
 

                                                                                 
 

                                                      
  

Konferencia 

Záverečná konferencia národného projektu                           Dátum: 15.12.2015 

Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých 
ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce - CVANU 

 

PROGRAM 

 
9:30 – 10:00               Registrácia účastníkov 
 
10:00 – 10:30             Otvorenie a predstavenie konferencie 
                                   JUDr. Mgr. Zuzana Štrbíková, riaditeľka, Národný ústav celoživotného vzdelávania 
                                   Úvodné slovo 
                                   doc. Ing. Ján Lešinský, CSc., hlavný odborný garant projektu CVANU,  
 
10:30 – 11:00             Predstavenie a výstupy aktivity 1.1 Rozvoj systému ďalšieho vzdelávania národného     
                                    projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej  
                                    uplatniteľnosti na trhu práce - projekt CVANU 
                                    PhDr. Katarína Babulíková, odborná garantka projektu CVANU,  
11:00 – 11:15             Coffee break 
11:15 – 11:45             Návrh systému organizácie a kontroly kvality vzdelávania dospelých na Slovensku  
                                   (štandardy kvality) 
                                    Ing. Erik Selecký, PhD., prezident, Slovenská akademická asociácia pre celoživotné  

                                    vzdelávanie, riaditeľ UCZ, n.o.,Technická univerzita Zvolen 
 
11:45 – 12:15             Uznávanie výsledkov ďalšieho vzdelávania a informálneho učenia sa 
                                    Ing. Ildikó Pathóová, štátny radca, Odbor celoživotného vzdelávania, Ministerstvo  

                                    školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
12:15 – 13:15             Obed 
13:15 – 13:45             Predstavenie a výstupy aktivity 1.2 Rozvoj systému poradenstva pre dospelých 
                                   národného projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj  
                                   lepšej uplatniteľnosti na trhu práce - projekt CVANU 
                                   PhDr. Jana Tholtová, odborná garantka projektu CVANU,  
 
13:45 – 14:15            Prevádzka siete poradenských centier pre dospelých a poskytovanie poradenstva 
                                   Mgr. Adriána Kočanová, tútorka Poradenského centra pre dospelých, Spišská Nová Ves,  
 
14:15 – 14:45            Metodiky pre poskytovanie poradenstva v poradenských centrách pre dospelých 
                                   PaedDr. Tatiana Gandelová, riaditeľka, Súkromné centrum špeciálno – pedagogického  

                                   poradenstva Námestovo 
                                   PhDr. Zuzana Kršková, riaditeľka, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín 
14:45 – 15:00            Coffee break 
15:00 – 15:30            Predstavenie a výstupy aktivity 1.3 Podporné nástroje pre rozvoj ďalšieho 
                                   vzdelávania a poradenstva pre dospelých národného projektu Ďalšie vzdelávanie a 
                                   poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce – projekt 
                                  CVANU 
                                   Ing. Juraj Borgula, odborný garant projektu CVANU 
 
15:30 – 16:00            PhDr. Juraj Dúbrava, CSc. Informácia o projekte Goerudio – podpora výučby 
                                   technických predmetov na stredných odborných 
 
16:00 – 16:30            Vytvorenie a realizácia systému monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb 
                                   Ing. Zoltán Gyurász, koordinátor odborných aktivít projektu CVANU 
 
16:30 – 17:00            Záver konferencie – Zuzana Štrbíková 
 

 


