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Čo a ako ďalej? 

Otázky a 
odpovede 

Odporúčania  

Postrehy 
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• Ako ste pôvodne rozumeli svojej PO roly? 
 

• Čo vás presvedčilo, že to (PO) bude fungovať? 
 

• Dozvedeli ste sa niečo nové o sebe a svojej práci? 
 

• Iné dôležité 
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• Ako ste pracovali s pôvodnou neistotou? 
 

• Čo ste spoločne dosiahli? 
 

• A čo Vás čaká?  
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• ..... 
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Roly                                                      
 
        
        

Zneistenia  

„Materského“ zákona 

Praxe 
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Odporúčania 
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• Proces (usporiadanie práce, udalostí) 

 
• Podmienky práce/organizácia 

 
• Pokračovanie spolupráce 

 
• Iné... 
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• Žiadna retroaktivita  
 

• Právny status VP pre sústavné vzdelávanie 
(akreditácia?) 
 

• Vzdelávanie a odmeňovanie + kariérny rast 
 

• Iné... 
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Čo ďalej 
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Úloha Termín  Zodpovední/é 

Spracovanie sumárneho záznamu z PO Do polovice júna 
2015 

VP tímy 

Vyhodnotenie  celého PO procesu   Koniec júna 2015 VP experti/tky 

Dopracovanie VP podľa výsledkov PO a 
zaslanie PO účastníckym skupinám 

Júl – začiatok 
augusta 2015 

VP experti/tky  

Pripomienkovanie revidovaných VP Do konca augusta 
2015 

PO účastnícke skupiny 

Záverečná edícia  VP Do začiatku 
septembra 2015 

VP experti/tky 

Príprava VP na akreditáciu Začiatok septembra 
– polovica novembra 
2015 

VP experti + 
konzultanti/tky 
MPSVR SR 
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Úprimná vďaka za Vašu expertízu a čas 
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