
VITAJTE pri „goodbye“ káve 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 
www.esf.gov.sk 

Národný projekt   Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu 
a samosprávu – I. (kód ITMS: 27120130721 / 27130230023) 

http://www.esf.gov.sk/


Misia 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 
www.esf.gov.sk 

Národný projekt   Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu 
a samosprávu – I. (kód ITMS: 27120130721 / 27130230023) 

Čo a ako ďalej? 

Otázky a 
odpovede 

Kuriozity 
turnusu 
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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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• Nadšenie prameniace z pôvodnej neistoty? 
 

• Čo ste spoločne dosiahli? 
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• ..... 
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 - nie je možné úplne odlíšiť prijímateľskú a 
spolutvorcovskú rolu 
 
-  nie je možné úplne odlíšiť tvorbu niečoho 
nového od vlastnej praxe                                                     
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• Žiadna retroaktivita  
 

• Kto bude financovať vzdelávanie? 
 

• Ako bude vyzerať záverečná skúška? 
 

• Vzdelávanie a odmeňovanie + kariérny rast 
 

• Iné... 
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• VP EFEKOP – VP „Janiek a Pavlov“ 
 

• „Nepotrebujeme prestávky, keď nadložíme 
prácu“ 
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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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