
1 
 

 

 
 
 
 
 
 

Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj 
ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej 

inklúzie pre štátnu správu a samosprávu – I. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie pilotného overovanie vzdelávacích 
programov – 

sumarizujúca informácia 

(Spracované v rámci podaktivity 1.2.3 NP) 

 
Spracovala: Kvetoslava Repková (garantka NP) 

 

 

 

 
Bratislava, september 2015 



2 
 

(1) Cieľ dokumentu 

Cieľom dokumentu je poskytnúť sumarizujúcu informáciu zadávateľovi NP Profesionalita 
o priebehu podaktivity 1.2.3 NP, konkrétne jej časti zameranej na vyhodnotenie procesu 
pilotného overovania vzdelávacích programov. Informácia je dôležitá pre finalizáciu 
podaktivity 1.2.3, ktorou je prípravy dopracovaných vzdelávacích  programov na akreditáciu 
v zmysle príslušnej legislatívy. Rovnako je užitočná smerom k prevencii vzniku krízových 
situácií spojených s realizáciou podaktivity, osobitne vzniku zásadných nesúladností 
v očakávaniach zadávateľa NP a postupoch riešiteľského tímu NP. 

 

(2) Realizácia procesu vyhodnocovania pilotného overovania 

Informácia je spracovaná sumarizačno-prehľadovým spôsobom ako séria postupných krokov 
realizovaných v období mesiacov jún – august 2015 v súlade s Opisom NP a určených na túto 
odbornú činnosť. 

Prípravná činnosť (v priebehu júna 2015) 

Po ukončení procesu pilotného overovania (v priebehu mája 2015) spracovávali VP expertné 
tímy štrukturovanú spätnú väzbu z procesu pilotného overovania, v rámci ktorej sumarizovali 
podnety na zmeny jednotlivých VP návrhov. 

1. krok: Hodnotiaco – metodický seminár dňa 23.6.2015 

Garantka NP spracovala pre účely vyhodnocovania procesu pilotného overovania Manuál, 
ktorý predstavila na metodickom seminári. Poskytoval základné koordináty, ako k procesu 
vyhodnocovania pristupovať, ako ho štruktúrovať a v akej forme dopracovaný výstup 
odovzdať garantke NP na účely ukončenia tejto fázy podaktivity 1.2.3. 

2. krok: Vyhodnocovanie výsledkov PO a ich zapracovávanie do VP  (koniec júna – júl 
2015) 

V súlade s manuálom VP riešiteľské tímy zapracovávali výsledky procesu pilotného 
overovania do pôvodnej štruktúry VP. Niektoré VP tímy už v tejto fáze komunikovali aj 
s  konzultantom/tkou na príslušnom odbore SSRP MPSVR SR. 

3. krok: Zorganizovanie pripomienkového konania v účastníckej skupine pilotného 
overovania (prvá polovica augusta 2015)   

Jednotlivé VP riešiteľské tímy zaslali dopracované texty členom a členkám účastníckych 
skupín pilotného overovania ich vzdelávacích programov na účely pripomienkového konania. 

4. krok: Vyhodnotenie pripomienkového konania v účastníckych skupinách pilotného 
overovania (druhá polovica augusta 2015) 
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Na základe výsledkov pripomienkového konania v účastníckych skupinách riešiteľské VP tímy 
dopracovali texty VP (v pôvodne dohodnutej štruktúre) a prekonzultovali ich podobu 
s konzultantmi/kami na príslušnom odbore SSRP MPSVR SR. 

5. krok: Hodnotiaco-metodický seminár dňa 20.8.2015 

Dňa 20.8.2015 garantka NP zorganizovala ďalší hodnotiaco-metodický seminár, počas 
ktorého sa za účasti zástupcov/kýň SSRP MPSVR SR sumarizoval proces vyhodnocovania 
výsledkov pilotného overovania vzdelávacích programov. Zároveň garantka predstavila nový 
Manuál popisujúci náležitosti prípravy finalizovaných VP na proces akreditácie podľa špecifík 
príslušnej legislatívy.  

6. krok: Odovzdanie finálnych VP garantke NP (koniec augusta 2015) 

Koncom augusta 2015 VP tímy odovzdali garantke NP finálne verzie VP textov (spracovaných 
v pôvodnej štruktúre). V tejto fáze sa jednotlivé VP nespracovali v tlačenej verzii, odovzdali 
sa len elektronicky. 

V priebehu septembra 2015 prebehla dodatočná odborná konzultácia na MPVSR SR k VP 
Individualizované a komunitne organizované sociálnej služby. GR SSRP a riaditeľ OSS vyjadrili 
odborný názor, že by bolo vhodnejšie, aby bol tento VP typologicky zaradený ako VP pre 
nadstavbovú odbornú činnosť . Riešiteľský tím sa s touto ideou po rozsiahlej rozprave 
stotožnil a predmetný VP sa v rámci poslednej fázy NP bude spracovávať ako VP NOČ, 
s takýmto zapracovaním aj do príslušného nariadenia vlády SR.  

7. krok: Sumarizačná správa a odovzdávací protokol (koniec septembra 2015) 

Na základe odovzdaných VP garantka NP pripravila túto sumarizačnú správu a preberacím 
protokolom ju odovzdala, spolu s jedným CD nosičom s nahranými textami 10 VPs,  
zadávateľovi NP – GR SSRP MPSVR. Po prebratí výstupu bola sumarizačná správa 
elektronicky odoslaná na vedomie členkám Riadiaceho výboru NP Profesionalita. 

 

(3) Finálna typológia vzdelávacích programov 

Na základe procesu pilotného overovania, zapracovania jeho výsledkov do textov VP 
a konzultačných procesov na MPSVR SR sa pre účely prípravy VP na akreditáciu ustálila 
takáto typológia jednotlivých VP. 

Tabuľka: Typológia vzdelávacích programov v NP Profesionalita 

Názov vzdelávacieho programu Typologické zaradenie 

Kompenzačná pomoc ŠVP 

Sociálna kuratela ŠVP 
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Nové trendy v sociálnych službách (všeobecný prehľad) VP ĎV v SS 

Odborné metódy práce v krízových situáciách                 VP NOČ 
Individualizované a komunitne organizované sociálne služby VP NOČ 

Rozhodovacia činnosť na úseku štátnych sociálnych dávok, pomoci 
v hmotnej núdzi a náhradného výživného   

VP NOČ 

Efektívna terénna sociálna práca VP NOČ 
Komunikácia s klientmi a klientkami s jednotlivými druhmi 
zdravotného postihnutia 

VP NOČ 

Poradensko-psychologická práca s deťmi, rodičmi a inými 
dospelými osobami 

VP NOČ 

Špecifiká starostlivosti o klientov a klientky v zariadeniach SPOD 
a SK (dva vzájomne nadväzujúce / podmieňujúce vzdelávacie 
programy) 

VP KV PZ - IV 

 

Vysvetlivky:  

ŠVP: špecializačný vzdelávací program (podľa zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci 
a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny) 

VP NOČ: vzdelávací program pre nadstavbovú odbornú činnosť (podľa zákona č. 219/2014 
Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti 
sociálnych vecí a rodiny) 

VP ĎV v SS: vzdelávací program ďalšieho vzdelávania v sociálnych službách (podľa zákona č. 
448/2008 Z.z. o sociálnych službách v ZNP) 

VP KV PZ – IV: vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov 
– inovačné vzdelávanie (podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch v prepojení na vyhlášku č. 445/2009. Z.z. o kontinuálnom 
vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov) 

 

Záverečné zhodnotenie 

Na základe obdržaných podkladov od VP tímov možno konštatovať, že v žiadnom VP nedošlo 

k situácii, že by námety uplatnené zo strany členov/niek VP účastníckej skupiny pilotného 

overovania a konzultanta/tky z MPSVR SR nebolo možné zohľadniť riešiteľským tímom vo 

finálnej verzii VP (v jej pôvodnej štruktúre). Finálne verzie tak predstavujú konsenzuálne 

riešenie všetkých zainteresovaných strán. 

 


