
9.5 Centrum ďalšieho vzdelávania učiteľov 
 
Profil a poslanie 
 
 Centrum ďalšieho vzdelávania učiteľov (CĎVU) vzniklo v súlade s dlhodobými 
zámermi Žilinskej univerzity v oblasti celoživotného vzdelávania. Jedným z poslaní univerzít 
je prispievať k rozvoju vzdelávania na všetkých úrovniach, od základného vzdelávania až po 
vysokoškolské vzdelávanie, a to najmä ďalším vzdelávaním učiteľov základných škôl, 
stredných škôl, školských zariadení a vysokých škôl. 
 Žilinská univerzita vybudovaním CĎVU nadviazala na viac ako desaťročné skúsenosti 
v príprave učiteľov formou doplňujúceho pedagogického štúdia, na skúsenosti vo vzdelávaní 
vysokoškolských učiteľov, vytvorila systémovú podporu doterajších aktivít a vytvorila 
priestor pre nové vzdelávacie aktivity. CĎVU vzniklo v rámci riešenia projektu Sektorového 
operačného programu Ľudské zdroje s podporou Európskeho sociálneho fondu a so 
spolufinancovaním z nedotačných prostriedkov oddelenia pre vzdelávanie Žilinskej 
univerzity. 
 Hlavnou úlohou CĎVU je:  

• podieľať sa na vývoji, príprave a organizovaní vzdelávacích aktivít pre učiteľov 
všetkých typov škôl,  

• organizovať semináre s aktuálnym obsahom z oblasti metodiky a technológie 
vzdelávania,  

• vytvárať podmienky pre ďalšie vzdelávanie učiteľov formou e-learningu, 
• podieľať sa na organizácii štúdia na získanie pedagogickej spôsobilosti,  
• poskytovať kvalifikačné a kontinuálne vzdelávanie, tak ako ho upraví pripravovaný 

zákon o pedagogických zamestnancoch. 
 

 CĎVU v roku 2008 implementovalo niekoľko vzdelávacích projektov podporených 
z Európskeho sociálneho fondu, a to: 
Správny výber VŠ - základ úspešnej kariéry 
Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese 
Študijné programy VŠ vzdelávania pre európsky trh práce 
 S ohľadom na postupné ukončovanie realizačnej fázy uvedených projektov, zverejnilo 
CĎVU v závere roka 2008 ponuku prípravy projektov pre základné a stredné školy v rámci 
výzvy Operačného programu vzdelávanie „Tvorba a implementácia školských vzdelávacích 
programov“, výsledkom čoho bola zazmluvnená spolupráca  s 5 základnými a 1 strednou 
školou. 
 
Organizačná štruktúra a financovanie 
 
 Centrum ďalšieho vzdelávania učiteľov je organizačnou súčasťou Žilinskej univerzity. 
V súčasnosti má zriadené dve konzultačné strediská:  
Konzultačné stredisko Žilina 
Konzultačné stredisko Spišská Nová Ves 
Aktivity v Dubnici nad Váhom sú zabezpečované v spolupráci so zmluvným partnerom 
ERVES n.o. a Dubnickým technologickým inštitútom. 
Obsadené sú tieto pracovné pozície: 

• vedúci CĎVU (čiastočný úväzok) 
• vedúci konzultačného strediska Žilina 
• vedúci konzultačného strediska Spišská Nová Ves 
 

Mzdové i prevádzkové náklady CĎVU boli v roku 2008 hradené v kombinácii z dotačných a 
nedotačných zdrojov a  z prostriedkov  projektov ESF. 



 
 
Aktivity 
 
Správny výber VŠ - základ úspešnej kariéry 
 
 V roku 2008 prebehlo finančné zúčtovanie a celkové vyhodnotenie projektu, ktorého 
cieľom bolo zvýšenie dostupnosti, kvality a rozsahu informácií o možnostiach štúdia na 
Žilinskej univerzite v Žiline a prispieť tak k  zvýšeniu účinnosti poradenstva o povolaniach 
a zamestnaniach. Projekt riešilo oddelenie pre vzdelávanie, pracovníci CĎVU participovali na 
organizačnom zabezpečení vzdelávacích podujatí a finančnom riadení. 

Cieľovú skupinu projektu tvorili študenti stredných škôl, učitelia - výchovní 
poradcovia a  pracovníci pedagogicko-psychologických poradní.  

Projekt bol veľmi dobre hodnotený vedením Žilinskej univerzity a cieľovou skupinou.  
Poskytol možnosti pripraviť kvalitnejšie informačné materiály a hlavne sprístupniť ich 
väčšiemu počtu uchádzačov o štúdium a výchovným poradcom.  

 
Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese 

 
Od roku 2006 do roku 2008 implementovala Žilinská univerzita národný projekt ESF 

„Príprava vysokoškolských učiteľov na využívanie informačno-komunikačných technológií 
vo vyučovacom procese“. Koordinátorom projektu bola Fakulta elektrotechniky a informatiky  
STU v Bratislave, ďalšími partnermi boli: Technická univerzita v Košiciach, Univerzita 
Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita 
Mateja Bela v  Banskej Bystrici. 

Projekt poskytol priestor pre ďalšie vzdelávanie vysokoškolských učiteľov v oblasti 
IKT na úrovni certifikátu ECDL a kompetencie, ktoré sú nevyhnutné pre aktívne využívanie 
IKT vo vzdelávacom procese na univerzite.  O vzdelávanie prejavilo v roku 2008 záujem 118 
učiteľov Žilinskej univerzity a 9 učiteľov Katolíckej univerzity v Ružomberku. Po úvodnom 
školení a zaregistrovaní v systéme LMS Moodle študovali formou e-learningu. Svoje pokroky 
si mohli overiť na vzorových skúškach ECDL alebo na prezenčných konzultačných 
školeniach. 
 Okrem získania nových zručností bolo cieľom e-learningového kurzu  pripraviť sa na 
skúšku na certifikát ECDL. Samotné skúšanie prebiehalo v  Akreditovanom testovacom 
centre na Fakulte riadenia a informatiky. Niektorí záujemcovia využili aj možnosť získania 
certifikátu ECDL vykonaním skúšky bez predchádzajúceho školenia. Skúšku na certifikát 
ECDL absolvovalo v roku 2008 úspešne 113 učiteľov. 
 
Študijné programy VŠ vzdelávania pre európsky trh práce 

 
 CĎVU sa v roku 2008 podieľalo na finančnom riadení, administrácii a monitoringu 
projektu. Realizácia aktivít bola ukončená 30.11.2008. 

Celkovým cieľom projektu bolo vytvoriť novú kvalitu vysokoškolského vzdelávania 
transformáciou existujúcich študijných programov VŠ vzdelávania do cudzieho jazyka a tým 
prispieť k vytváraniu jednotného európskeho vzdelávacieho priestoru a k adaptácii na 
medzinárodný trh práce. Ďalším významným cieľom projektu bolo otvorenie univerzity 
záujemcom o štúdium zo zahraničia. Študijné programy v cudzích jazykoch sa pripravili na 
Fakulte PEDaS, Elektrotechnickej fakulte, Fakulte riadenia a informatiky, Stavebnej fakulte 
a Fakulte prírodných vied.  
  

Cieľovou úlohou bolo vytvorenie 10 pilotných skupín, po jednej z každého 
transformovaného študijného programu. Cieľový odhad bol zapojenie 100 študentov, 
v priemere 10 v každom študijnom programe. Záujem o prácu v skupine sa líšil medzi 



jednotlivými študijnými odbormi. Cieľový stav sa však podarilo naplniť. V súčasnosti sa do 
výučby zapojilo v rôznych formách približne 90 učiteľov, čo predstavuje približne 15 % 
učiteľov ŽU. Zapojenie študentov a učiteľov sa bude pri postupnom zapájaní jednotlivých 
ročníkov do výučby meniť smerom k vyšším hodnotám.  
 
Príprava projektov v rámci Operačného programu vzdelávanie 
 
 Operačný program Vzdelávanie je referenčným dokumentom pre programové obdobie 
2007 – 2013, na základe ktorého bude poskytovaná podpora na rozvoj ľudských zdrojov s 
využitím zdrojov Európskeho sociálneho fondu a národných zdrojov. Globálnym cieľom 
operačného programu Vzdelávanie je zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR 
prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti. 
 V mesiaci október 2008 bola vyhlásená výzva „Tvorba a implementácia školských 
vzdelávacích programov základných a stredných škôl“, s dvomi oprávnenými aktivitami a to: 

• tvorbou a implementáciou školského vzdelávacieho programu podporujúceho kľúčové 
kompetencie žiakov s využitím nových učebných materiálov v rámci výchovno-
vzdelávacieho procesu a pripravujúceho žiakov pre vedomostnú spoločnosť 

• inováciou didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov . 
 

 CĎVU, vychádzajúc zo svojich predošlých skúseností s projektmi ESF a odborných i 
administratívnych kapacít, zverejnilo ponuku spolupráce pri podávaní projektov základným 
a stredným školám v rámci celého územia SR. Ponuka spočívala najmä v: 

• spracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok  
• spracovaní opisu projektu,  
• spracovaní rozpočtu projektu,  
• príprave a kompletizácii príloh projektu.  

 Na ponuku reagovali viaceré základné a stredné školy, po konzultáciách a osobných 
rokovaniach sa CĎVU zmluvne zaviazalo vyhotoviť projektovú dokumentáciu týmto školám: 
ZŠ s MŠ Divina, ZŠ s MŠ Oravská Jasenica, ZŠ Hliník nad Hronom, ZŠ Žarnovica, ZŠ Spišská 
Belá, Stredná odborná škola Senec. 
  
Hlavné ciele do budúceho obdobia 

 
1. Podľa úspešnosti podaných projektov v rámci výzvy „Tvorba a implementácia 

školských vzdelávacích programov základných a stredných škôl“ sa CĎVU bude 
podieľať na realizácii aktivít so zmluvnými školami. 

 
2. Analýza vzdelávacích potrieb učiteľov stredných škôl a príprava programov 

kvalifikačného a kontinuálneho vzdelávania v zmysle pripravovaného zákona 
o pedagogických zamestnancoch. 

 
3. Príprava projektov v  plánovaných výzvach pre rok 2009 v rámci opatrení 

Operačného programu VZDELÁVANIE (2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania a 1.1 
Premena tradičnej školy na modernú). 

 
4. Implementácia schváleného národného projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ 

a SŠ v predmete Informatika (v spolupráci s koordinátorom UPJŠ v Košiciach 
a partnermi: UK Bratislava, UKF Nitra, UMB Banská Bystrica) 

.   
5. Doterajšie skúsenosti vo finančnom riadení projektov poskytne v rámci 

konzultačnej činnosti aj ostatným pracoviskám Žilinskej univerzity. 
 


