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9.5 Centrum kontinuálneho vzdelávania učiteľov  
 
Všeobecné informácie 
 
Adresa:  
  Centrum kontinuálneho vzdelávania učiteľov 
  Univerzitná 1 

 010 26 Žilina 
 
Vedúca:  
  PhDr. Renáta Švarcová 

 tel:  041-513 51 51 
 e-mail: renata.svarcova@uniza.sk 

 
Centrum kontinuálneho (predtým „ďalšieho“) vzdelávania učiteľov  (CKVU) vzniklo 

v r. 2005 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. 

ŽU vybudovaním centra pre vzdelávanie učiteľov 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 
otvorila priestor pre nové vzdelávacie aktivity. Centrum ďalšieho vzdelávania učiteľov 
vzniklo v rámci riešenia projektu Sektorového operačného programu Ľudské zdroje 
s podporou Európskeho sociálneho fondu a so spolufinancovaním z nedotačných prostriedkov 
oddelenia pre vzdelávanie ŽU. V roku 2009 bolo v zmysle nových legislatívnych noriem 
v oblasti kvalifikácie a vzdelávania pedagogických zamestnancov  centrum premenované na 
„Centrum kontinuálneho vzdelávania učiteľov“. 

Hlavnou úlohou CKVU je:  
• poskytovať kvalifikačné a kontinuálne vzdelávanie 
• 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. 

CKVU je organizačnou súčasťou ŽU. V súčasnosti má zriadené dve konzultačné 
strediská – v Žiline a Spišskej Novej Vsi. V Dubnici nad Váhom zabezpečuje svoje aktivity 
v spolupráci so zmluvným partnerom. Mzdové i prevádzkové náklady CKVU boli v roku 
2009 hradené v kombinácii  dotačných a nedotačných zdrojov a  prostriedkov  projektov ESF. 

 V roku 2009 sa Žilinská univerzita stala subdodávateľom vzdelávacích aktivít pre 
národné projekty „Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete 
informatika“ a „Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s 
Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách“, ktoré 
implementuje Štátny pedagogický ústav s podporou Európskeho sociálneho fondu na území 
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celého Slovenska. CKVU sa stalo jedným zo vzdelávacích centier zabezpečujúcich kurzy pre 
učiteľov informatiky a cudzích jazykov základných a stredných škôl zo Žilinského 
a Trenčianskeho kraja.   

Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika  
Cieľom vzdelávania je získanie či rozvoj primeranej komplexnej gramotnosti učiteľov, 

účastníci kurzov sa oboznamujú s modernými teóriami poznávania a novými pohľadmi na 
školu ako priestor na premýšľanie, skúmanie, komunikáciu a kooperatívne učenie sa, 
spoznávajú nové formy organizovania poznávacieho procesu, moderné formy motivovania 
a hodnotenia žiakov, alternatívne vzdelávacie systémy, a tiež úlohu digitálnych technológií 
v prekonávaní rôznych foriem nerovností. Učitelia sa tiež oboznamujú s úlohou digitálnych 
technológií pre rozvoj vyšších poznávacích funkcií žiaka.  

Obsahom vzdelávania je aj odborový kontext informatiky a informatickej výchovy. 
Predstavuje vlastné jadro odbornej prípravy účastníkov vzdelávania. Obsah tejto línie je 
tematicky a odborne zostavený primerane pre potreby každej cieľovej skupiny.  

Samozrejmou súčasťou vzdelávacieho programu je didaktika informatiky 
a informatickej výchovy. Účastníci sa oboznamujú s cieľmi predmetu, formami, osnovami, 
s didaktikou práce s obrázkami a animáciami, s textom, s číslami, grafmi a údajmi, 
s multimédiami, zvukom, fotografiou a hudbou, s didaktikou práce s internetom, s didaktikou 
elementárneho programovania a riadenia digitálnych zariadení (robotov a pod.).  

Cieľové skupiny projektu:  
• Kvalifikovaní učitelia 1. stupňa ZŠ pracujúci na svojej škole na 100 % pracovný úväzok, 

ktorí budú učiť informatickú výchovu (700 učiteľov v celej SR).  
• Neinformatici – kvalifikovaní učitelia rôznych predmetov na 2. stupni ZŠ, resp. na SŠ 

pracujúci na svojej škole na 100 % pracovný úväzok, ktorí budú učiť informatiku alebo 
informatickú výchovu. Po úspešnom absolvovaní 5-semestrálneho štúdia získajú 
kvalifikáciu pre predmet Informatika (200 učiteľov v celej SR).  

• Informatici – kvalifikovaní učitelia 2. stupňa ZŠ alebo SŠ s aprobáciou informatika 
pracujúci na svojej škole na 100 % pracovný úväzok a budú učiť informatiku (600 učiteľov 
v celej SR), ktorí si v rámci vzdelávania inovujú svoje kompetencie.  

V roku 2009 v Žiline študovalo spolu 173 učiteľov. 

Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s 
Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách 

Cieľom projektu je do piatich rokov doplniť vzdelanie 4 932 učiteľom 1. stupňa 
základných škôl v anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom, španielskom alebo 
talianskom jazyku a 203 učiteľom 2. stupňa základných škôl rozšíriť kvalifikáciu o 
pedagogicko-psychologické základy a didaktiku cudzieho jazyka pre žiakov mladšieho 
školského veku. 

V spolupráci Štátneho pedagogického ústavu s pätnástimi slovenskými vysokými 
školami sa od 16. marca 2009 začala postupne vzdelávať prvá skupina 3 418 učiteľov, ktorej 
úroveň jazykových zručností je na úrovni – začiatočník. Táto skupina učiteľov sa bude 
vzdelávať najdlhšie. Počas štyroch rokov štúdia by mali frekventanti dosiahnuť jazykovú 
úroveň B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Vzdelávanie je 
organizované dvakrát do týždňa v popoludňajších hodinách alebo cez víkend, aby sa 
nenarúšal výchovno-vzdelávací proces. 

Na Žilinskej univerzite spolupracuje okrem CKVU na organizácii štúdia Katedra 
cudzích jazykov Fakulty prírodných vied a Ústav celoživotného vzdelávania. V súčasnosti 
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zabezpečujeme vzdelávanie pre 49 skupín, z toho 39 je zameraných na anglický jazyk, 9 na 
nemecký a jedna na ruský jazyk. V rámci tohto projektu Žilinská univerzita organizuje 
štúdium pre 188 učiteľov. 

Tvorba projektov pre regionálne školstvo 
S ohľadom na postupné ukončovanie realizačnej fázy  projektov, na ktorých 

participovalo CKVU v minulosti,  zverejnilo v roku 2009 ponuku prípravy projektov pre 
základné a stredné školy v rámci výzvy Operačného programu Vzdelávanie „Tvorba a 
implementácia školských vzdelávacích programov“. Výsledkom  bola zazmluvnená príprava 
projektov pre 6 základných a 2 stredné školy. Z úspešných žiadateľov spolupracujeme na 
implementácii projektov s dvoma základnými a dvoma strednými školami. 
 


