
AKO NÁM POMÁHAJÚ MOBILITY DOSPELÝCH



Kto sme

Občianske združenie

80 členov – poradcov a 

poskytovateľov kariérového 

poradenstva

Zo všetkých sektorov

 Úrady práce

 Školstvo

 Súkromní poradcovia / HR



Hlavné ciele – piliere 

Združenia: 

1. Združovať a sieťovať odborníkov a podporovať 

spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrej 

praxe z domova a zo zahraničia.

2. Podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov     
pôsobiacich v oblasti kariérového poradenstva a 

rozvoja kariéry.

3. Šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji 
kariéry a zlepšovať prístup k poradenstvu pre všetkých 

ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života.

4. Presadzovať záujmy kariérového poradenstva a 

rozvoja kariéry.



Naše aktivity

 Newsletter (štvrťročne), 

 Webstránka www.rozvojkariery.sk: prezentácia 
odborných príspevkov, aktuálnych informácií, zoznam 
poradcov, online poradenský self-service

 Aktívna účasť na veľtrhoch pracovných a vzdelávacích 
príležitostí na Slovensku

 Klubové stretnutia členov Združenia v jednotlivých 
regiónoch Slovenska (Bratislava, Martin, Trenčín, Košice, 
Nitra, Banská Bystrica...)

 Tematické workshopy a vzdelávacie aktivity (Letná a 
zimná škola kariérového poradenstva)

 Lobbying a spolupráca s ministerstvami, partnerskými, ako 
aj s medzinárodnými organizáciami (napr. International 
Association for Educational and Vocational Guidance)

http://www.rozvojkariery.sk/


Kariérové poradenstvo na 
Slovensku

• Dynamický rozvoj na úradoch práce

• Školstvo prešľapuje medzi 
psychologizáciou a náborom do OVP (duál)

• Súkromný sektor zameraný na 
lukratívnych klientov

• Nejasná definícia sektoru, chýbajúce 
štandardy

• Neexistujúce formálne vzdelávanie

• Komunita nadšených „hochštaplerov“



Prečo sme chceli mobilitu?

 Profesionalizácia komunity

 Šírenie moderných prístupov ku 

kariérovému poradenstvu aj poradcom, 

čo nevedia po anglicky

 Tvorba národného štandardu kvality pre 

kariérové poradenstvo



Hľadanie partnerov

 Ponuka od NICE (Network for Innovation

in Career Guidance in Europe)

 Ponuka 10 kurzov – interný predvýber

medzi členmi (životopis, motivačný list, 

pohovor)

 6 účastníkov:

Strengths-based coaching and guidance

Narrative guidance



Transfer nadobudnutých vedomostí a 

zručností

Účastníci sa zmluvne zaviazali:

 Napísať 1 odborný článok

 Zorganizovať klub v regióne

 Pripraviť workshop na Letnej škole

 Sprístupniť školiace materiály komunite 

(so súhlasom organizátora)



Tipy a triky

 Vnímať potreby členov v kontexte 

potreby organizácie / sektora

 Zazmluvniť zodpovednosť za transfer a 

disemináciu s účastníkmi

 Administratíva: ešte len uvidíme...



Iniciátíva 

Tomáš Šprlák, predseda@zkprk.sk, web: www.rozvojkariery.sk


