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Týždeň celoživotného poradenstva 2017 

Týždeň celoživotného poradenstva sa v roku 2017 uskutoční od 20. do 24. novembra a je 
príležitosťou zviditeľniť tých, ktorí poradenské služby na Slovensku poskytujú, ale najmä 
spropagovať význam kariérového plánovania, kariérového poradenstva, pri rozvoji kariéry, 
rozhodovaní o voľbe štúdia, povolania a zamestnania. V tomto roku prevzali nad podujatím 
Týždeň celoživotného poradenstva záštitu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 
Martina Lubyová a generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián 
Valentovič. Aj to je dôkazom, že celoživotné kariérové poradenstvo je čoraz viac vnímané ako 
dôležitý nástroj pre prepájanie školského systému, trhu práce a potrieb občanov.  

Čo je Týždeň celoživotného poradenstva? 

 

Týždeň celoživotného poradenstva organizuje Centrum Euroguidance Slovensko a Združenie 
pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry od roku 2013. Cieľom je propagovať existujúce 
služby celoživotného poradenstva a stimulovať dopyt a ponuku poskytovania služieb 
celoživotného poradenstva na Slovensku. Zahŕňa podujatia na miestnej, regionálnej a 
celoštátnej úrovni, počas ktorých majú zainteresované strany možnosť predstaviť svoje 
služby a zdieľať príklady dobrej praxe. Aktivitou pre verejnosť alebo pre odborníkov sa môžu 
zapojiť všetci poskytovatelia celoživotného poradenstva. Iniciatíva nadväzuje na paralelný 
Európsky týždeň odborných zručností Európskej komisie, ktorého cieľom je zatraktívniť 
odborné vzdelávania a prípravu v celej EÚ. Týždeň celoživotného poradenstva prináša 
jedinečnú príležitosť na oslovenie spoločnosti a na zviditeľnenie celoživotného poradenstva 
na Slovensku. 

Čo je celoživotné poradenstvo? 

Celoživotné poradenstvo predstavuje komplex poradenských služieb poskytovaných s 
rozličným disciplinárnym zameraním. Najznámejšie je kariérové poradenstvo, ktorého cieľom 
je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, 
odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života. 
Kariérové poradenstvo sa týka nielen žiakov a študentov (vrátane absolventov), ale aj 
pracujúcich dospelých a nezamestnaných. Do celoživotného poradenstva patria aj rôzne 
služby sociálneho alebo právneho poradenstva, ktoré pomáhajú občanom zorientovať sa v 
rôznych životných situáciách. 

 

http://www.saaic.sk/euroguidance
http://www.rozvojkariery.sk/
http://www.rozvojkariery.sk/
https://rozvojkariery.sk/tyzdenporadenstva/
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Prečo podporovať celoživotné poradenstvo? 

Celoživotné poradenstvo predstavuje komplex poradenských služieb poskytovaných s 
rozličným disciplinárnym zameraním. Najznámejšie je kariérové poradenstvo, ktorého cieľom 
je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, 
odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života. Do 
celoživotného poradenstva patria aj rôzne služby sociálneho alebo právneho poradenstva, 
ktoré pomáhajú občanom zorientovať sa v rôznych životných situáciách. Prečo je potrebné 
celoživotné poradenstvo podporovať? 

 46 % absolventov nikdy nepracovalo v odbore, ktorí vyštudovali 

 47 % firiem hlásilo v roku 2016 veľké ťažkosti pri nájdení vhodných zamestnancov 

 6 % občanov vo veku 25-64 rokov v živote využilo kariérové poradenstvo 

 43 % Slovákov považuje zamestnanie za spôsob, ako zarobiť peniaze, nič viac 

 28 % Slovákov považuje radosť z práce za najdôležitejšie kritérium výberu 
 

Aké aktivity sú v rámci Týždňa celoživotného poradenstva naplánované? 
 
Medzi rôznymi organizovanými aktivitami nájdete napríklad sériu podujatí “Na kávu s 
kariérovým poradcom“, ktoré organizuje Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj 
kariéry v spolupráci so súkromnými poskytovateľmi kariérového poradenstva a mediálnymi 
partnermi Kariéra.sk a ISTP.sk. Ďalšou zaujímavou aktivitou je „Na úrad práce za kariérovým 
poradenstvom“, v rámci ktorej môžu všetci občania (nie len nezamestnaní) kontaktovať 
odborného poradcu vo svojom okrese a dohodnúť si osobné stretnutie o smerovaní vlastnej 
kariéry“.  Tradične sa s aktivitami pre rôzne cieľové skupiny zapájajú Centrá pedagogicko-
psychologického poradenstva, úrady práce, stredné odborné školy a ďalší poskytovatelia 
kariérového poradenstva. Zoznam aktivít nájdete na stránke www.tyzdenporadenstva.sk. 
 

https://rozvojkariery.sk/karierove-poradenstvo/
http://www.tyzdenporadenstva.sk/

