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Podporiť ďalší rozvoj služieb kariérového poradenstva pre žiakov a študentov všetkých stupňov 
vzdelávania, pre dospelých zamestnaných i nezamestnaných, zviditeľniť a  oceniť dobrú prax v oblasti 
kariérového poradenstva, kariérovej výchovy a vzdelávania na Slovensku je cieľom súťaže Národná 
cena kariérového poradenstva, ktorú od r. 2009 organizuje centrum Euroguidance pri Slovenskej 
akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC).  

Na konferencii Národná cena kariérového poradenstva 2016, ktorá sa uskutočnila 29. 9. 2016  
v Bratislave za účasti zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Zastúpenia 
Európskej komisie na Slovensku, ktoré je partnerom súťaže, boli vyhlásené výsledky 8. ročníka súťaže. 
Organizátor a odborná porota vyhodnotili 31 príspevkov, ktoré do súťaže prihlásili základné, stredné 
i vysoké školy, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, neziskové organizácie a ďalší poskytovatelia 
služieb kariérového poradenstva. 

Ocenenia v roku 2016 získavajú: 

- Základná škola, Pri Podlužianke 6, Levice, za posilnenie kariérovej výchovy u žiakov základnej 
školy a zavedenie predmetu „Voľba povolania“ do školského vzdelávacieho programu 

- Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov, za podporu kariérovej výchovy a kariérového 
poradenstva pre študentov strednej odbornej školy v Školskom centre kariérového poradenstva 
(škola získala aj Cenu publika konferencie) 

- občianske združenie Budúca Generácia Európy (Future Generation Europe) za inovatívny prístup 
k poskytovaniu služieb kariérového poradenstva pre študentov stredných škôl 
prostredníctvom projektu Mini-Erasmus 

- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine za poskytovanie nadštandardných služieb 
kariérového poradenstva pre dospelých prostredníctvom „Koučingu ako interaktívneho 
a účinného nástroja v procese opätovného uplatnenia sa nezamestnaného na trhu práce“  

 



Osobitné ocenenie  získava  

- Mgr. Henrieta Holúbeková, LEADERSHIP & YOUTH SPEAKER INSTITUTE,  za podporu rozvoja 
talentov u stredoškolskej mládeže v programe Životológia. 

Čestné uznania získavajú 

- Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) za publikáciu „VYROVNÁVAME ŠANCE. Príručka 
na podporu študijnej a profesijnej orientácie sociálne znevýhodnených žiakov“, ktorej autorom je 
Peter Dráľ 

- Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave za otvorenie nového bakalárskeho 
študijného programu „Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím“ 

- spoločnosť Profesia, s. r . o., za organizovanie „Veľtrhu príležítostí Profesia Days“ a dlhoročné 
aktivity rôzneho charakteru a ich prínos k riešeniu problémov uplatnenia mladých ľudí na trhu 
práce.  

Na konferencii sa formou veľtrhu prezentovali všetky zúčastnené organizácie, v popoludňajších  
workshopoch sa predstavili aj príspevky ocenené 20. 9. 2016 v Prahe v v rovnomennej súťaži 
organizovanej partnerským centrom Euroguidance pri Dome zahraničnej spolupráce MŠMT Českej 
republiky. 

Výstupy z konferencie, popisy ocenených príspevkov, ako aj prehľad všetkých prihlásených 
príspevkov do slovenskej i českej časti súťaže spolu so zborníkmi zo všetkých predchádzajúcich 
ročníkov možno nájsť na stránkach centra Euroguidance, www.saaic.sk/euroguidance. 

 

Ďalšie informácie:  

Euroguidance centrum 
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu   
SAAMS - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu  
T +421 2 209 222 02, +421 2 209 222 81 , email: euroguidance@saaic.sk   
 
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu je dobrovoľným združením fyzických 
a  právnických osôb, ktorého cieľom je podporovať a koordinovať programy medzinárodnej 
spolupráce slovenských vysokých škôl a  iných inštitúcii, najmä s krajinami Európskeho spoločenstva 
v rámci vzdelávacích a iných programov.  

Internet: www.saaic.sk; www.erasmusplus.sk  

 

Centrum Euroguidance pôsobí pod Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú 
spoluprácu (SAAIC) a je súčasťou celoeurópskej siete centier, ktoré majú za úlohu podporovať 
mobilitu a rozvíjať európsku dimenziu v celoživotnom kariérovom poradenstve.  

E-mail: euroguidance@saaic.sk  
Internet: www.saaic.sk/euroguidance  
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