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Uznávanie

- EKR (revid. 2017), Europass, ESCO...NSP, NSK, NKR → SOK → stratégia CŽV

- základ pre Európsky vzdelávací priestor

- Odporúčanie Rady z 26. novembra 2018 týkajúce sa podpory automatického
vzájomného uznávania kvalifikácií získaných v rámci vysokoškolského vzdelávania,
vyššieho sekundárneho vzdelávania a odbornej prípravy a výsledkov študijných
pobytov v zahraničí

- Oznámenie Komisie (2020) ← Plán obnovy pre EÚ
- Synergie s → európsky program v oblasti zručností → obnovená politika v oblasti 
OVP → európsky výskumný priestor

https://siov.sk/narodny-projekt-system-overovania-kvalifikacii/
https://siov.sk/verejna-konzultacia-strategia-czvap/
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H1210(01)&from=SK
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_sk
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223


Odporúčanie - OVP
• zabezpečením toho, aby národné kvalifikačné rámce alebo systémy boli

vymedzené vo vzťahu k európskemu kvalifikačnému rámcu, pričom toto
vymedzenie sa podľa potreby skúma a aktualizuje;

• Uľahčili mobilitu a uznávanie výsledkov študijných pobytov v zahraničí počas 
vyššieho sekundárneho vzdelávania a odbornej prípravy:

a) podporou inštitúcií vyššieho sekundárneho vzdelávania a odbornej prípravy
v oblasti všeobecných zásad a nástrojov uznávania, napríklad
prostredníctvom poradenského materiálu alebo školenia;

b) podporou využívania transparentných kritérií a nástrojov, ako sú zmluvy o
štúdiu medzi vysielajúcou a hosťujúcou inštitúciou založené na výsledkoch
vzdelávania a rozšírením využívania nástrojov Únie v rámci odborného
vzdelávania a prípravy, ako aj

c) propagovaním výhod mobility medzi inštitúciami vyššieho sekundárneho
vzdelávania a odbornej prípravy a študentmi a ich rodinami.

Modularizácia 
programov Autonómia 

poskytovateľov



Procesy

Poradenstvo Identifikácia Dokumentácia Hodnotenie/ 
posúdenie

Certifikácia/
validácia

mobilitné projekty – depozitár/laboratórium



Ako na to
2014 - 2020

• Memorandum o porozumení: 
kvalita, mentoring, hodnotenie, 
potvrdenie a uznávanie VV (so 
zámerom prenosu kreditov) → 
kvalifikácia → VV

• Zmluva o štúdiu/stáži → 
kvalifikácia → VV → 
hodnotenie → dokumentácia

• Záväzok kvality

2021 - 2027

• Dohoda k mobilite (pred): 
jasné rozlíšenie medzi VV a 
činnosťami/úlohami! → spôsob 
uznania

• Doplnok k mobilite (po): 
zaznamenanie zmeny

• Europass-mobilita 

Štandardy kvality 



Čo máme
• ročný pohyb 3000 - 4000 žiakov v OVP
• databázu jednotiek VV nadväzujúcich na NSK/EKR
• otvorenie E+ pre ďalšie OVP
• otvorenie E+ pre mobilitu dospelých učiacich sa
• otvorenie E+ pre „policy makers“ (miestna/regionálna 

úroveň)
• potenciál pre rozvoj slovenského duálu

Evidence-based policy



Tvorba politík založená na faktoch
• Trasovanie absolventov mobilít: kariéra, porovnania

Zapojenie zamestnávateľov?
• Inštitucionálne zmeny (vzdelávači)
Uznávanie?
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