
 

 

 

 

 

 

Pripravili sme pre Vás: 
 
Vzdelávacie programy pre nezamestnaných: 

 orientácia na trh práce 

 modul IKT (informačno-komunikačné technológie) 

 modul anglického jazyka 

 

Vzdelávacie programy pre zamestnaných: 

 proti - stresový program 

 modul IKT (informačno-komunikačné technológie) 

 modul anglického jazyka 

 

Vzdelávacie programy pre pedagógov: 

 proti - stresový program 

 deti so ŠVVP (špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami) 

  

 

  

Profesionálny  

rozvoj 
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„Centrum vzdelávania“ 

– príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc 
 

Predstavujeme Vám novovzniknuté 

vzdelávacie centrum Academia 

OraVia, ktoré vzniklo dňa 1.7.2011 

so sídlom v Tvrdošíne s vlastným 

multimediálnym vybavením, ako 

výsledok projektu „Centrum 

vzdelávania – príležitosť 

k vzdelávaniu bez hraníc“ 

spolufinancovaného z Programu 

cezhraničnej spolupráce Slovenská 

republika – Česká republika 2007 – 

2013. 

 

 

Hlavným cieľom projektu je 

vytvorenie vzdelávacích 

prihraničných   programov ich pilotné 

overenie, zriadenie a vybudovanie 

vzdelávacieho centra. Realizáciou 

spoločných vzdelávacích aktivít 

prispieť k zmene kvalifikačnej 

štruktúry, hlavne pre cieľové skupiny 

zamestnancov a nezamestnaných, 

a tým vytvoriť podmienky na 

efektívne sociálne začlenenie. 
Sformovať cezhraničné partnerstvo 

vzdelávacích inštitúcií na poli 

celoživotného vzdelávania 

a celoživotného poradenstva. 

 
 

Trojičné námestie 191, 

027 44  Tvrdošín 

 043 – 5381130, 0948 878 875 

www.academiaoravia.sk, 

e-mail:academiaoravia@academiaoravia.sk 
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Ciele Academie OraVia: 

 vybudovať komplexný  systém 

celoživotného vzdelávania a 

poradenstva   

 uľahčiť občanom prístup 

k opakovanému nadobúdaniu nových 

kvalifikácií 

 poskytovať kvalitné vzdelávanie 

 

 

 

 

 

Poslanie Academie OraVia: 

 umožniť  vzdelávanie cieľovým 

skupinám  

 zabezpečiť  flexibilitu pracovnej sily 

a konkurencieschopnosť regiónu 

 prispievať ku zmene kvalifikačnej 

štruktúry vzdelávacími aktivitami  

 vytvoriť vhodné podmienky na 

vzdelávanie  

 

                                  
PROGRAM
CEZHRANIČNEJ 

SPOLUPRÁCE

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA SPOLOČNE BEZ HRANÍC

 

2007
2013

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND

REGIONÁLNEHO ROZVOJA

 

http://www.academiaoravia.sk/


N  Kurzy presne podľa 

Vašich potrieb a predstáv 

 

 

 
 

Medzinárodný lektorský 

tím len u nás 

Ukončením stredoškolského alebo 

vysokoškolského vzdelania by učenie 

a neustále zdokonaľovanie sa  nemalo 

prestať.   Každá  osobnosť by si mala byť 

vedomá potreby získavania ďalších 

vedomostí a zručností a práve preto sa 

chceme pokúsiť vytvoriť možnosti na 

vzdelávanie sa formou fungujúceho centra 

vzdelávania, v ktorom je  umožnené  

spomenuté  celoživotného vzdelávanie 

praktizovať.  

  

Neustále sa meniace podmienky pre náš 

život, technický rozvoj a vysoké nároky 

momentálnej praxe menia miesto, význam 

aj poslanie vzdelávania, ktoré sa stáva 

súčasťou života  moderného človeka. Už 

dosiahnutý stupeň vzdelania vyvoláva stále 

nové potreby  ďalšieho vzdelávania 

a môžeme  teda povedať, že vzdelanie je 

najvýznamnejšia aktivita v živote človeka. 

 

 

Keďže sa počas života štýly vzdelávania 

a práce  prudko menia musí sa im  

jednotlivec prispôsobiť a taktiež zmeniť 

svoje  obvyklé spôsoby, čo je ale bez  

celoživotného  vzdelávania náročné.        

 

 

 

Operačný program 

cezhraničnej spolupráce 

Slovenská republika - 

Česká republika 2007-

2013 

 

 

 

Projekt realizujeme  s 

podporou  Operačného 

programu cezhraničnej 

spolupráce Slovenská 

republika – Česká 

republika 2007 – 2013, z 

prostriedkov 

Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja. 

Program podporuje 

spoločensko-kultúrny a 

hospodársky rozvoj, 

územnú dostupnosť a 

životné prostredie v 

slovensko-českom 

prihraničí.  Riadiacim 

orgánom je Ministerstvo 

pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka. 

 

 

 

 

 

Globálnym cieľom 

operačného programu je 

rast vzájomnej 

previazanosti a 

zbližovania 

cezhraničných regiónov 

a je konkretizovaný 

prostredníctvom 

špecifických cieľov, 

ktoré tvoria náplň 

nasledovných 

prioritných osí: 

Projektoví partneri 

Prioritná os I  

Podpora spoločensko-

kultúrneho a 

hospodárskeho 

rozvoja 

cezhraničného 

regiónu a spolupráce 

Jej cieľom je podpora 

rozvoja kultúry a 

zachovania tradícií, 

spolupráca regiónov, 

vzdelávanie, rozvoj 

cezhraničného 

cestovného ruchu či 

menšie investičné 

projekty. 

Prioritná os II  

Rozvoj dostupnosti 

cezhraničného 

územia a životného 

prostredia 

Jej cieľom je podpora 

rozvoja dopravy v 

pohraničí, rozvoja 

životného prostredia a 

krajiny a zlepšenie 

informačnej a 

komunikačnej 

dostupnosti 

pohraničia. 

 

Projekt „Centrum 

vzdelávania“ – 

príležitosť k 

vzdelávaniu bez 

hraníc realizujeme v 

rámci : 

Prioritnej osi I, 

Oblasť podpory 1.3 

Vzdelávanie, trh 

práce a 

zamestnanosť. 

Pojmom celoživotné vzdelávanie sa 

rozumie sústavný proces vzdelá-

vania, ktorý sa odohráva počas celého 

života.  Jeho základnou  charakteris-

tikou sa tak stalo  smerovanie na 

človeka ako na vykonávateľa  

všetkých procesov v živote 

spoločnosti a jeho potrebu  učiť sa. 

 

 

 

 

 

 
 

Institut  Euroschola  

Námestie Svobody 527, 739 61 Třinec 
 

 Akreditovaná vzdelávacia organizácia pracujúca 

na európskych projektoch 

 Jej hlavné aktivity smerujú k rozvoju 

ľudských zdrojov v regióne a 

podpore cezhraničnej  spolupráce 

 

 V moravsko-slezskom kraji 

pôsobí  už viac ako 10 rokov a čerpá 

tak zo skúseností z najväčšieho  počtu  

zrealizovaných EÚ-projektov v 

oblasti rozvoja ľudských zdrojov 

 

  

 
 

Informačné centrum mladých ORAVA 

Trojičné námestie 191, 027 44  Tvrdošín 

 

občianske združenie, ktoré poskytuje svoje služby 

od roku 1997 

Zameriava sa  na podporovanie : 

 duševného a fyzického zdravia detí a 

mládeže 

 pomoc  rodinám v kríze a  deťom v 

ohrození 

 aktivizuje nezamestnaných uchádzačov 

na trhu práce 

 poskytuje infoservis a poradenstvo 

 ponúka širokú škálu ďalšieho 

vzdelávania prostredníctvom 

akreditovaného vzdelávania 

  zapája sa do realizácie projektov EÚ s 

cieľom zefektívniť svoje služby 

  

 Kontaktné údaje – kde nás nájdete 

 

 
Trojičné námestie č.191,  027 44 Tvrdošín 

 043 – 5381130, 0948 878 875 

e-mailová adresa: academiaoravia@academiaoravia.sk 

www.academiaoravia.sk 
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