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Príhovor 

„Ak  práca nie je pretkaná láskou, tak je zbytočná.“  (Matka Tereza)     

  

Rok 2011 bol pre nás úspešný. Vychádzam z analýzy dosiahnutých výsledkov za 

jednotlivé strediská ICM Orava, kde sa splnili všetky naše plány a ciele. V 

jednotlivých častiach tejto Výročnej správy za rok 2011 sú podrobne rozpísané 

realizované projekty, kurzy a naše aktivity, ktorých je pomerne veľa. 

Celý  úspech, ktorý popisujem by nebol moţný bez tímovej spolupráce, bez 

efektívneho  plánovania , bez  manaţmentu, bez projektového riadenia.  V celom tíme 

bola prítomná  dôvera, aktívne nasadenie, profesionálnosť,  cit pre spravodlivosť a 

zodpovednosť, aktivita a záujem, hľadanie inovatívnych prístupov, hľadanie 

efektívnych a zároveň tvorivých  foriem práce.  Dôsledná práca, dobré vzťahy,  práca 

pretkávaná láskou, záujem o klienta boli základom nášho spoločného úspechu. 

Oceňujem záujem všetkých pracovníkov ICM Orava , ktorí zvyšovali svoje 

kompetencie ďalším špecializovaným vzdelávaním a tým mohli svoju prácu 

vykonávať ešte lepšie a kvalitnejšie. 

Spoločne sme pomáhali  deťom, dospelým, rodičom, nezamestnaným uchádzačom na 

trhu práce. Poskytovali sme poradenstvo, terapie, diagnostiku, vzdelávacie programy, 

tréningy, HRV/NFB. Celá táto práca bola pretkávaná láskou, trpezlivosťou a ochotou. 

Ceníme si všetky partnerstvá, či uţ doma alebo v zahraničí, ktoré pomáhajú rozvíjať 

ľudské zdroje a prispievajú k odbornému rastu celej našej organizácie.  

  

Ďakujem všetkým kolegom, lektorom, tútorom, partnerom v CR, PL, v Taliansku, na 

Cypre, v Nemecku, všetkým  členom ICM Orava, Predsedníctvu, revíznej komisii, 

všetkým dodávateľom, klientom, priaznivcom, sponzorom  za úţasný rok 2011, za 

skvelú spoluprácu, za prejavenú dôveru. 

                                                                      

                                                                                              

      PhDr. Jana Tholtová 

štatutárna zástupkyňa 

Informačného centra mladých Orava 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Tkanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zbyto%C4%8Dnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Matka_Tereza
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Základné informácie  
 

Informačné centrum mladých Orava je občianske združenie so sídlom v Tvrdošíne. Hlavným 

poslaním ICM Orava je podporovanie duševného a fyzického zdravia detí a mládeže. Pomáha 

rodinám v kríze, deťom v ohrození, ponúka alternatívne formy trávenia voľného času, snaží sa 

aktivizovať nezamestnaných uchádzačov na trhu práce, poskytuje infoservis a poradenstvo, 

ponúka širokú škálu ďalšieho vzdelávania prostredníctvom poradenských a rekvalifikačných 

kurzov. Súčasťou je realizácia programu primárnej a sekundárnej prevencie.  

 

Program organizácie  

 infoservis a poradenstvo  

 kariérne, pracovno-právne a psychologické poradenstvo  

 vzdelávacie programy pre nezamestnaných uchádzačov na trhu práce  

 akreditované vzdelávacie programy pre cieľové skupiny  

 sociálna sféra – pomoc rodinám a jednotlivcom v kríze, letné výchovno-rekreačné 

pobyty pre deti  

 sociálna prevencia a sociálne poradenstvo  

 peer programy  

 preventívne skupinové aktivity v ZŠ a SŠ  

 vydávanie odborných broţúr a príručiek  

 publikačná a osvetová činnosť.  

 

Ciele  

 program pre deti a mládeţ  

 pomáhať nezamestnaným občanom  

 pomáhať ohrozeným deťom a rodinám  

 pomáhať jednotlivcom v kríze  

 realizovať program primárnej prevencie drogových závislostí  

 uskutočňovať akreditované vzdelávacie programy  

 uskutočňovať cyklické vzdelávanie a sociálno-psychologické výcviky na podporu 

zdravia pre nezamestnaných uchádzačov.  

 

Cieľové skupiny  
 študenti stredných a vysokých škôl  

 absolventi škôl  

 uchádzači o zamestnanie  

 pedagogickí zamestnanci  

 zamestnanci a manaţéri  

 začínajúci podnikatelia  

 deti a ich rodiny.  
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Organizačná štruktúra 
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Valné zhromaždenie 
 Alena Mereššová 

 PaedDr. Marcela Skočíková PhD 

 PaedDr. Tatiana Gandelová 

 Ing. Jana Horská 

 MUDr. Marián Tholt 

 Ing. Dagmar Muščíková 

 Ing. Natália Rakovanová 

 Bc. Helena Rošková 

 Ing. Miroslav Slosiar 

 Ing. Dušan Tarčák 

Predsedníctvo OZ ICM Orava 
 PhDr. Jana Tholtová 

 Bc. Helena Rošková 

 PaedDr. Tatiana Gandelová 

 PaedDr. Marcela Skočíková PhD 

 Ing. Miroslav Slosiar 

Revízna komisia 
 Alena Mereššová 

 Ing. Jana Horská 

 Ing. Dagmar Muščíková 

Manažment a pracovníci OZ ICM Orava 
 

 PhDr. Jana Tholtová – štatutárna zástupkyňa OZ ICM Orava, riaditeľka, projektová 

manaţérka  

 PaedDr. Tatiana Gandelová –riaditeľka SCŠPP Trstená  

 Mgr. Libuša Tichoňová – Office manaţérka ICM Orava, SCŠPP 

 Mgr. Lenka Dţuganová – konzultantka, kariérová poradkyňa ICM Tvrdošín  

 Mgr. Mária Baţíková – psychologička SCŠPP  

 Mgr. Alenka Barkyová  – špeciálny pedagóg SCŠPP  

 Mgr. Martina Rusnáková  – špeciálny pedagóg SCŠPP  

 Mgr. Zuzana Gostíková  – špeciálny pedagóg SCŠPP  

 Mgr. Ľubomíra Medvecká  – špeciálny pedagóg SCŠPP  

 Mgr. Ţaneta Ţitňáková – psychologička SCŠPP 

 PaedDr. Marcela Skočíková, PhD – špeciálny pedagóg SCŠPP 

 Darina Joštiaková - špeciálny pedagóg SCŠPP 

 Mgr. Eva Kušnierová – špeciálny pedagóg SCŠPP 

 Experti a ostatní externí pracovníci  

 Dobrovoľníci z radov nezamestnaných a študentov škôl 
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Projekty realizované  s podporou Programov celoživotného 

vzdelávania 
 

GRUNDTVIG: 

Adult education assessment toolkit 

 

 

LEONARDO DA VINCI: 

Diseminácia dobrej praxe vo vzdelávaní   
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ADULT EDUCATION ASSESSMENT TOOLKIT 
 

Projekt má za cieľ na základe fungujúceho partnerstva vytvoriť efektívne nástroje na meranie 

efektivity a výsledkov vzdelávania dospelých. V súčasnosti je len veľmi ťaţké merať dopad 

vzdelávania dospelých. Tento fakt môţe byť niekedy prekáţkou pri zapájaní väčšieho počtu 

dospelých do vzdelávacieho procesu, pretoţe niekedy  zamestnávatelia, ktorí posielajú svojich 

zamestnancov na školenia, alebo dokonca aj samotní učiaci sa, nevidia efekt (potenciálneho) 

školenia a nezúčastňujú sa ho. 

Naším cieľom je uskutočniť potrebné kroky na podporu metód na meranie efektivity 

vzdelávania dospelých. Prostredníctvom výmeny skúseností medzi všetkými partnermi 

projektu sa vytvorí nástroj, ktorý bude pozostávať z nasledujúcich prvkov: 

 komplexná metodika hodnotenia efektivity vzdelávania týkajúca sa troch základných 

skupín (nezamestnaných, zamestnaných, znevýhodnených) 

 sada indikátorov pre kaţdú cieľovú skupinu 

 analýza procesov vzdelávania dospelých vo všetkých partnerských krajinách 

 

Projekt realizujeme od 1.8.2010 do 31.7.2012 

Projektoví partneri: 

 Euroschola Třinec, Česká republika 

 ICM Orava Tvrdošín, Slovensko 

 Fideas Servizi avanzati per la gestione e lo sviluppo dellÍmpresa, Taliansko 

 Polis Chrysochous, Cyprus 

 Kreisjugendring Rems-Murr e.V,Nemecko 

 

V roku 2011 sme zrealizovali nasledovné aktivity: 

 

Stretnutie projektových partnerov v Taliansku ( 20.3 – 23.3.2011) 

Miesto konania: FI.DE.A.S s.r.l, Offida, Taliansko 

Ciele stretnutia: 

 Prezentácia porovnávacej analýzy 

systémov hodnotenia vzdelávania 

dospelých  

 Syntéza najlepších prvkov nájdených 

analýzou 

 Aktualizácia pracovného programu 
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Výstupy a výsledky dosiahnuté po 2. Stretnutí: 

 Metodika evalvácie celoţivotného 

vzdelávania partnerských krajín 

 Porovnávacia analýza systémov 

hodnotenia vzdelávania dospelých 

v partnerských krajinách 
 

 

 

Stretnutie projektových partnerov na Cypre ( 28.9 – 2.10.2011) 

Miesto konania:Polis, Cyprus 

Ciele stretnutia: 

 Tvorba a sumarizácia dotazníkov 

hodnotenia vzdelávania pre cieľové 

skupiny 

Výstupy a výsledky dosiahnuté po 3. Stretnutí: 

 Formulácia dotazníka pre 3.cieľové 

skupiny 

 Stanovenie indikátorov hodnotenia 

evalvačného procesu 
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DISEMINÁCIA DOBREJ PRAXE VO VZDELÁVANÍ 
 

Projekt mal za cieľ: 

- nadviazať  efektívnu spoluprácu s partnermi v partnerských inštitúciách v oblastiach 

vzdelávania a poradenstva 

- prispieť k sebarozvoju odborníkov obohatením ich vedomostí, poznatkov získaných 

priamym pozorovaním na aktivite  

- poukázať na metódy práce odborníkov v partnerských krajinách a preniesť získané 

poznatky do praxe na domácej pôde:        

a)   z  oblasti výberu a hodnotenia vzdelávacích aktivít pri mobilite v ČR 

b) pri mobilite v Taliansku aktívna účasť na výbere a hodnotení účastníkov do 

vzdelávacích aktivít zameraných na oblasti: 

- predstavenie vzdelávacích aktivít pre nezamestnaných s cieľom vrátiť ich čo 

najskôr na trh práce 

- aktivity z oblasti cestovného ruchu, sluţieb a obchodu 

 

Projekt sme realizovali od 3.1.2011 do 21.5.2011 

 

1.mobilitná akcia v ČR (10.4 – 15.4.2011) 
Miesto konania: Institut Euroschola, Třinec 

Obsah a program mobilitnej akcie: 

 Predstavenie hostiteľskej organizácie  

 Predstavenie rozdelenie činností hostiteľskej 

organizácie 

 Fundraising a projektová činnosť vo vzdelávaní 

dospelých  

 Projekty vo vzdelávaní dospelých 

 Predstavenie základných rysov vzdelávania dospelých v ČR, s dôrazom na 

cezhraničný región Moravskoslezského kraja a Tešínskeho Sliezska 

 Ukáţkové hodiny práce s manuálom pre lektorov v oblasti: 

- Kompetencie ku spolupráci 

- Pouţitie prvkov záţitkovej pedagogiky  

- Icebreakers 

 Hospitácia na poradenských a motivačných 

aktivitách a vzdelávaní v oblasti IT pre cieľovú 

skupinu nezamestnaných, realizovaných Inštitútom 

EuroSchola a spoločnosťou COFET, a.s.  
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 Návšteva rekvalifikačných kurzov v oblasti IKT, 

realizovaných frýdecko-místeckým Inštitútom IT 

(dodavatel rekvalifikací pro ÚP Ostrava a Frýdek-

Místek).  

 Individuálna konzultácia a výmena skúsenosti na 

tému pouţívania evalvačných nástrojov vo 

vzdelávaní pre cieľové skupiny: nezamestnaný, 

pedagóg, úradník verejnej správy 

 Návšteva Úradu práce vo Frýdku –Místku zameraná na výmenu skúseností v oblasti 

výberu účastníkov rekvalifikačných kurzov a evalvácia ich úspešnosti 

 Predstavenie a ukáţky Outdoorových techník 

 

 

2.mobilitná akcia v Taliansku (15.5 – 21.5.2011) 
Miesto konania: FI.DE.A.S, Offida Taliansko 

Obsah a program mobilitnej akcie: 

 Seminár organizovaný manaţérmi FI.DE.A.S na 

tému stratégia a regionálne školenie pre návrat 

nezamestnaných do práce. 

 Prezentácia metód a postupov lektorov 

pracovných centier, ktorý sú zameraný na prácu 

s nezamestnanými. ration of methods  

 Spôsoby získavania klientov a ich zapájania. 

 Dokumentácia školiacich programov. 

 Prezentácia rozličných typov školiacich programov pre nezamestnaných 

a oboznámenie skupiny expertov s technikami práce.  

 Špecifikácia skupín, na ktoré sú tieto školenia zamerané. 

 Financovanie a manaţment školiacich programov. 

 Návšteva odborných školiacich centier, ktoré 

ponúkajú školenia pre zamestnancov 

v organizáciách zameraných na oblasť cestovného 

ruchu, sluţieb a obchodu.  

- Pracovné centrum Ascoli Piceno.  

- Pracovné centrum Fermo. 

- CEESA Fermo, školenie pre sociálne  – 

zdravotných operátorov 

- Confesercenti San Benedetto del Tronto; školiace programy pre znevýhodnených 

podnikateľov (ţeny, imigranti, atď.) 
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Program  cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013 

 

Spoločne hľadáme spôsoby na zdravý, aktívny a tvorivý život mimo 

počítačovej siete 
 

Cieľ projektu 

Sieťovaním inštitúcií z oblasti primárneho vzdelávania, zdravého ţivotného štýlu dosiahnuť 

rozvoj poľsko-slovenského prihraničného regiónu. 

 

Špecifické ciele projektu 

1. Rozvoj cezhraničnej spolupráce zapojených partnerov v tematickej sieti   

2. Vytvorenie inovatívnych metód vzdelávacieho procesu zavádzaním záţitkového 

učenia 

3. Podpora športu na školách a motivácia detí k zdravému ţivotnému štýlu 

 

 

 

Etapy realizácie projektu: 

1. vytvorenie tematickej siete 

Projektové aktivity sme zahájili stretnutím partnerov projektu  dňa 31.1.2011 a 

podpísaním Partnerskej zmluvy ako východiskového dokumentu pre začatie a 

realizáciu uvedeného projektu. 

 

 

 

1.1 pracovný workshop partnerov projektu (4.3 – 5.3.2011) 

Cieľom workshopu bola príprava jednotlivých aktivít, 

zabezpečenie publicity projektu, projektové a finančné 

riadenie projektu, rozdelenie úloh kaţdého partnera, metodika 

práce. 
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1.2 „Predstavím Ti miesto kde žijem“ – informačný leták o regióne Orava a Źywiec 

s cieľom vzbudiť záujem o návštevu regiónov 

Úlohou vedúceho partnera bolo koordinovať činnosti pri tvorbe informačného letáku, 

ktorý  zachytáva región Orava, Źywiec a predstavuje jeho krásy, zvláštnosti s cieľom 

vzbudiť záujem o návštevu daného regiónu. Na príprave letáku intenzívne pracovali 

deti v školách partnerov. Aktivita prebiehala v príjemnej atmosfére a jej výsledkom je 

spracovaný a vydaný informačný leták zachytávajúci cezhraničný dopad projektu.  

 
 

1.3 „Nauč sa moju reč“ – spracovanie 100 najbežnejších slov v obrázkovom 

prevedení v jazyku slovenskom – 

poľskom  

Ďalšou aktivitou sme chceli vytvoriť krátky 

slovník, ktorý zachytáva 100 najbeţnejších 

fráz v obrázkovom prevedení, ktorého 

cieľom je uľahčiť dorozumievanie sa v 

prihraničnom priestore slovensko-poľskom. 

Na tvorbe slovníka pracovali deti v školách 

oboch partnerov a úlohou vedúceho 

partnera bolo koordinovať činnosti na 

slovníku a zabezpečiť jeho vydanie.  

 

1.4 Úvodná konferencia – prezentácia zdravého životného štýlu (28.4-30.4.2011) 

Hlavným zámerom úvodnej konferencie bolo priblíţiť 

a prezentovať športové aktivity podporujúce zdravý 

ţivotný štýl.  

V dňoch 28.4 – 30.4.2011 v kongresovej sále Hotela 

Altis na Oravskej priehrade prebiehala úvodná 

konferencia projektu. Konferenciu otvorila PhDr. 

Jana Tholtová, riaditeľka ICM Orava ako zástupca 

vedúceho partnera projektu a zároveň privítala 

všetkých zúčastnených. Prítomným účastníkom sa 

prihovorili: starosta obce Rabča – Ing. Dušan Ratica, 

riaditeľ Základnej školy a materskej školy v Rabči – Mgr. Ján Pienčak a taktieţ 

zástupca cezhraničného partnera riaditeľ Zespolu Szolno-Przedskolneho w Źywcu p. 

Stanislav Kubík. 
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Konferencia prebiehala podľa programu, pričom na úvod sme priblíţili účastníkom 

Program cezhraničnej spolupráce PL – SR, predstavili sme projektový zámer a aktivity 

projektu. Jednotliví partneri projektu sa predstavili a priblíţili tak svoju doterajšiu 

činnosť. V rámci projektu sme úvodnou konferenciou zavŕšili realizáciu 1. Etapy 

projektu. Výstupom tejto etapy bola tvorba materiálov: „Nauč sa moju reč“ a 

„Predstavím Ti miesto, kde ţijem“ – Orava, Źywiec. Partneri z Rabče a Źywca formou 

prezentácie oboznámili prítomných s činnosťou na týchto aktivitách, predniesli 

výstupné materiály na konferencii.  

Ďalšia časť konferencie bola venovaná zaujímavým športovým aktivitám zameraným 

na podporu atraktivity športu pre mladých.  
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2. Spoločné vzdelávanie pedagógov v oblasti športu a zdravého životného štýlu 

a zriadenie fit triedy 

 

2.1 Spoločné vzdelávacie programy pre pedagógov SR a PL 

Aktivita vzdelávací program v PL – (27.5 – 31.5.2011) 

Aktivita vzdelávací program v SR – (3.6-7.6.2011) 

Cieľom vzdelávacieho programu bolo poskytnúť účastníkov vzdelávanie v oblasti 

športu a zdravého ţivotného štýlu, metódy práce a výučby v športe spojené 

s metódami odbúrania stresu a záťaţe formou cvičenia pod vedením športového 

inštruktora, ukáţky práce so špecializovaným vybavením v celkovom rozsahu 80 hod. 

Účastníci vzdelávania boli slovenskí aj poľskí, čím sme zabezpečili cezhraničný 

prenos skúseností a odovzdávanie informácii.  

                            

 

 

 

 

 

 

2.2 Zriadenie fit triedy – ZŠ a MŠ Rabča, Zespol Szkolno-Przedskolny Źywiec 

Zriadenie fit tried má za cieľ vytvoriť podmienky na 

vykonávanie športových aktivít počas projektu a na 

vytvorenie atraktívneho priestoru pre výkon športu, 

čo má viesť k budovaniu pozitívneho vzťahu mládeţe 

k športu a športovým aktivitám.  Športové programy, 

ktorý absolvujú deti vo fit triedach absolvujú pod 

vedením športového inštruktora. Majú moţnosť 

vybrať si z individuálneho športového programu:  

posilňovacie cvičenia na zariadeniach zakúpených do fit triedy - športový inštruktor 

deťom vysvetľuje čo je to zdravý ţivotný štýl, ako pôsobí šport na zdravie človeka. 

Cieľom je podpora psychosomatického zdravia, podnietenie záujmu o šport, motivácia 

detí k zdravému ţivotnému štýlu a zmysluplnému vyuţívaniu voľného času. 
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2.3 Manuál pre prácu pedagógov – odovzdávanie spoločného know-how z výchovno-

vzdelávacieho procesu v cezhraničnej oblasti  

 

2.4 Manuál zdravého životného štýlu – rozvoj metód psychosomatického zdravia 

Uvedené manuály sú výsledkom cezhraničnej spolupráce pedagógov, inštitúcií 

zaoberajúcich sa vzdelávaním, výchovou detí a zdravým ţivotným štýlom. Čerpajú 

z aktivít vzdelávania pedagógov z predchádzajúceho obdobia. Sú výsledkom 

intenzívnej cezhraničnej spolupráce poľských a slovenských pedagógov, odborníkov, 

a špecialistov, ktorí si vymieňali svoje skúsenosti, know-how, metódy dobrej praxe 

prostredníctvom realizovaného projektu. Spracované aktivity sú námetom ako rozvíjať 

detskú osobnosť,  jemnú a hrubú motoriku, ako podporovať harmonizáciu a emočný 

vývoj detí, ich  zdravý psychický a fyzický rast, ako rozvíjať ich  tvorivosť, 

koordináciu , pamäť a iné kognitívne procesy. 

 

3. Aktivity pre mládež 

3.1 Škola v prírode – týždenný spoločný vzdelávací program pre deti SR a PL  

(19.9 – 24.9.2011)  

 

Škola v prírode bola realizovaná v termíne od 

19.9.2011 – 24.9.2011 v Poľsku. Účastníkmi 

boli ţiaci Základnej školy s materskou školou v 

Rabči a Zespolu Szkolno-Przedskolneho im 

Orla Bialego No 2 w Źywcu. Programu sa 

zúčastnilo celkom 34 účastníkov. 

Týţdenný pobyt bol zameraný na spoločné cezhraničné vzdelávanie v predmetoch 

matematika, geografia, jazyková komunikácia. Program bol doplnený o tvorivé dielne 
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vrátane umelecký aktivít ako rozvíjať fanzátiu a manuálnu zručnosť a vysoké estetické 

cítenie. Obohatením bolo predstavenie tradičných remesiel – výroba z hodvábneho 

papiera, košikárstvo, výroba zo sena. Aktívna účasť detí, ich zapojenie a pestrý 

program znamenalo, ţe aktivita bola veľmi pozitívne prijímaná zo strany ţiakov ako aj 

pedagógov, ktorí si vzájomne vymenili skúsenosti vo vzdelávacom procese. 

 

3.2 Cezhraničná olympiáda – týždenný spoločný program pre deti SR a PL  

(4.7 -9.7.2011) 

Hlavným cieľom programu bolo vybudovať u detí správny vzťah k súťaţivosti, 

podnietiť zásady správneho ţivotného štýlu s orientáciou na podporu 

psychosomatického zdravia, podnietiť ich k zmysluplnému vyuţívaniu voľného času.  

Počas programu deti súťaţili v rôznych 

športových disciplínach, v pohybových 

schopnostiach a zručnostiach, v atletike, vo 

futbale, v hádzanej, v basketbale, v plávaní, 

v tanci, v stolnom tenise, v šachu. Naučili sa 

rôzne relaxačné techniky a cvičenia na veľkej 

lopte. Taktieţ absolvovali turistické vychádzky 

spojené so psychorelaxáciou, pohybové 

cvičenia a hry v prírode. Na uvoľnenie 

a odbúranie stresu deti absolvovali arteterapiu 

a muzikoterapiu. V rámci programu sa stretli s majstrom sveta v Armvreslingu, ktorý 

im priblíţil tento málo poznaný druh športovej aktivity.  

 

4. Vyhodnotenie projektu 

4.1 Záverečná konferencia je naplánovaná na 6/2012 
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Program  cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká 

republika 2007 - 2013 
 

Stredisko  Centrum vzdelávania – príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc 

 

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 ich efektívne sociálne 

začlenenie. Sformovať cezhraničné partnerstvo vzdelávacích inštitúcii na poli celoţivotného 

vzdelávania a celoţivotného poradenstva. 

 

Projektoví partneri 

 

 

 
 

 

Aktivity projektu realizované v roku 2011: 

 

1. Analýza vzdelávacích potrieb (1.12.2010 – 31.3.2011) 

Analýza vzdelávacích potrieb je zameraná na zistenie záujmu o vzdelávanie 

v okresoch Námestovo, Dolný Kubín, Čadca. Jej úlohou bolo odpovedať na otázky -  

aké sú potreby jednotlivých cieľových skupín v oblasti celoţivotného vzdelávania, aké 

metódy a formy vzdelávania by potenciálni účastníci  uvítali a získané údaje nám 

umoţnia vytvoriť  správny a reálny  plán vzdelávacích aktivít nového vzdelávacieho 

zariadenia.  Prieskum prebiehal formou dotazníka a to buď elektronicky na portáli: 

www.dotaznicek.sk, alebo moţnosťou vyplniť dotazník v písomnej forme.  Cieľové 

skupiny, na ktoré bol prieskum zameraný boli: nezamestnaní, zamestnaní, 

pedagógovia a formou riadených rozhovorov prebiehal prieskum u zamestnávateľov.  

Respondentom sme kládli otázky týkajúce sa záujmu o konkrétne vzdelávacie aktivity, 

ktoré plánujeme zaradiť do vzdelávacieho programu, otázky zamerané na zistenie 

organizačno-technického zabezpečenia vzdelávania, aby sme si vytvorili obraz 

o záujme, spôsobe a predstavách našich budúcich klientov na vzdelávanie a jeho 

konkrétne podmienky realizácie. 

PROGRAM
CEZHRANIČNEJ 

SPOLUPRÁCE

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA SPOLOČNE BEZ HRANÍC

 

2007
2013

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND

REGIONÁLNEHO ROZVOJA
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Výstupom projektu sú spracované dokumenty:   

Analýzu vzdelávacích potrieb za SR,  

Analýza vzdelávacích potrieb za ČR  

Súhrnnú analýzu, ktorá mapuje obidve lokality projektu. 

 

2. Spoločná vízia vzdelávacích programov (1.4.2011 – 31.5.2011) 

Vízia je spracovaná s dôrazom  na zhodnotenie situácie na SR a ČR – pričom má na 

zreteli cezhraničný dopad a vyuţitie skúsenosti oboch partnerov, má strategický 

charakter a popisuje jednotlivé vzdelávacie zámery. Obsahovo sa člení na 4.časti: 

1. Porovnanie východiskovej situácie regiónov 

2. Stratégia, marketing vzdelávacieho zariadenia 

3. Spoločná vízia vzdelávacích programov 

3.1 vízia vzdelávacích programov pre cieľovú skupinu zamestnaných 

3.2 vízia vzdelávacích programov pre cieľovú skupinu nezamestnaných 

3.3 vízia vzdelávacích programov pre cieľovú skupinu pedagógov a odborných    

zamestnancov 

4. Evalvácia vzdelávacích programov 
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3. Odovzdávanie know-how vzdelávacích aktivít – (12.7 – 13.7.2011, 2.8 – 3.8.2011) 

Zapojený partneri projektu si navzájom vymenili know-how v oblasti vzdelávacích 

programoch s dôrazom na odovzdanie príkladov dobrej praxe 

 

4. Spracovanie spoločných vzdelávacích programov – (14.9-15.9.2011, 4.10– 

5.10.2011)   

Cieľom stretnutí bolo: Na základe poznania know-how partnerov zostaviť spoločné 

vzdelávacie programy, spoločné lektorské tímy, ktoré vytvoria vzdelávacie programy 

vyhovujúce moderným poţiadavkám spoločnosti berúc do úvahy cezhraničný efekt 

spolupráce zainteresovaných skupín a rozvoj ľudských zdrojov.  

Výsledkom je nastavenie obsahového rámca vzdelávacích programov pre cieľové 

skupiny a výber aktivít pre vzdelávanie  

 

5. Založenie vzdelávacieho zariadenia na Orave  s tútoringom Institutu Euroschola  

- 1.7.2011 

Vzdelávacie centrum Academia 

OraVia, ktoré vzniklo dňa 1.7.2011 so 

sídlom v Tvrdošíne s vlastným 

multimediálnym vybavením, ako 

výsledok projektu „Centrum 

vzdelávania – príleţitosť k vzdelávaniu 

bez hraníc“ spolufinancovaného 

z Programu cezhraničnej spolupráce 

Slovenská republika – Česká republika 

2007 – 2013. 

Ciele Academie OraVia: 

 vybudovať komplexný  systém 

celoţivotného vzdelávania a 

poradenstva   

 uľahčiť občanom prístup 

k opakovanému nadobúdaniu nových 

kvalifikácií 

 poskytovať kvalitné vzdelávanie 

Poslanie Academie OraVia: 

 umoţniť  vzdelávanie cieľovým skupinám  

 zabezpečiť  flexibilitu pracovnej sily a konkurencieschopnosť regiónu 

 prispievať ku zmene kvalifikačnej štruktúry vzdelávacími aktivitami  

 vytvoriť vhodné podmienky na vzdelávanie  
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6. Realizácia pilotného cezhraničného vzdelávania 

a. Pre nezamestnaných  -  

psychodiagnostika, mäkké zručnosti pre 

potreby trhu práce, IKT zručnosti, 

anglický jazyk (časová dotácia 160 hod) 

V termíne od 7.11 -29.11.2011 prebiehal 

vzdelávací program pre 15 

nezamestnaných uchádzačov 

o zamestnanie. 

V rámci hodnotenia spokojnosti 

účastníkmi bol prvý kurz hodnotený 

s mierou 100% spokojnosti, čo dáva 

záruku na úspech ďalšej realizácie 

vzdelávacieho zariadenia. 

 

b. Pre zamestnancov – psychodiagnostika, protistresový program, IKT zručnosti, 

anglický jazyk (časová dotácia 120 hod.) – naplánované na 1/2012 

c. Pre pedagógov – psychodiagnostika, protistresový program, práca s deťmi so 

ŠVVP (časová dotácia 72 hod.) – naplánované na rok 2012 

 

7. Medzinárodná konferencia – ukončenie projektu, zhodnotenie aktivít je naplánovaná 

na 10/2012 
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Stredisko  Informačné centrum mladých Tvrdošín 

INFORMÁCIA o projekte adam2-2011/2/005/D 

  

Obdobie:     Január 2011 –  December 2011 

Názov projektu:     , ,Si mladý, buď aktívny“  

 

 

Hlavným cieľom projektu bola podpora prístupu mladých ľudí k  informáciám, ich 

vyhľadávanie, kategorizácia a následné poskytovanie mladým ľuďom vo veku od 15 do 30 

rokov, študentom stredných škôl, absolventom SŠ, mladým nezamestnaným, znevýhodneným 

nezamestnaným, ale aj zvýšenie informovanosti ostatnej verejnosti okresu Tvrdošín. Našou 

snahou bolo posilnenie poskytovania informačného servisu v oblastiach zamestnanosti, 

rozvoji podnikania, odborného kariérneho poradenstva, v oblasti aktívneho občianstva a 

dobrovoľníctva v regióne dolnej Oravy. Formálnym a neformálnym vzdelávaním sme 

podporovali mladých ľudí k atívnemu občianstvu a zároveň k svojmu osobnostnému rozvoju. 

Overenými ale aj novými metódami poskytovania kariérového poradenstva s individuálnym 

prístupom ku klientovi sme v spolupráci s odborníkmi z oblasti psychológie podávali 

pomocnú ruku mladým ľuďom pri voľbe povolania, k úspešnému zaradeniu sa na trhu práce, 

snaţili sme sa motivovať nezamestnaných absolventov hľadať prácu, prípadne nadobudnúť 

rekvalifikáciu.  

Poskytovaním odborného  psychologického a špecializovaného poradenstva tzv. 

Biofeedback sme pomáhali mladým ľuďom zvládať záťaţové a stresové situácie, zvyšovali 

schopnosť koncentrácie pozornosti, pracovnú výkonnosť, schopnosť efektívnejšieho učenia sa 

a pamäte. Iné aktivity vychádzali z priamych potrieb mladých ľudí, ako je bezplatné odborné 

skupinové poradenstvo a preventívne programy na stredných a základných školách, príprava 

na trh práce. Ostatné aktivity boli zamerané na zvýšenie informovanosti, šírenie informácií 

medzi širokú verejnosť v okrese Tvrdošín, publicitu a šírenie výsledkov. Výsledkom projektu 

bolo profesionálne poskytovanie informácií a odborného poradenstva, rozvoj kariéry mladých 

ľudí, klientov ICM Tvrdošín, získanie uţitočných informácií, nadobudnutie zručností 

a schopností a zvýšená informovanosť cieľových skupín. 

Zvýšenie informovanosti mládeţe sme 

zabezpečovali v spolupráci s verejným 

sektorom, so strednými školami v okrese 

Tvrdošín, prostredníctvom workshopov, na 

ktorých bolo prezentované ICM Tvrdošín, jeho 

činnosť a sluţby, pravidelným aktualizovaním 

uţ zriadených infobodov na stredných školách, 

priebeţným posyktovaním propagačných 

a informačných materiálov, zverejňovaním 

informačných plagátov na miestach 

dostupných mládeţi, informačnou kampaňou 

na verejnom priestranstve, čím sme zaistili 

šírenie informácií aj medzi širokú verejnosť 

v okrese Tvrdošín.  

 

Rozvoj infobodov - spolupráca s riaditeľmi a študentmi stredných škôl v okrese 

Tvrdošín, pravidelná aktualizácia infobodov na SŠ. 



 
 

23 

Príprava mládeţe na povolanie - poskytovanie 

infoservisu, kariérového poradenstva, 

psychologického poradenstva a 

špecializovaného poradenstva vyuţívaním 

overených metodík a minimálnych štandardov 

pre poskytovanie poradenstva, kariérový 

profil, osobnostné predpoklady pre výkon 

danej profesie, profesijný vývoj, aktivizácia 

mladých ľudí, rozvoj dobrovoľníctva, 

realizácia workshopov. 

 

 

 

Zabezpečenie publicity projektu - na zabezpečenie publicity sme pouţili overené metódy - 

informačné nástenky, informačné panely, infobody na SŠ, web – stránka ICM, sociálna sieť, 

informačné letáky, informačné materiály, informačnú kampaň, workshopy na SŠ, 

individuálne poradenstvo a vzdelávanie, skupinové aktivity, preventívne programy. 

 

Poskytovanie odborného psychologického a špecializovaného poradenstva tzv. Biofeedback - 

vyuţívaním špecializovaného poradenstva - HRV a NFB pre účely osobného poradenstva sme 

pomáhali mladým ľuďom v ich biodromálnom vývine. Prostredníctvom programu sa mladí 

ľudia učili relaxácii, zvládať stresové situácie a psychickú záťaţ, zvyšovali si schopnosti 

koncentrácie pozornosti, efektívnejšieho učenia sa a zapamätania, ale aj svoju pracovnú 

výkonnosť. 

 

Psychologické poradenstvo - bolo 

zamerané na vypracovanie 

kariérového profilu, 

profesiogramov a osobnej swot 

analýzy, na posúdenie úrovne 

schopností, zručností 

a predpokladov súvisiacich 

s výkonom profesie, na 

monitorovanie štruktúry záujmov, 

motivácie k výkonu určitej 

činnosti, na meranie pozornosti, 

riešenie nezamestnanosti, terapiu a aktivizáciu nezamestnaného a kondičné tréningy. 

Poradenstvo bolo realizované formou individuálnych konzultácií, terapiou, 

psychodiagnostickými testami, prostredníctvom dotazníkov, IKT  a hodnotiacich škál. 
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Stredisko  Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. 
 

 „Chceme hľadať a nachádzať, chceme povzbudzovať a sprevádzať“ 

 

Od 1.septembra 2010 v organizačnej štruktúre ICM Orava vyvíja svoju 

činnosť Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva (SCŠPP). Ako školské 

zariadenie je rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky zaradené do siete škôl a školských zariadení a teda má rovnaké kompetencie, ako 

obdobné štátne školské zariadenia. Svoju činnosť vykonáva na troch pracoviskách – v sídle 

SCŠPP, ktoré sa nachádza v Trstenej a na dvoch elokovaných pracoviskách – v Tvrdošíne 

a v Námestove.    

 

Klienti  centra a hlavné činnosti:  

 SCŠPP poskytuje odbornú špeciálno-pedagogickú a psychologickú starostlivosť deťom od 

0 do 15 rokov, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, ťaţkosti v oblasti 

vývinu -  vývinové poruchy učenia, vývinové poruchy aktivity a pozornosti, deťom 

s narušenou komunikačnou schopnosťou  a deťom s rôznymi postihnutiami (zdravotnými, 

mentálnymi, percepčnými).  

 V minulom školskom roku 2010/2011 sme v SCŠPP poskytli sluţby individuálneho 

a skupinového poradenstva viac ako 1600 deťom, a to najmä v oblasti komplexnej 

psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky, poradenstva, depistáţe, reedukácie, 

prevencie, intervencie a rôznych terapií.  

Odborníci:  

 Odborné poradenstvo a odborné činnosti SCŠPP garantujú kvalifikovaní odborníci 

z radov psychológov a špeciálnych pedagógov. V uplynulom roku sme stabilizovali 

pracovný tím troch psychológov a piatich špeciálnych pedagógov, ktorí majú špecializácie 

somatopédia, surdopédia, etopédia, psychopédia. Zároveň externe spolupracujeme 

s odborníkmi v oblasti logopédie.  
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Štandardné a nadštandardné služby:  

 Štandardné sluţby sú v našom SCŠPP všetkým klientom poskytované bezplatne. Jedná sa 

o sluţby diagnostické, poradenské, konzultačné, písanie odborných správ, kariérové 

poradenstvo pre ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj 

poradenská, konzultačná a metodická pomoc pedagógom.  

 Nadštandardne poskytujeme viaceré terapeutické sluţby špeciálneho charakteru, ako 

napríklad neurofeedback terapiu, HRV terapiu, kraniálnu elektrostimuláciu. V roku 2011 

sme rozšírili nadštandardné sluţby aj napríklad o zapoţičiavanie špeciálnych 

terapeutických prístrojov klientom do domáceho prostredia.  

Novinky:  

 V roku 2011 sme do praxe zaviedli rané poradenstvo – sluţby pre deti od 0 do 3 rokov, 

v rámci ktorého sledujeme zdravý vývin detí z rizikového tehotenstva. Súčasťou raného 

poradenstva je aj nastavenie stimulačného programu pre napredovanie dieťaťa vo vývine. 

Tieto sluţby chceme naďalej rozširovať a skvalitňovať.  

 Našim klientom ponúkame niekoľko nových terapeutických a reedukačných programov, 

ako napríklad:  

o Tréning rodičovských zručností s vyuţitím filiálnej terapie 

o Školu pozornosti – program na rozvoj koncentrácie pozornosti dieťaťa 

o Počítajme s radosťou – s vyuţitím alternatívneho Montessori prístupu  

o Už to viem! – program pre deti predškolského veku s oneskoreným alebo 

narušeným psychomotorickým vývinom  

 

 Okrem ambulantných sluţieb poskytovaných na našich pracoviskách vykonávame veľa 

sluţieb aj priamo v teréne –  v základných a materských školách. K takým sluţbám patrí 

napríklad:  

o realizácia intervenčných skupinových programov pre ţiakov v ZŠ pri vývinových 

ťaţkostiach v správaní a v komunikácii  

o program na rozvoj komunikačných zručností – logopedický program pre deti 

predškolského veku, ktorý realizujeme priamo v materských školách 

 

Pri svojej činnosti SCŠPP spolupracuje s viacerými odborníkmi z oblasti zdravotníctva 

(pedopsychiater, neurológ)  a sociálnej sféry (sociálni kurátori).  

Svoju činnosť prezentujeme na web stránke www.euporadna.sk  

 

  

http://www.euporadna.sk/
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Hospodársky výsledok 
 

Prehľad hospodárenia za rok 2011 
Informačné centrum mladých, Tvrdošín 

Výnosy   EUR 

z toho:    

Tržby za publikácie  157,00 

Tržby za služby  7 480,00 

Poskytnuté dotácie  377 486,00 

Ostatné výnosy  10 100,00 

Spolu:    395 223,00 

    

Náklady   EUR 

z toho:    

Spotrebované nákupy 28 678,00 

Služby   156 530,00 

Osobné náklady  168 616,00 

Ostatné náklady  1 651,00 

Nákup majetku  40 794,00 

Spolu:   396 269,00 

    

Hospodársky výsledok 1 046,00 
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Spolupracujúce inštitúcie 
 

 

 Zespól Szkolno – Przedskolny Nr 2 im. Orla Bialego w Zywcu.  

 Euroschola Třinec, Česká republika  

 Fideas Servizi avanzati per la gestione e lo sviluppo dellÍmpresa, Taliansko  

 Polis Chrysochous, Cyprus  

 Kreisjugendring Rems-Murr e.V,Nemecko  

 Ţilinský samosprávny kraj  

 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Námestovo  

 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Čadca  

 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Centrum 

Euroguidance  

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  

 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

 IUVENTA  

 Stredné školy v okrese Tvrdošín:  

o  Spojená škola Tvrdošín 

o  Lesnícke učilište Tvrdošín 

o  Gymnázium Tvrdošín 

o  Spojená škola Niţná 

 ICM Námestovo  

 Mestský úrad Tvrdošín  
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Kontakty 
 

Informačné centrum mladých Orava  
Trojičné námestie 191,  

027 44 Tvrdošín  

tel./fax: +421 43 53121 130  

e-mail: icmorava@orava.sk  

www.icmorava.sk 

 

Academia OraVia – Centrum vzdelávania 

Trojičné námestie 191, 

027 44  Tvrdošín 

 043 – 5381130, 0948 878 875 

www.academiaoravia.sk, 

e-mail:academiaoravia@academiaoravia.sk 

 

 

 

 

Informačné centrum mladých Tvrdošín  
Trojičné námestie 191,  

027 44 Tvrdošín tel.: +421 43 532 47 30  

e-mail: tvrdosin@orava.sk  

www.icm.sk  

 

 

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva  
Ul. Ţelezničiarov 266/8, 028 01 Trstená  

Tel: 0948 878 874  

e-mail: centrala@euporadna.sk, riaditelstvo@euporadna.sk  

www.euporadna.sk 

 

Elokované pracoviská SCŠPP :  

Tvrdošín  
Trojičné námestie 191,  

027 44 Tvrdošín  

Tel : 0948 878 875  

 

Námestovo  
OC Klinec, 6. Poschodie  

Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo  

Tel : 0948 878 873 

http://www.icmorava.sk/
http://www.academiaoravia.sk/
http://www.euporadna.sk/

