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Štátna politika v oblasti 

rozvoja poradenských centier

❖ 35 vysokých škôl, z toho 18 univerzít.  
3 VŠ štatút štátnych vysokých škôl,  
11 je súkromných a 1 zahraničná. 
Zvyšných 20 VŠ má štatút verejných 
vysokých škôl. V roku 2017 študovalo na 
slovenských VŠ približne 136 000 
študentov.

❖ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu SR je metodickým a riadiacim 
orgánom pre základné, stredné a vysoké 
školy v oblasti vzdelávania a výskumu. 
Metodicky usmerňuje a zabezpečuje aj 
oblasť poradenstva, hlavne kariérového
a psychologického na celoštátnej úrovni 
– ale len na  cieľovú skupinu žiakov 
a študentov základných a stredných škôl.  

❖ Ministerstvo práce sociálnych vecí a 
rodiny SR zabezpečuje oblasť 
poradenstva, ale len pre cieľovú skupinu 
nezamestnaných.

❖ Štátna politika v oblasti poradenstva pre 
cieľovú skupinu VŠ študentov chýba.

Die staatliche Politik im Bereich 

der Entwicklung von 

Beratungszentren



Štátna politika v oblasti 

rozvoja poradenských centier

Poradenstvo na vysokých školách je v rámci 
stratégií  riešené okrajovo ako súčasť:

❖ Riešenia problému  finančných  bariér 
v oblasti vzdelávania prostredníctvom 
systému sociálnych štipendií a pôžičiek 
a s tým spojeného poradenstva

❖ Podpory študentov so špecifickými 
potrebami formou zabezpečenia 
koordinátorov pre týchto študentov, 
ktorí zároveň pôsobia aj ako poradcovia

❖ Internacionalizácie VŠ vzdelávania a s 

tým spojeného poradenstva v oblasti 

štipendijných programov. 

Nesystematická je aj grantová politika 
ministerstva v oblasti podpory rozvoja  

poradenských centier a ich služieb na VŠ.

Die staatliche Politik im 

Bereich der Entwicklung von 

Beratungszentren



Súčasná situácia v poradenstve na 
vysokých školách v SR 

Vysoké školy si individuálne definujú priority 
v oblasti poradenstva pre študentov vo 
svojich Dlhodobých zámeroch. Príklady 
služieb poradenských centier vybraných 
slovenských univerzít:
❖ Univerzita Komenského v Bratislave -

podpora pre študentov so špecifickými 
potrebami a psychologické poradenstvo

❖ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach -psychologické, kariérové, 
sociálne a právne poradenstvo, podpora 
a starostlivosť o študentov so 
špecifickými potrebami

❖ Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici - poradenstvo pre študentov so 
špecifickými potrebami, kariérne 
centrum

❖ Slovenská technická univerzita 
v Bratislave -poradenské centrum pre 
študentov so špecifickými potrebami 
a služby kariérového poradenstva

❖ Technická univerzita v Košiciach -
služby v oblasti drogovej prevencie 
v rámci „Centra protidrogových 
a poradenských služieb“

Die aktuelle Situation in der 

Beratung an den Hochschulen 

der Slowakei



Študentské centrum UKF v Nitre

❖ Rozvoj služieb Študentského centra 
UKF v Nitre vychádza z Dlhodobého 
zámeru UKF v Nitre 2019-2025

❖ 2018 – založenie Poradenského  centra 
na UKF v Nitre. Jeho cieľom bolo 
poskytovať komplexné poradenské 
služby študentom našej univerzity

❖ 2020 – transformácia Poradenského  
centra na Študentské centrum UKF 
v Nitre. Ponúka študentom nielen  
komplexné  poradenské služby, ale aj  
služby na podporu ich aktivít  
realizovaných  mimo vyučovacieho 
procesu

Studentenzentrum an der 

Universität in Nitra



Študentské centrum UKF v Nitre

❖ Podpora aktivít študentov mimo 
vyučovacieho procesu

❖ Centralizovaná poradenská činnosť -
kariérne poradenstvo, psychologické 
poradenstvo, poradenstvo zamerané 
na zdravie, poradenstvo v oblasti 
štipendií a študentských pôžičiek a 
poradenstvo pre študentov so 
špecifickými potrebami 

❖ Spoločenské priestory, technicko-
materiálna a tútorská pomoc pri 
organizovaní univerzitných podujatí a 
projektov

❖ Informačný servis-ponuky práce, 
brigád, dobrovoľníckych a sociálnych 
činností, kultúrno-spoločenských, 
športových a iných podujatí 
realizovaných na jednotlivých 
pracoviskách univerzity

Studentenzentrum an der 

Universität in Nitra



Zvýšenie kapacity študentských 
organizácií a posilnenie 
participácie študentov

❖ Školenia a workshopy pre študentské 
organizácie zamerané na zlepšovanie 
komunikačných a manažérskych 
zručností študentov 

❖ Pravidelné stretnutia študentských 
organizácií s cieľom zvýšenia ich 
participácie na príprave študentských 
podujatí

❖ Posilnenie podpory a služieb pre 
nových študentov UKF v Nitre

Erhöhung der Kapazitäten von 
Studentenorganisationen und 

Stärkung der Teilhabe von 
Studenten



Služby kariérového
poradenstva

❖ Kariérové poradenstvo je poskytované 
formou individuálneho ako aj 
skupinového kariérneho poradenstva

❖ Koučing sa využíva v súčasnosti ako 
jeden z nástrojov rozvoja kariéry. 
Skupinové poradenstvo v oblasti 
koučingu je realizované formou 
jednodňových workshopov. 

Dienstleistungen der 

Karriereberatung



Služby kariérového vzdelávania

❖ Mini škola podnikania pre študentov 

❖ Workshopy na tému ako vyzerá trh 
práce na Slovensku 

❖ Workshopy na tému ako napísať 
kvalitný životopis a pripraviť sa na 
úspešné interview so 
zamestnávateľom

❖ Rozvoj „mäkkých“ zručností 

Dienstleistungen der 

Karriereberatung



Poradenstvo a podpora pre 

študentov so špecifickými 
vzdelávacími potrebami

❖ Informačné a poradenské služby poskytovanie 
informácií pre uchádzačov a študentov 

❖ Poradenstvo pre vysokoškolských učiteľov pri 
vhodnosti metód, foriem vyučovania, spôsobu 
preskúšania a hodnotenia 

❖ Akademická podpora počas štúdia 

❖ Intervenčné a terapeutické služby

❖ Technická podpora 

Poradenstvo a podpora pre túto cieľovú skupinu 
študentov je podporené výskumnou činnosťou 
primárne zameranou na prieskum podmienok 
štúdia pre študentov so špecifickými potrebami, 
prístupnosť akademického prostredia a študijných 
programov, diagnostiku a intervenciu špecifických 
porúch učenia v terciárnom vzdelávaní.

Beratung und Unterstützung 
für Studenten mit 
spezifischem Bildungsbedarf



Psychologické poradenstvo

Obsah poradenstva je zameraný na 
individuálnu pomoc pri riešení :

❖ Osobných problémov, ktorými sú 
vzťahové problémy

❖ Akútnych psychických kríz

❖ Psychických  stavov vyvolaných 
stresom 

❖ Úzkosti, depresie, sociálnych  a iných 
fóbií,

❖ Partnerských nezhôd.....

Psychologische Beratung



Poradenstvo v oblasti štipendií 
a študentských pôžičiek

Konzultácie sú zabezpečované 
prostredníctvom individuálneho 
poradenstva v oblasti:

❖ financovania štúdia (rôzne typy 
študentských štipendií, pôžičiek a 
úverov) 

❖ finančného krytia študijných pobytov 

s cieľom napomôcť študentom riešiť ich 
sociálnu a finančnú situáciu. 

Beratung im Bereich 

Stipendien und 

Studentenkrediten



Poradenstvo zamerané na 
zdravie

Poradenstvo je  zamerané na:

❖ Zdravý životný štýl 

❖ Duševnú hygienu, ochranu, podporu 
zdravia 

❖ Prevenciu najmä civilizačných 
chorôb...

Poradcovia pomáhajú  aj s orientáciou v 
systéme zdravotnej starostlivosti a 
informáciami ktoré uľahčia starostlivosť o 
vlastné zdravie, ako aj zdravie rodinných 
príslušníkov. 

Beratung mit Ausrichtung auf 

die Gesundheit



Rozvoj  spolupráce s regionálnymi 
„stakeholdermi“ a vytvorenie 

spolupracujúcej siete poradenských 
centier 

❖ Výmena skúseností a rozvoj 

spolupráce v regionálnom, 
celoslovenskom a medzinárodnom 
kontexte

❖ Organizovanie Kariérnych dní, 
workshopov so zamestnávateľmi

❖ Organizovanie celoslovenských 
a medzinárodných semnárov na tému 
služieb poradenských centier

❖ Rozvoj spolupráce s celoslovenskými 
asociáciami študentov VŠ (napr. Radou 
študentov VŠ)

Entwicklung einer Zusammenarbeit mit 

regionalen Stakeholdern und Aufbau eines 

Kooperationsnetzwerks zwischen 

Beratungszentren



Výzvy do budúcnosti

❖ Zvýšenie participácie študentov na 
mimoškolských aktivitách/projektoch 
univerzity vrátane zapojenia novej 
cieľovej skupiny študentov zo zahraničia 
(Ukrajina, Srbsko...)

❖ Rozvoj kvality služieb a vytváranie 
nových služieb pre cieľovú skupinu 
študentov zo zahraničia (Ukrajina, 
Srbsko...)

❖ Rozvoj spolupráce s regionálnymi 
stakeholdermi (firmami, samosprávou, 
zamestnávateľmi...)

❖ Podpora spolupráce VŠ poradenských 
centier v rámci SR s cieľom výmeny 
skúseností a definovania spoločnej 
rozvojovej stratégie 

❖ V spolupráci so Študentskou Radou VŠ 
v SR zadefinovať služby pre študentov VŠ 
ako jednu z priorít štátnej politiky 
s cieľom dosiahnuť rozvoj kvality 
a trvalú udržateľnosť týchto služieb Herausforderungen der Zukunft



Ďakujeme za pozornosť

Kontakty:

 Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. – manažér ŠC UKF V Nitre

mtvrdik@ukf.sk

 Mgr. Ľubica Lachká – manažérka rozvojového projektu ŠC UKF v Nitre
llachka@ukf.sk

Danke für die Aufmerksamkeit


