
 

Lidské zdroje – bohatství Bílých Karpat 

Program:  OP Cezhraničnej spolupráce  ŠR – ČR 2007 – 2013, Fond mikroprojektov 

Obdobie  realizácie:  1.7.2013 – 30.6.2014 

Celkový rozpo čet:  13 458 EUR 

Financovanie:  

 
Európska únia: 85 % 
Zlínský kraj: 15 % 
 

Stru čný obsah:  

 
Projekt je zameraný na oblasť riadenia ľudských zdrojov a podporu ďalšieho vzdelávania.  
Zapojené regióny nadväzujú na spoluprácu z rokov 2005 – 2007. V tomto období patrila oblasť 
ľudských zdrojov a vzdelávania vždy k dôležitým bodom rokovaní. Cieľom projektu je zvýšenie 
kompetencií predstaviteľov oboch zúčastnených krajov v oblasti aktivít pre rozvoj ľudských 
zdrojov a podpory vzdelávania dospelých. Účastníci projektu na oboch stranách hranice budú 
mať možnosť spoznať a porovnať systémy riadenia a rozvoja ľudských zdrojov v partnerskom 
kraji, zoznámiť sa so spôsobom organizácie a podpory ďalšieho vzdelávania v partnerskom kraji 
a budú spoločne propagovať ďalšie vzdelávanie dospelých. Obidva kraje sa tiež zúčastnia 
Týždňa vzdelávania dospelých 2013, kde na spoločnom seminári určenom poskytovateľom 
vzdelávania dospelých a ďalším kľúčovým hráčom na poli ďalšieho vzdelávania predstavia 
príklady dobrej praxe z oblasti ďalšieho vzdelávania. Poznatky získané počas projektu budú 
šírené on-line i zástupcom škôl poskytujúcich ďalšie vzdelávanie, ostatným vzdelávacím 
inštitúciám i odbornej verejnosti. 
 

Všeobecný cie ľ: 

 
Všeobecným cieľom projektu je vytvorenie a upevnenie vzájomnej spolupráce medzi partnermi 
v oblasti riadenia ľudských zdrojov a ďalšieho vzdelávania 
 

Špecifický cie ľ: 

 
- Poznať a porovnať systémy riadenia a rozvoja ľudských zdrojov v partnerskom kraji 
- Zoznámiť sa so štýlmi organizácie a podpory ďalšieho vzdelávania v partnerskom kraji 
- Formou metodického materiálu poskytnúť zástupcom škôl, iných vzdelávacích inštitúcií 

a odbornej verejnosti prehľad príkladov dobrej praxe v oblasti stratégií pre rozvoj ľudských 
zdrojov a ďalšieho vzdelávania. 

- Spoločne propagovať ďalšie vzdelávanie dospelých 
- Vytvoriť plán spoločných akcií v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a podpory ďalšieho 

vzdelávania 
 

Cieľové skupiny:  

 
1) Zástupcovia regionálnych orgánov – Zlínskeho a Trenčianskeho kraje 
2) Zástupcovia organizácií zriadených verejnou správou (školy a iné inštitúcie poskytujúce 

ďalšie vzdelávanie) 
3) Zástupcovia vzdelávacích inštitúcií mimo verejný sektor 

 

Aktivity projektu 

 
1) Študijné návštevy:  Počas projektu sa uskutočnia dve študijné návštevy. jednu návštevu 

zrealizuje Zlínsky kraj do trenčianskeho kraja, druhú návštevu zrealizuje Trenčiansky kraj 
do Zlínskeho kraja. Návštevy umožnia poznanie a porovnanie systémov podpory ďalšieho 
vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov v partnerskom regióne. Výstupy aktivity: počas 
návštev bude vytvorená sieť kontaktov, ktorá bude pravidelne aktualizovaná a ktorá 
umožní nadviazanie nových cezhraničných projektov medzi vzdelávacími inštitúciami 
a školami. Účastníci študijných ciest spracujú štruktúrovanú správu zo študijnej návštevy, 
ktorá bude ďalej slúžiť ako podklad pre vytvorenie Metodickej príručky s prehľadom 
príkladov dobrej praxe v oblasti stratégií pre rozvoj ľudských zdrojov a ďalšieho 
vzdelávania na oboch stranách hranice. Metodika vyjde v elektronickej verzii a bude 
šírená medzi účastníkmi projektu i odbornou verejnosťou prostredníctvom internetu. 

 
2) Spolo čné zasadnutia Rád pre rozvoj ľudských zdrojov:  V priebehu projektu sa 

uskutočnia dve spoločné zasadnutia  Rád pre rozvoj ľudských zdrojov. Zmyslom 
spoločných stretnutí je výmena informácií a skúseností z predmetnej oblasti, zdieľanie 
príkladov dobrej praxe a najmä užšie prepojenie oboch orgánov pre ďalšie spoločné 
kroky v podpore ďalšieho vzdelávania a rozvoja ľudského potenciálu na území oboch 
krajov. Výstup aktivity. Spoločná práca oboch Rád vyústi do koncepčného dokumentu na 
tému budúcich spoločných akcií v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. 

 



 

3) Československý seminár v rámci Tý ždňa vzdelávania dosp elých v Zlínsk om kraji      
2013: Zlínsky kraj sa pravidelne od roku 2007 zapája do celoštátnej akcie Týdny 
vzdělávání dospělých. Pri tejto príležitosti organizuje  tradičný seminár na tému 
vzdelávania dospelých a pozýva naň zástupcov vzdelávacích inštitúcií, škôl, úradov 
práce, hospodárskej komory, Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne a ďalších kľúčových hráčov 
na poli ďalšieho vzdelávania. V  tomto projekte sa seminár uskutoční za účasti zástupcov 
Trenčianskeho samosprávneho kraja či už v úlohe účastníkov alebo rečníkov. Seminár 
prispeje k spoločnej propagácii príležitostí ďalšieho vzdelávania medzi verejnosťou, 
upevní spoluprácu medzi partnermi na oboch stranách hranice a posilní tradíciu 
spoločného vzdelávania Čechov a Slovákov. Výstup aktivity: Z príspevkoch, ktoré 
zaznejú na seminári, bude vydaný zborník v elektronickej podobe. Tento zborník bude 
k dispozícii účastníkom seminára i odbornej verejnosti prostredníctvom bežných 
komunikačných kanálov ako oficiálne weby zúčastnených krajov, portál školstva 
Zlínskeho kraja www.zkola.cz a ďalších.   

 

4) Šírenie a komunikácia výstupov projektu 
 

5)  Riadenie a administrácia  projektu  

 

 


