Tlačová informácia
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR opäť odovzdala Ceny AIVD
„Učenie sa novým veciam je kúzelná a najmä užitočná vec.“
Bratislava, 21. októbra 2019 – Po úspechu predchádzajúcich ročníkov Asociácia inštitúcií vzdelávania
dospelých (AIVD) v SR aj tento rok udelila Ceny AIVD. Štatút ceny i cieľ zostali rovnaké: popularizovať
celoživotné vzdelávanie ako základný princíp výchovy a vzdelávania a nástroj vhodný na udržanie
zamestnanosti, zvyšovať kvalitu vo vzdelávaní dospelých a oceniť výnimočné projekty a iniciatívy aktérov v
oblasti celoživotného vzdelávania. Ako počas slávnostného odovzdávania cien povedal prezident AIVD
Klaudius Šilhár, udeľovanie takejto ceny je na Slovensku dôležité najmä preto, že podľa dostupných
štatistík je naša krajina s 4 % dospelej populácie, ktorá sa zúčastňuje na vzdelávaní, na chvoste európskych
krajín. Na porovnanie: najvyššiu účasť dospelých na vzdelávaní dosahujú škandinávske krajiny asi s 25 %
dospelej populácie.
Tak ako aj v minulom roku bolo prestížne ocenenie Cena AIVD odovzdávané v spolupráci s Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré na spoločnom podujatí udelilo vlastnú cenu za rozvoj
celoživotného vzdelávania. Tohto roku cenu MŠVVVŠ SR získalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby
(ÚĽUV), špeciálne ocenenie z rúk ministerky školstva Martiny Lubyovej prevzala aj riaditeľka Regionálneho
centra remesiel ÚĽUV Mgr. Oľga Fratričová.
Cena AIVD bola tohto roku udelená v piatich kategóriách: Cena za vzdelávací projekt, Prínos v oblasti
vzdelávania dospelých, Popularizácia vzdelávania dospelých, Samospráva a Age manažment. Pri
hodnotení porota brala do úvahy úroveň dopadov na lokálnu, regionálnu, národnú úroveň, udržateľnosť
výsledkov projektu, sociálnu inklúziu, spoluprácu a vytváranie partnerstiev, inovatívnosť a kreativitu projektu.
Ako doplnil prezident AIVD Klaudius Šilhár, „založením tradície vyhlasovania prestížnych ocenení AIVD pred
niekoľkými rokmi vytvorila šancu upozorniť na výnimočné osobnosti, projekty a iniciatívy na trhu
celoživotného vzdelávania a poskytnúť im väčšiu publicitu, ktorú si nepochybne zaslúžia“.
V kategórii Vzdelávací projekt Cenu AIVD získala Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach. Porota
ocenila, že knižnica systematicky pripravuje cykly neformálneho vzdelávania ľudí vo vyššom veku Knižnice
pre vzdelávanie 50 plus. Uvedený projekt zároveň získal finančnú podporu z fondov Európskej únie z
programu ERASMUS+ v rámci ktorého sa uskutočnila analýza a využitie potenciálu knižníc v oblasti
neformálneho vzdelávania pre vekovú kategóriu ľudí vo vyššom produktívnom a poproduktívnom veku.
Pracovné stretnutia na pôde partnerských knižníc boli zamerané na kreovanie návrhov tematických
vzdelávacích cyklov a ich následné odskúšanie v praxi formou pilotných aktivít. Knižnica sa tematicky
orientuje na ponuku vzdelávacích cyklov zameraných na udržanie a rozvoj mentálnej vitality a zdravia.
Knižnica vytvára zázemie pre sebarozvíjajúce aktivity ľudí, podporuje ich kreativitu a zmysluplné vyplnenie
režimu dňa. Sústreďuje sa aj na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a zvyšovanie potreby ľudí čítať literatúru,
čo má priamy vplyv na udržanie vitálnych schopností do vysokého veku.
V kategórii Prínos v oblasti vzdelávania dospelých bola Cena AIVD udelená Doc. PhDr. Jane
Pekarovičovej, PhD. Meno Jany Pekarovičovej je nerozlučne späté s aktívnou propagáciou štúdia
slovenčiny doma i v zahraničí. Jana Pekarovičová patrí medzi tých, ktorí sa zaslúžili o etablovanie
samostatného predmetu aplikovanej lingvistiky slovenčiny ako cudzieho jazyka a to všestranným
pôsobením, či už vedecko-výskumnou činnosťou, vypracovaním učebníc a iných učebných materiálov a
lektorskou činnosťou. Doc. Jana Pekarovičová pôsobila niekoľko rokov ako lektorka slovenského jazyka na
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univerzitách v Nemecku i Rakúsku. Svoje dlhoročné skúsenosti zúročila nielen pri vedecko-výskumnej práci,
ale aj ako lektorka vo vzdelávaní dospelých na pôde Filozofickej Fakulty UK, kde sa každoročne aktívne
podieľa na príprave i na prednáškach a seminároch letnej školy Studia Academica Slovaca, ktorá je určená
pre cudzincov.
V kategórii Popularizácia vzdelávania dospelých Cenou AIVD ocenili Združenie pre kariérové poradenstvo
a rozvoj kariéry, ktoré za 5 rokov svojej existencie svojou komunikačnou a osvetovou činnosťou v oblasti
kariérového poradenstva výrazne napomáha oblasti celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva
na Slovensku, ale aj v medzinárodnom priestore. V tomto roku ZPKPRK realizovali v Bratislave úspešný
celosvetový kongres na ktorom sa stretla svetová špička kariérového poradenstva, uskutočnilo sa približne
200 vedeckých prezentácií a praktických workshopov pre viac ako 500 účastníkov zo 46 krajín.
V kategórií Samospráva bola Cena AIVD udelená mestu Zvolen. Nezameniteľnú úlohu vo vzdelávaní
dospelých zohrávajú VÚC či miestne samosprávy. Spoluprácou s neziskovými organizáciami a ďalšími
partnermi majú možnosť vytvárať podmienky pre neformálne vzdelávanie a kariérové poradenstvo. Mesto
Zvolen v spolupráci s občianskym združením EPIC a ďalšími partnermi vytvorilo neformálne miesto –
centrum KONEKT, kde mladí ľudia do 29 rokov nájdu informácie ohľadom vzdelávania, pracovného
uplatnenia, dobrovoľníctva, či štúdia v zahraničí, ale zájsť sem môžu aj keď ich zaujíma kultúrne dianie či
jednoducho potrebujú s niečím poradiť alebo sa porozprávať. Mladí ľudia sa tu stretávajú na rôznych
podujatiach zameraných na ich osobnostný rozvoj, získanie informácií, prípadne si dohodnú konzultáciu s
odborníkmi, ak potrebujú poradiť pri výbere školy, zamestnania alebo osobných problémoch. Konekt je
zároveň priestorom, v ktorom si mladí ľudia môžu zorganizovať vlastnú aktivitu, alebo sa tu len stretávať s
priateľmi, či riešiť projekty.
V kategórií Age management cenu získala spoločnosť dm drogerie markt. Porota ocenila najmä činnosti,
ktoré podporujú jednotlivé prvky konceptu age managementu – prepájanie programov na podporu zdravia,
na podporu vzdelávania, motivácie ale i podmienok na pracovisku, a to všetko s ohľadom na špecifiká
jednotlivých generácií. Podpora súladu rozmanitosti – práca s jednotlivými generáciami, je jedným zo
základných pilierov Stratégie zdravia a zdravia v práci v spoločnosti dm drogerie markt. Stratégia zdravia
zohľadňuje potreby, požiadavky a nároky, ktoré sú u každej z generácií prirodzene rozdielne. Spoločnosť
vytvára podmienky, aby generácie, ktoré majú odlišné priority, jazyk, i životný štýl mohli harmonicky fungovať
a vzájomne sa obohatiť svojimi skúsenosti, zručnosťami a schopnosťami. Medzi najdôležitejšie kroky na
ceste ku zdraviu v dm patria najmä: Univerzita osobného rozvoja, rozvojový program Zdravá firma a
Záchranná sieť.
Výsledky Ceny Ministerstva školstva a Ceny AIVD na rok 2019 slávnostne vyhlásili 21. októbra 2019 na
otváracom podujatí Týždňa celoživotného učenia – podujatia, ktoré sa nezávisle organizuje vo viacerých
európskych krajinách s cieľom upozorniť na význam celoživotného učenia pre zdravie občianskej spoločnosti
prostredníctvom organizovania prednášok, workshopov a diskusií po celom Slovensku. Tento rok sa Týždeň
celoživotného učenia u nás uskutoční v dňoch 21. až 27. októbra 2019 už devätnásty raz, pričom jeho
hlavným koordinátorom je práve AIVD. „Chceme motivovať každého k aktívnej účasti na vzdelávaní bez
ohľadu na vek, zameranie a profesiu. Veríme totiž, že učenie sa novým veciam je kúzelná a najmä užitočná
vec, bez ktorej by náš život bol chudobnejší,“ povedal K. Šilhár.
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Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD) má dvadsaťosemročnú tradíciu v oblasti aktivít
prispievajúcich k zvýšeniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Poslaním AIVD je združovať
inštitúcie, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním dospelých, a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby.
AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti ďalšieho vzdelávania a spolupracuje
so štátnymi orgánmi a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto
oblasti. V záujme výmeny a šírenia skúseností a odborných informácií organizuje semináre a konferencie
a spolupracuje s podobnými zahraničnými a domácimi organizáciami a združeniami. AIVD je členom
European Association for Education of Adults (EAEA) a European Basic Skills Network (EBSN).
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