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Časový harmonogram

 10.00 hod – privítanie členov a pozvaných hostí (p.Remenárová)

 10.15 – 10.30 hod – krátke zhodnotenie ročných aktivít SAACV 

(p.Remenárová)

 10.30 – 11.00 hod – nové nástroje na propagáciu SAACV – web a FB 

(p.Selecký)

 11.00 – 11.30 hod – predstavenie Národného projektu IT Akadémia (p.Šveda)

 11.30 – 11.45 hod – informácia o príprave voľby člena Výkonného výboru 

SAACV 

 (p. Remenárová, p. Selecký)

 11,45 – 12,30 hod – Best practice v celoživotnom vzdelávaní na jednotlivých 

 akademických inštitúciách (členovia SAACV)

 12,30 – 13,00 hod – plánované aktivity a ciele Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR vo väzbe na celoživotné vzdelávanie prostredníctvom 

akademických inštitúcií v SR (zástupca MŠVVaŠ SR)

 13.00 hod – obed spojený s voľnou diskusiu



Členovia SAACV

SAACV momentálne združuje 20 členov

- z toho 11 zakladajúcich, 9 pristupujúcich

- z toho 17 verejných vysokých škôl, 2 súkromné

vysoké školy, 1 štátna vysoká škola

V našej asociácii sú väčšinou riaditelia, alebo vedúci

centier celoživotného, alebo ďalšieho vzdelávania.

Ak vysoká škola nemá zriadené centrum tak

zástupcami za vysokú školu sú prorektori/ky.

Zaoberáme sa metodikou, legislatívou a politikou

celoživotného vzdelávania na slovenských vysokých

školách.

Členovia SAACV



Z histórie SAACV 

SAACV spolupracovalo, resp. je členom:

 Akreditačná komisia pre ďalšie vzdelávanie MŠVVaŠ SR

 Akreditačná rada MŠVVaŠ pre kontinuálne vzdelávanie

pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca

 Národné fórum pre celoživotné poradenstvo

 EUCEN – (European Universities Continuing Education Network)

pridružené členstvo

 Národné centrum celoživotného vzdelávania v Bratislave

 Odbor celoživotného vzdelávania na MŠVVaŠ SR

 Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

 Asociáciou univerzít tretieho veku na Slovensku

 Organizácia národných a medzinárodných konferencií a seminárov

 Týždeň celoživotného učenia



Hlavné aktivity SAACV roku 2018

 Zviditeľnenie SAACV na sociálnych sieťach www.saacv.sk, 

www.facebook.com/saacv

 Pomoc pri podaných projektoch členov SAACV pre výzvu 

„NedisKVALIFIKUJ SA“ (rokovania na MŠVVaŠ SR, koordinácia v 

rámci odvolania sa, otvorenie schémy deminimis (zlý nástroj pre VŠ), 

zasadnutie špeciálnej komisie  na ministerstve pre VŠ)

 Príprava prvej česko-slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou 

venovanou celoživotnému vzdelávaniu (21.3.2019)

 Zastupovanie SAACV na aktivitách organizovaných MŠVVaŠ SR, 

SAAIC, AIVD, MPSVaR SR, obchodné komory, zamestnávateľské 

zväzy

 pripomienkovanie a participácia na pripravovaných dokumentoch 

týkajúcich sa CŽV

 Hľadanie možností participácie členov SAACV na existujúcich a 

pripravovaných Národných projektoch

http://www.saacv.sk/
http://www.facebook.com/saacv


Ekonomika SAACV roku 2018

Členský príspevok je od roku 2013 – 100 Eur 

pre každého člena

 Aktuálny zostatok na účte k 31.10.2018: 3.879,33 Eur 

 Výdavky za (december 2017 – november 2018):

- Úhrada domény SAACV.sk a hosting – 46,6 EUR

- poplatok za vedenie účtu v banke - 7 EUR/mesačne 

- november 2018 –úhrada nákladov spojená s občerstvením 

zasadnutia členskej základne

Finančné prostriedky sú na bankovom účte 

vedenom v Tatrabanke, a.s.



Plánované aktivity SAACV na ďalšie 

obdobie

 Aktívna spolupráca s MŠ VVaŠ SR, MPSVaR SR, ŠIOV, 

AZZZ SR, AIVD, AUTV, SAAIC, asociácie, zväzy, centrá, 

....

 Účasť členov SAACV v Pracovných skupinách , komisiách, 

radách, ....

 Každoročná organizácia medzinárodnej konferencie 

venovanej CŽV

 Lepšia spolupráca s EUCEN

 Aktívnejšia práca s médiami 

 Participácia pri tvorbe legislatívnych dokumentov týkajúcich 

sa CŽV



Ďakujem za Vašu pozornosť


