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Z á p i s  

zo zasadnutia SAACV zo dňa 22.11.2018 
 

 

Prítomní:  viď prezenčná listina 

Zasadnutie otvorila prezidentka SAACV Mgr. Regína Remenárová. 

 

 

 

prof. Ing. Štefan Stanko, PhD., prorektor pre vzdelávanie  

  ▪ privítanie na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,  úvodný príhovor  

         ▪ význam celoživotného vzdelávania v spoločnosti     

   

Mgr. Regína Remenárová, prezidentka SAACV  

  ▪ privítanie a oboznámenie prítomných s programom zasadnutia, viď príloha   

         ▪ prezentácia – „Zhodnotenie ročných aktivít SAACV“ -  k dispozícii na web SAACV 

 

Mgr. Ing. Erik Selecký, člen VV SAACV 

         ▪ prezentácia – „Aktuálne úlohy a novinky z prostredia SAACV“ - k dispozícii na web 

SAACV  

▪ informácia o príprave voľby člena Výkonného výboru SAACV, bude zrealizované 

v priebehu januára 2019 

 

RNDr. Slávka Blichová (zastupovala p. Švedu), UPJŠ v Košiciach 

▪ predstavenie Národného projektu IT Akadémia - k dispozícii na web SAACV  

 

Ing. Ildikó Páthoóvá, zástupca MŠVVŠ SR 

         ▪ predstavenie plánovaných aktivít a cieľov MŠVVŠ SR vo väzbe na celoživotné 

vzdelávanie prostredníctvom akademických inštitúcií v SR - k dispozícii na web SAACV  

 

Mgr. Remenárová + Mgr. Ing. Selecký 

▪ informovanie o ponuke usporiadania konferencie „Vzdelávanie v každom veku“ 

s českými partnermi 

▪ vyzvanie členov SAACV k pomoci pri príprave česko-slovenskej konferencie 

 

Best practice v celoživotnom vzdelávaní na jednotlivých akademických inštitúciach: 

Mgr. Regína Remenárová, STU v Bratislave: 

- Informácia o priereze činností ICV na STU v Bratislave: študijné odbory na UTV; 

štúdium MBA; výučba Slov.j. pre perspektívnych študentov STU 

 

Ing. Lucia Hrebeňárová, ŽU v Žiline: 

- Certifikačné skúšky pre začínajúcich učiteľov 

- Certifikácia na lektorovanie pre seniorov 

- Slov.j. pre cudzincov 

 

Mgr. Tatiana Ilavská, UK v Bratislave: 

mailto:regina.remenarova@stuba.sk
http://www.saacv.sk/


Slovenská akademická asociácia pre celoživotné vzdelávanie 
        T. G. Masaryka 24 
        960 53  Zvolen 
        mob.: +421 917 669 019 
         regina.remenarova@stuba.sk, www.saacv.sk, www.facebook.sk/saacv.sk/ 

 
- Od r.1960 jazyková príprava pre cudzincov a krajanov 

- Vzdelávanie pre pedagógov 

- Vzdelávanie pre učiteľov Slov.j. v zahraničí 

- www stánka + facebook   -cez 3000 sledovateľov 

 

doc. Ing. Dušan Vitko, PhD., TU v Košiciach: 

- vedenie akreditovaných a komerčných kurzov, projektov 

- pre potreby zamestnávateľov a ich požiadaviek vyhľadávanie a školenie študentov, príp. 

ďalších záujemcov 
 

 

 

 

 

 

Zapísala: Bc. Eva Hotová 

 

Schválila: Mgr Regína Remenárová 
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