Úvod
Centrum vedecko-technických informácií SR je na základe poverenia Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky riešiteľom úlohy “Informačný systém o
ďalšom vzdelávaní”. Systém zabezpečuje zber a spracovanie údajov o vzdelávacích
subjektoch pôsobiacich v oblasti ďalšieho vzdelávania a o ich vzdelávacích aktivitách.
Vstupné údaje sa získavajú prostredníctvom výkazu Dalv (MŠVVaŠ SR) 1 - 01 o ďalšom
vzdelávaní (v súlade so Zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a Vyhláškou
Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 416/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Program
štátnych štatistických zisťovaní na roky 2013 – 2014, a vyhláškami č. 540/2009 Z. z.
a 436/2010 Z. z., ktorými sa program menil a dopĺňal). Spravodajskú povinnosť majú
inštitúcie realizujúce takéto vzdelávanie, a to s ročnou periodicitou podľa stavu ku koncu
kalendárneho roka. Publikácia neobsahuje údaje o jazykových školách a základných
umeleckých školách zaradených do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného
predpisu1 a o univerzitách tretieho veku na vysokých školách. Tieto údaje nie sú predmetom
zisťovania cez výkaz Dalv.
Z údajov za rok 2014 bola spracovaná táto informačná publikácia, ktorá obsahuje
zoznam vzdelávacích inštitúcií realizujúcich ďalšie vzdelávanie v SR (za všetky rezorty)
s uvedením ich vzdelávacích aktivít. Vzdelávacie inštitúcie a ich regionálne pôsobiace
pracoviská (organizačné zložky, detašované pracoviská a pod.) sú usporiadané podľa krajov
a okresov.
Publikácia môže byť užitočná pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o možnosti ďalej sa
vzdelávať v ktorejkoľvek oblasti aj po ukončení školského vzdelávania a taktiež pre tých, ktorí
chcú v tejto oblasti pôsobiť. Môže poslúžiť úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v SR pri
informovaní občanov o možnostiach zaškolenia, preškolenia alebo rekvalifikácie v súlade
s vývojom situácie na trhu práce v danom regióne, môžu ju ako informačný zdroj využívať
inštitúcie pôsobiace v oblasti pedagogicko-psychologického poradenstva, poradenstva
v kariérnom vývine a iné inštitúcie.
Veríme, že v tejto ponuke vzdelávacích programov nájdete práve to, čo potrebujete a
čo Vám pomôže pri Vašej práci alebo pre Váš osobný rozvoj.
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Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
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Vysvetlivky:

A
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AJ
NJ
FJ
TJ
ŠJ
RJ
UJ
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SJL
MJL
SJSL
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ZŠ
ZUŠ
SŠ
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M
EU
PO
SR
ŠJS
SOŠ

– Akreditovaný vzdelávací program
– Rekvalifikačný kurz
– Základný kurz
– Jazykový kurz
– Anglický jazyk
– Nemecký jazyk
– Francúzsky jazyk
– Taliansky jazyk
– Španielsky jazyk
– Ruský jazyk
– Ukrajinsky jazyk
– Grécky jazyk
– Maďarský jazyk
– Slovenský jazyk
– Slovenský jazyk a literatúra
– Maďarský jazyk a literatúra
– Slovenský jazyk a slovenská literatúra
– Materská škola
– Základná škola
– Základná umelecká škola
– Stredná škola
– Vysoká škola
– Modul
– Európska únia
– požiarna ochrana
– Slovenská republika
– Štátna jazyková skúška
– Stredná odborná škola
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