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Abstrakt  Článok vo svojej prvej časti podáva prehľad prístupov k poradenstvu z aspektu 
politík EÚ - uvádza charakteristiku poradenstva a služby a aktivity poradenstva. Pripomína 
relevantné základné dokumenty k poradenstvu ako takému, ako aj dokumenty vzťahujúce sa 
k poradenstvu na vysokých školách, a to i relevantné dokumenty EUA a FEDORA. Na 
aktuálne úlohy vysokoškolského poradenstva z aspektu politík EÚ nadväzuje druhá časť 
príspevku, v ktorej je pozornosť venovaná stručnej charakteristike vysokoškolského 
poradenstva a veľmi aktuálnej problematike kariérového vzdelávania - ako k nej pristupuje 
pracovná skupina EK - ELGPN a koncept Blueprint for Work/life Design. 
Kľúčové slová kariérové poradenstvo, vysokoškolské poradenstvo, rozvoj kariéry, kariérové 
vzdelávanie 
 
Abstract: The paper in its first part presents the review of the approaches to counseling from 
the view of politics of EU – mention characteristics and sevices and activities of counseling. 
Commemorates relevant basic documents concerning counseling itself, as well as the 
dokuments concerning academic counseling and relevant documents of EUA and FEDORA. 
On the actual tasks of academic counseling knot the cecond part of contribution in which 
attention is devoted to short characteristic of academic counseling and very actual issue of 
career education – how the work group EK - ELGPN and concept Blueprint for Work/life 
Design approach to it. . 
Key words: career counseling, academic counseling, development of career, career  education 
*** 
1. Vysokoškolské poradenstvo a politiky EU 

Poradenstvo je jedno z tých slov, ktorému každý porozumie, ale každý, ho žiaľ chápe trochu 
inak, alebo až veľmi rozdielne - uviedol citujúc Tyler-ovú (1961) náš jubilant vo svojej 
učebnici Poradenská psychológia (1980). Dnes je situácia s týmto pojmom možno ešte 
zložitejšia.  
V dokumentoch EÚ v anglickom jazyku sa v súvise s poradenstvom (najčastejšie vo sfére 
vzdelávania a zamestnania) stretávame najčastejšie s pojmom guidance (v slovenskej mutácii 
rôzne a nie vždy adekvátne prekladaný). Vo východiskovej  štúdii OECD, EÚ a svetovej 
banky k poradenstvu (Fretwell – Watts, 2004) sa použila triáda pojmov information, guidance 
and counselling services, s poukazom na to, že v ďalšom texte bude použitá skrátená forma 
career guidance, ktorá sa všeobecne ujala. Dôraz je kladený na celoživotné kariérové 
poradenstvo – osobný a profesijný rozvoj a sociálnu integráciu jednotlivcov. Kariérové 
poradenstvo zahŕňa už nielen pomoc pri okamžitých rozhodnutiach - voľbu profesie (výber 
vzdelávania či konkrétneho kurzu) a/alebo voľbu zamestnania (výber konkrétneho 
pracovného miesta), ale sa sústreďuje na  prijímanie dlhodobejších rozhodnutí, resp. 
kariérový rozvoj – príklon k širšiemu rozvoju spôsobilostí. V terciárnom vzdelávaní je 
potrebné sa sústrediť na osobný rozvoj, osobitne rozvoj schopností riadiť svoju životnú  a 
pracovnú dráhu (Education Policy Analysis, 2003). 
Pojem guidance prekladal Koščo (1980) ako poradenská orientácia (najmä vo význame 
profesiová orientácia), ale aj ako vedenie, usmerňovanie, pričom guidance chápal ako 
poradenstvo na najvšeobecnejšej úrovni. Poradenská orientácia je popisovaná v publikáciách 
jubilanta ako  integrovaná špecifická forma sociálnej a osobnostnej orientácie človeka 
v priebehu jeho životnej cesty.  Pojem counselling prekladal pán docent ako poradenská 



 112

konzultácia. Watts – Esbroeck (1998) uvádzajú obdobne, že guidance možno považovať za 
všeobecný pojem zahrňujúci škálu intervencií, z ktorých jednou je counselling. 
Psychologické poradenstvo (niekedy, napr. v našich službách zamestnanosti, s atribútom 
„odborné“) je teda jeden aspekt služieb orientácie, profesionálne najprofilovanejší – 
špecifická intenzívna a náročná odborno-profesionálna činnosť v systéme poradenstva 
(jubilantovo chápanie poradenskej psychológie viď napr. Koščo, 1987). 
Z aspektu politík EÚ, t.j. zo spoločensko-ekonomického hľadiska je v súčasnosti preferované 
definícia, ktorá charakterizuje poradenstvo ako pokračujúci proces, ktorý jednotlivcom 
každého veku a v ktorejkoľvek fáze ich života umožňuje identifikovať ich schopnosti, 
spôsobilosti a záujmy, prijímať zmysluplné rozhodnutia týkajúce sa vzdelávania, odbornej 
prípravy a zamestnania, a riadiť svoju individuálnu životnú cestu pri vzdelávaní sa, v práci 
a v iných oblastiach, kde je možné tieto schopnosti a spôsobilosti získať/kde sa im možno 
naučiť a/alebo ich využívať/používať (Rezolúcia Rady, 2008).  
Kariérové, celoživotné poradenstvo z tohto aspektu zahŕňa celý rad služieb a aktivít,  ako sú 
poskytovanie kariérových informácií (v tlačenej, elektronickej alebo inej podobe), hodnotiace 
a seba hodnotiace (samoobslužné) nástroje, poradenské rozhovory, programy kariérového 
vzdelávania (zamerané na rozvoj vedomia seba samého a vnímania možností, ako aj na rozvoj 
spôsobilostí riadiť svoju pracovnú dráhu), skúšobné programy (tzv. „ochutnávky“ – 
vyskúšanie si pred vlastnou voľbou), programy pre vyhľadávanie práce, služby pre tranzitné 
obdobia. Relatívne novšie sú zdôrazňované i mentorovanie, koučovanie, advokácia, APL, ai. 
Základným dokumentom politiky poradenstva EÚ vo sfére vzdelávania je Memorandum 
o celoživotnom vzdelávaní sa (2000) a jeho Kľúčové posolstvo 5: Prehodnotenie prístupu 
k poradenstvu. Významným dokumentom určeným predovšetkým tvorcom politík 
(odporúčam však preštudovať si ju všetkým – aj praktikom) je publikácia Kariérové 
poradenstvo. Príručka pre tvorcov koncepcií (Watts – Sultana, 2004)10, ktorá obsahuje aj 
samostatnú kapitolu venovanú vysokoškolskému poradenstvu.  Výlučne otázkam politiky 
poradenstva sú venované Rezolúcia Rady Európskej únie z 28. mája 2004  Posilnenie politík, 
systémov a postupov v oblasti celoživotného poradenstva, v ktorej sa špecifikujú hlavné ciele 
politiky celoživotného poradenstva pre všetkých občanov Európskej únie (tzv. „májová 
rezolúcia“) a Rezolúcia Rady Európskej únie z 21. novembra 2008 Lepšie začlenenie 
poradenstva do stratégií celoživotného vzdelávania.  
Poradenstvu na vysokých školách je venovaná pozornosť aj v ďalších dokumentoch (výber): 
Rola univerzít v Európe znalostí (2003), a Mobilizácia vzdelanosti v Európe: Ako môžu 
univerzity v plnej miere prispieť k Lisabonskej stratégii (2005), ďalej nasledovali From 
Bergen to London – The EU Contribution Commission Progress Report (2006), 
Leuven/Louvain-la-Neuve Communiqué (2009) a Správa o pokroku pri zabezpečovaní kvality 
v oblasti vysokoškolského vzdelávania (2009), a najnovším je dokument Závery Rady z  
11. mája 2010 o sociálnom rozmere vzdelávania a odbornej prípravy (2010). 
Problematika vysokoškolského poradenstva sa prejednáva aj na úrovni združenia národných 
rektorských konferencií a jednotlivých univerzít – EUA ( The European University 
Association), viď napr. Lisbon Declaration - Europe's Universities beyond 2010: Diversity 
with a Common Purpose (2007), European Universities’ Charter on Lifelong learning (2008), 
a dokumenty nazývané „trendy vo vysokoškolskom vzdelávaní“, ktoré sú zostavované na 
základe dotazníkového prieskumu na vysokých školách, osobitne Trends V (2007), i najnovšie 
Trends VI (2010) obsahujú relevantné pasáže vo vzťahu k poradenstvu.  

                                                                 
10 Publikácia OECD je zároveň pracovným dokumentom pre pracovníkov Európskej komisie. Vzhľadom na 
dôležitosť kariérového poradenstva pre koncepcie vzdelávania, odbornej prípravy a zamestnanosti zriadila 
Komisia v decembri 2002 skupinu expertov pre celoživotné poradenstvo, na ktorej činnosti sa podieľa aj OECD. 
Táto príručka je iniciatívou tejto skupiny expertov. 
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V EU existuje odborné združenie poradcov na vysokých školách FEDORA (Forum Européen 
De l’Orientation Académique – European Forum of Student Guidance), odporúčam osobitne 
publikácie New skills for new futures: higher education guidance and counselling services in 
the European Community (1998); The FEDORA charter on guidance and counselling within 
the European higher education area = Charte de FEDORA sur l'orientation et le conseil dans 
l'espace Européen de l'enseignement supérieur (2007); a Guidance and counselling in higher 
education in European Union member states (2008).  
Možno konštatovať (Sultana, 2004; 2007), že aj pre vysokoškolské poradenstvo platí 
všeobecná potreba posunu poradenstva ako služby k poradenstvu, ktoré je ... kľúčová služba; 
je na ňu legálny nárok; dôraz pri jej poskytovaní je na voľný pohyb v rámci EU; poskytovaná 
je celoživotne a vo vzdelávacom rámci („vyzbrojenie spôsobilosťami“). Má byť službou 
dostupnou všade a vždy; poskytovanou špecializovane odborne (počiatočne i priebežne) 
vzdelávaným  personálom. Poradenstvo má byť poskytované aj samoobslužne (využitie IKT). 
Služby je potrebné viac diferencovať podľa potrieb klientov a majú byť zacielené významne 
viac ako doteraz na skupiny. 
Na Slovensku je poskytovanie poradenských služieb vysokým školami dané zákonom od roku 
2002 - každá vysoká škola poskytuje uchádzačom o štúdium, študentom a ďalším osobám 
informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia absolventov 
študijných programov v praxi (175/2008 Z.z., §2, odsek 17). Vo všeobecnosti je poskytovanie 
poradenstva v rámci vysokoškolského vzdelávania u nás stále nedostatočné, osobitne 
poradenstva psychologického. Z iniciatívy VUDPaP vznikol expertný tím pre vysokoškolské 
poradenstvo a je vypracovaná  expertíza „Koncepcia celoživotného poradenstva vo 
vysokoškolskom vzdelávaní - vysokoškolské poradenstvo“ (Zvariková11, 2009), prebehli prvé 
rokovania na Ministerstve školstva.  
 
2. Vysokoškolské poradenstvo a kariérové vzdelávanie  - vybrané aspekty 

Vysokoškolské poradenstvo (poradenstvo  pre vysokoškolákov) je špecifické v prvom rade 
svojou základnou cieľovou skupinou, ktorou sú študenti vysokej školy, a vysokoškoláci sú 
dnes veľmi diverzifikovaná skupina, ktorá si vyžaduje široký diapazón špecifickej  
poradenskej podpory a pomoci. Druhým špecifikom je, že najčastejšie sú služby poskytované 
priamo vysokou školou, v rámci inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. 
Z hľadiska intenzity pomoci podľa Takács-ovej (2006) najpočetnejšia skupina študentov 
potrebuje poradenskú orientáciu (zameranú na informovanie, usmerňovanie a pomoc 
v jednoduchších situáciách rozhodovania sa); početne menšia, ale významná skupina klientov 
potrebuje psychologické poradenstvo (zamerané na pomoc v zložitejších situáciách 
rozhodovania sa a/alebo problémových a osobný rozvoj); a početne najmenšia je skupina 
študentov, pre ktorých je potrebná – internými alebo externými odborníkmi poskytovaná - 
psychoterapia (liečba správania a/alebo porúch osobnosti).  
Z hľadiska zamerania vo vysokoškolskom poradenstve je to (Watts – Esbroeck, 1998) najmä 
edukačné a profesijné, resp. kariérové (širší pojem) poradenstvo a osobnostné poradenstvo. 
Človek žije jeden život vo všetkých rovinách súčasne - je nedeliteľný, a poradcovia preto 
pristupujeme k nemu ako k celistvosti (holistický prístup). Napriek špecializácii je preto 
poradenstvo súčasne edukačné, profesijné i osobnostné, ap.  
Za aktuálne problémy sa považuje z hľadiska politík najmä zanechanie, predčasné ukončenie 
štúdia a zamestnateľnosť absolventov (politický cieľ: efektívne investície do vzdelávania). 
Zamestnateľnosť je relatívne novší termín, chápeme ho ako charakteristiku jedinca, ktorá 
zahŕňa jeho vedomosti, spôsobilosti a kompetencie, ktoré mu umožňujú v prípade potreby v 

                                                                 
11 „Kritické čitateľky“ PhDr. M. Hargašová, CSc. a Mgr. A. Peromingo (rod. Baranová), sa mierou svojho 
angažovania sa stali spoluautorkami, ďakujem im aj touto cestou za všetky podnety a pomoc. 
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relatívne krátkej dobe zamestnanie zmeniť alebo v prípade straty zamestnania získať iné 
zamestnanie, ktoré zodpovedá jeho kompetenciám (Kirovová, 2006). 
Z hľadiska formy je poradenstvo na vysokých školách poskytované osobne a dištančne 
(napr. telefonické poradenstvo, služby na internetových stránkach), individuálne a/alebo 
skupinovo.  
Z hľadiska poskytovaných služieb - vymenovaných na predchádzajúcich stránkach – je dnes 
kladený v politikách EÚ osobitý dôraz na kariérové vzdelávanie ako sme už spomenuli.   
V novšej Rezolúcii Rady (2008) k otázkam poradenstva sú členské štáty vyzývané, aby 
využívali tieto hlavné zásady (sú podrobne rozpracované v prílohe Rezolúcie s názvom 
„Prioritné oblasti“): 1/ podporovať získavanie schopnosti riadiť svoju životnú a profesijnú 
dráhu počas celého života; 2/ uľahčovať prístup všetkým občanom k poradenským službám; 
3/ rozvíjať mechanizmy  záruky kvality poradenských služieb; 4/ podporovať koordináciu a 
spoluprácu rôznych aktérov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, - využívali možnosti, 
ktoré ponúka Program celoživotného vzdelávania a európske štrukturálne fondy, v súlade s 
prioritami členských štátov. 
Táto nová optika, dôraz na rozvoj schopností riadiť svoju cestu životom, má samozrejme 
dôsledky pre prax poradenstva (Muhič, 2009): 
tradičné profesijné poradenstvo: pomoc 
k informovanej profesijnej voľbe, t.j. 
zameranie na cieľ 

manažment kariéry: získanie schopností 
správne sa rozhodovať v priebehu života, t.j. 
zameranie na cestu 

skúmanie záujmov, schopností, hodnôt poznanie seba samého – veriť si a nasledovať 
„hlas srdca“ 

skúmanie sveta práce zameranie sa na cestu (nie na cieľ) – stať sa 
dobrým cestovateľom 

určenie „najvhodnejšieho“ povolania 
porovnaním potenciálu osoby 
s charakteristikami daného povolania 
 

nikto nie je sám – získavať spojencov a byť 
dobrým spojencom 

vytvorenie plánu k získaniu požadovaného 
vzdelania 

zmena je permanentná a prináša nové 
príležitosti 

dokončenie vzdelávania, získanie stabilného 
zamestnania, práce a kariérny postup 

učenie sa je celoživotná záležitosť 

dôchodok  
Pracovná skupina ELGPN12 a schopnosti riadenia kariéry  
Už v roku 2007 členské štáty vytvorili európsku sieť pre rozvoj politík celoživotného 
poradenstva (ELPGN – European Lifelong Guidance Policy Network) zloženú zo zástupcov 
každého členského štátu, ktorý sa rozhodol zapojiť do siete, čím sa zvýšili možnosti 
partnerskej výmeny skúseností a spolupráce medzi členskými štátmi v rozvoji politík, 
systémov a postupov v oblasti celoživotného poradenstva 
Problematika schopností riadiť svoju kariéru sa stala pre obdobie 2007 – 2010 témou jednej 
zo štyroch pracovných skupín (ďalšie pracovné balíky sú „Rozširovanie prístupu 
k poradenstvu“, vrátane APEL, „Kooperácia, a koordinačné mechanizmy politiky poradenstva 
a systémov rozvoja poradenstva“ a „Zabezpečovanie kvality poradenstva/Prax založená na 
dôkazoch a rozvoj systémov poradenstva“)  

                                                                 
12 .ELGPN má za cieľ pomôcť Európskej únii, členským štátom a Komisii v postupe európskej spolupráce v 
oblasti celoživotného poradenstva vpred, a to tak v sektore vzdelávania ako aj zamestnanosti. Cieľom ELGPN je 
podporiť spoluprácu na úrovni členských štátov v oblasti celoživotného poradenstva a navrhnúť vhodné 
štruktúry a mechanizmy na podporu pri implementácii priorít stanovených v uzneseniach o celoživotnom 
poradenstve (2004, 2008). ELGPN bola zriadená členskými štátmi a Komisiou a jej aktivity sú podporované v 
rokoch 2007-2010 v rámci programu celoživotného vzdelávania (bližšie: http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn ). 
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Táto pracovná skupina (koordinátor ČR, kontaktná osoba Jasmin Muhič) sa zameriava aj na 
nájdenie odpovedí na to, čo - definovanie Career management skills (ďalej len CMS), prečo – 
odôvodnenie CMS, kedy  – CŽV dimenzia CMS, ako  – vyučovanie a hodnotenie CMS, 
typický obsah CMS, kde – umiestnenie CMS, kto – personál CMS, a napokon čo sú kľúčové 
otázky pre CMS. Závery zatiaľ neboli publikované. 
Referenčným rámcom pre pracovnú skupinu sú najmä koncepty vypracované expertmi 
v Austráliia - The Australian Blueprint for Career Development (2009, bližšie: 
http://www.blueprint.edu.au/), ktorý v nasledujúcej časti tohto textu predstavím. Autori 
austrálskeho konceptu sa inšpirovali kanadským konceptom - Canadian Blueprint for 
Work/Life Design (2000, 2006, bližšie: http://www.blueprint4life.ca/), a tí US National 
Career Development Guidelines (1989, bližšie: 
http://associationdatabase.com/aws/NCDA/asset_manager/get_file/3384).  
Kariérové vzdelávanie – kariérový rozvoj 
„Kariérový rozvoj je o raste prostredníctvom života a práce; o vzdelávaní sa, získavaní 
skúseností, žití, pracovaní a o zmenách; o vytváraní a objavovaní ciest svojim životom a 
prácou. Keď je kariérový rozvoj intencionálny, tak je o aktívnom utváraní života, aký 
jednotlivec chce žiť, a o práci, ktorú chce robiť.“ 
(http://206.191.51.163/blueprint/whatis.cfm). 
Východiskom úvah pracovnej skupiny je koncept predstavený Jarvisom (2003) na Sympóziu 
o kariérovom rozvoji a politikách (Pan-Canadian Symposium). Jeho nová paradigma riadenia 
kariéry je menej o výbere vhodného zamestnania, ale viac o tom, vybaviť ľudí 
spôsobilosťami, vďaka ktorým budú vedieť využiť množstvo možností, s ktorými sa 
stretávajú vo všetkých aspektoch života (Jarvis parafrázuje výrok o učení ľudí chytať ryby, 
miesto vyberať si ryby).  
Dokument Blueprint for Work/Life Design (2006) identifikuje 11 kompetencií, ktoré 
podporujú intencionálny rozvoj kariéry, celoživotné vzdelávanie sa a rovnováhu života/práce. 
Kompetenčný model je veľmi dôkladne spracovaný vrátane metodických materiálov 
dostupných na webstránkach tohto konceptu.  
Model Blueprint je navrhnutý pre 4 úrovne z hľadiska adresátov vzdelávania - predškolákov, 
školákov, stredoškolákov  dospelých, a 4 úrovne z hľadiska osvojenia  kompetencií – získať 
(získať, skúmať, pochopiť, objaviť), použiť (použiť, predviesť, zažiť, vyjadriť, zúčastniť sa),  
personalizovať (integrovať, hodnotiť, internalizovať, personalizovať) a realizovať (vytvoriť, 
zapojiť sa, prejaviť, zlepšiť, aplikovať v iných situáciách). 
Spôsobilosti riadenia kariéry tvoria v tomto modeli tri oblasti učenia sa: A/ Riadenie 
seba/osobný manažment (personal management); B/ (Pre)Skúmanie vzdelávania a práce 
(learning and work exploration); C/ Budovanie života/práce (life/work building). 

A/ Riadenie seba/osobný manažment - v prostredí, v ktorom sa ľudia častejšie pohybujú 
medzi zamestnaniami, ako aj medzi rolami učiacich sa a pracujúcich, potrebujú 
vedomosti o sebe, a schopnosť „spojiť sa“ s ostatnými. Potrebujú sa naučiť a zažiť 
výhody týchto spôsobilostí: 1. budovať a udržovať pozitívny obraz seba; 2. 
interagovať s inými pozitívne a efektívne; 3. meniť sa a rásť počas svojho života. 

B/ (Pre)Skúmanie sveta vzdelávania a sveta práce - ľudia potrebujú nasledovné 
znalosti a spôsobilosti, aby využili ponúkajúce sa možnosti: 4. zúčastňovať sa 
celoživotného vzdelávania podporujúceho ciele života/práce; 5. nachádzať a efektívne 
využívať informácie o živote/práci; 6. porozumieť vzťahom, chápať súvislosti medzi 
prácou, spoločnosťou a ekonomikou. 

C/ Budovanie života/práce - so záujmom a podporou zo strany členov rodiny, priateľov, 
učiteľov, a odborníkov na rozvoj kariéry, sa ľudia môžu naučiť ako najlepšie: 7. získať 
alebo vytvoriť a udržať si prácu; 8. prijímať rozhodnutia zlepšujúce kariéru; 9. udržať 
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rovnováhu medzi životnými a pracovnými rolami, 10. porozumieť meniacej sa povahe 
životných a pracovných rolí; 11. porozumieť, zapojiť sa a riadiť proces budovania 
svojho vlastného života/práce.  

Rozvíjanie týchto jedenástich kompetencií riadenia kariéry má ambíciu:  
 pomôcť mladým ľuďom k úspešnému prechodu na stredné školy a odborné 

vzdelávanie alebo do zamestnania po vysokoškolskom štúdiu;  

 podporovať všetkých študentov, aby spájali hodnotu učenie sa so svojimi nádejami 
a snami vo vzťahu k budúcnosti, a  

 pomôcť dospelým k úspešnému prechodu medzi rolami vzdelávajúceho sa 
a pracujúceho, ktoré podporujú ich zodpovednosť voči rodine a komunite. 

Koncept predstavuje istý model, ktorý aj nás môže inšpirovať pri koncipovaní kariérového 
vzdelávania, programov rozvíjania schopností riadenia/budovania kariéry u (nielen) 
poslucháčov vysokých škôl. Okrem zakomponovania predmetov s príslušným obsahom do 
študijných programov (a prípravy vyučujúcich na ich realizáciu), je možné uvažovať aj 
o priamom zapojení poradenských psychológov tak do tvorby kurikúl, ako aj priamo do 
výučby. Ďalší variant predstavuje realizácia takýchto aktivít mimo kurikúl, a to aj v podobe 
skupinových poradenských programov, vo vzťahu ktorým mnohí naši psychológovia majú 
príslušnú erudíciu i skúsenosti. Vysokoškolské poradenstvo tak dostáva ďalšiu šancu 
etablovať sa ako služba potrebná, ba atraktívna, významne prispievajúca tak k osobnému ako 
i verejnému blahu v intenciách politík EÚ. 
 
Zoznam literatúry 
2008/C 319/02 Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí 
Rady z 21. novembra 2008 – „Lepšie začlenenie poradenstva do stratégií celoživotného 
vzdelávania“. In: Úradný vestník EÚ C 319, 13.12.2008, s. 4 – 7. ISSN 1725-5236 
Council doc. 9286/04 The Council Resolution of 28 May 2004 on Strengthening Policies, 
Systems and Practices in the field of Guidance throughout life in Europe. 2004. Brussels, 18 
May 2004 [online]. [cit. 10. 05. 2010]. Dostupné na internete: 
[http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/resolution2004_en.pdf]. 
Education Policy Analysis – 2003 Edition. Chapter 2 Career Guidance: New Ways Forward. 
[online]. [cit. 10. 08. 2010]. Dostupné na internete: 
[www.oecd.org/dataoecd/13/34/19975192.pdf].  
Fretwell, David H. - Watts, A.G. (2004). Public Policies for Career Development: Case 
Studies and Emerging Issues for Designing Career Information and Guidance Systems in 
Developing and Transition Economies. Washington: World Bank, 2004.  
Jarvis, P. S. (2003). Food For Thought - Career Management Skills. [online]. [cit. 10. 08. 
2010]. Dostupné na internete: [http://www.lifework.ca/Foodforthought.doc]. 
Kirovová, I. (2006). Výzva současnosti – zaměstnavatelnost. Psychologie v ekonomické praxi, 
2006, roč. XLI, č. 3-4, s. 141-150. 
Koščo, J. a kol. (1980). Teória a prax poradenskej psychológie. Bratislava : Slovenské 
pedagogické nakladateľstvo, 1980. 
Muhič, J. (2009). Vize ELGPN v oblasti dovedností kariérního managementu. [online]. [cit. 
10. 08. 2010]. Dostupné na internete: 
[http://www.euroguidance.cz/getFile.php?fileKey=CEJVB0NUCAdVCEZIU1VHB0MIUUM
EBAVDVFVWQ1VUBAVGQ1VCXgQFBERIREBAZw==&lang=cz]. 
SEC (2000) 1832 Memorandum o celoživotnom vzdelávaní sa [online]. [cit. 10. 05. 2010]. 
Dostupné na internete: 



 117

[http://www.minedu.sk/data/USERDATA/DalsieVzdel/VDOC/2000_memorandum_o_celozi
votnom_vzdelavani.pdf]. 
Sultana, R. - Watts, T. (2004). Career Guidance. A Handbook for Policy Makers. Paris/FR : 
OECD/European Communities, 2004. ISBN 92-64-01519-1.  
Sultana, R. G. (2004). Guidance Policies in the Knowledge Economy. Trends, Challenges and 
Responses Across Europe. Thessaloniki : CEDEFOP, Panorama Series, 85. Luxembourg: 
Office for Official Publications of the European Commuities, 2004.  
Sultana, R. (2007). Supporting educational and career development… ... challenge for 
European higher education. Vienna, 12 November 2007 [online]. [cit. 10. 05. 2008]. Dostupné 
na internete: [http://www.lebenslanges-
lernen.at/filemanager/download/1081/Kopie%20von%2012.%20Nov.%20Sultana-Vienna-
2007.pdf/]  
Takács, I. (2006). A felsőoktatási tanácsadás jellemzői a változó oktatási struktúrában. 
Alkalmazott pszichológia, VIII. Évfolyam, 1. szám, 2006, 39 – 50 o. 
The Australian Blueprint for Career Development (2009). [online]. [cit. 10. 08. 2010]. 
Dostupné na internete: 
[http://www.blueprint.edu.au/index.php/about/what_are_career_management_competencies/].   
Tyler, L. E. (1961). The work of the counselor. (2nd ed.) New York: Appleton-Century-
Crofts, Inc. 1961. Podľa Koščo (1980). Teória a prax poradenskej psychológie. Bratislava : 
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1980. 
Watts, A.G. and Van Esbroeck, R. (1998). New Skills for New Futures: Higher Education 
Guidance and Counselling Services in the European Union, VUB Press, Brussels, 1998.  
175/2008 Úplné znenie zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov [online]. [cit. 10. 08. 2010]. Dostupné na internete: 
[http://zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208173&FileName=zz2008-00175-
0208173&Rocnik=2008].   
 
Kontakt 
PhDr. Mária Zvariková 
Katedra spoločenských vied 
Technická univerzita v Košiciach  
Letná 9  
042 00 Košice 
E mail maria.zvarikova@tuke.sk, telefón 055/602 4306 


