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Predslov 
Vitajte v našom katalógu odbornej prípravy! 

V Agentúre Európskej únie pre azyl (EUAA) podporujeme členské štáty poskytovaním právnej, 
technickej, poradenskej a operačnej pomoci s cieľom zabezpečiť, aby sa každej osobe 
žiadajúcej o medzinárodnú ochranu dostalo spravodlivého a rovnakého zaobchádzania v celej 
EÚ. Táto pomoc má mnoho foriem a jedným zo základných dostupných nástrojov je európsky 
vzdelávací program v oblasti azylu. 
 
Tento program odbornej prípravy bol špeciálne navrhnutý pre rozhodovačov v konaniach o 
udelení medzinárodnej ochrany, prijímacích a iných úradníkov pracujúcich v členských štátoch 
a pridružených krajinách, ktoré majú zavedené príslušné opatrenia. V rámci stratégie vonkajšej 
spolupráce je európsky vzdelávací program v oblasti azylu jedným z nástrojov budovania 
kapacít na podporu vnútroštátnych správnych orgánov pre azyl a prijímanie v krajinách mimo 
EÚ. Jeho cieľom je pomôcť učiacim sa dosiahnuť spoločné chápanie noriem EÚ 
a medzinárodných noriem v tejto oblasti tým, že im poskytne zručnosti potrebné na 
zabezpečenie rýchlych a spravodlivých postupov. 
 
Programy odborného vzdelávania takisto tvoria základ odbornej prípravy poskytovanej 
v operačnom kontexte, ktorá pripravuje vnútroštátne správne orgány na plnenie ich povinností 
v rámci spoločného európskeho azylového systému alebo na účinné zvládanie neprimeraného 
tlaku migračných tokov. Poskytovaním spoločnej odbornej prípravy sa EUAA usiluje dosiahnuť 
väčší súlad s vnútroštátnymi postupmi v oblasti azylu a prijímania. 
 
V tomto katalógu odbornej prípravy nájdete komplexný prehľad všetkých modulov odbornej 
prípravy a jazykov, v ktorých sú k dispozícii. Obsahuje aj základné informácie o každom module, 
ako sú cieľoví učiaci sa, trvanie, vzdelávacie ciele, prehľad a cieľ. 
 
EUAA zavádza dobrovoľné posúdenia, a to ako prvý krok 
smerom k tomu, aby bolo možné ponúkať špecifické 
kvalifikácie pre odborníkov z praxe pôsobiacich v oblasti azylu 
a prijímania. Úspešné absolvovanie hodnotenia dokazuje, že 
učiaci sa dosiahol plánované vzdelávacie ciele, a dáva jeho 
zamestnávateľovi istotu, že jeho zamestnanci majú vedomosti 
a zručnosti, ktoré ich pripravia na vykonávanie spoločného 
európskeho azylového systému v členských štátoch. 
Informácie o stratégii hodnotenia nájdete na stránkach 
modulov odbornej prípravy, pre ktoré sú už hodnotenia 
k dispozícii. 
 
Prajem vám veľa úspechov v štúdiu! 
Rachelle Cortis 
vedúca Strediska EUAA pre odbornú prípravu a profesijný rozvoj 
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Úvod do európskeho vzdelávacieho 
programu v oblasti azylu 

Európsky vzdelávací program v oblasti azylu obsahuje komplexný súbor modulov 
pokrývajúcich celú oblasť medzinárodnej ochrany. Program zahŕňa: 

• hlavné moduly pokrývajúce základné vedomosti, ktoré potrebujú rozhodovači v 
konaniach o udelenie medzinárodnej ochrany, 

• súbor modulov pre úradníkov v oblasti prijímania, 

• základné a úvodné moduly určené pre osoby, ktoré začínajú pracovať v oblasti 
medzinárodnej ochrany, alebo pre osoby z iných odvetví, ktoré sa pravidelne 
zaoberajú azylovými záležitosťami, ako sú registrační referenti, 

• špecializované moduly, ktoré umožňujú skúseným rozhodovačom upevniť si zručnosti 
alebo sa špecializovať na určitú oblasť kompetencií, ako je zraniteľnosť, 

• kurzy pre školiteľov – používame metodiku kaskádového školenia na podporu rozvoja 
zručností, vedomostí a kompetencií školiteľov, ktorí potom školia pracovníkov vo 
vnútroštátnych správnych orgánoch, čím sa vytvára multiplikačný efekt. 

 

Moduly boli vypracované v rámci právneho nástroja spoločného európskeho azylového 
systému (CEAS) – Dohovoru o právnom postavení utečencov (Dohovor o utečencoch) z roku 
1951 – a protokolu k nemu a ďalších relevantných medzinárodných a európskych právnych 
predpisov. Agentúra Európskej únie pre azyl (EUAA) využíva odborné znalosti svojho 
znalostného centra pre azyl a centra operačnej podpory a úzko spolupracuje s odborníkmi 
z členských štátov a externými odborníkmi s rozsiahlymi znalosťami a skúsenosťami týkajúcimi 
sa konkrétnych tém. Moduly odbornej prípravy posudzuje referenčná skupina EUAA, ktorej 
členmi sú odborníci z Európskej rady pre utečencov a emigrantov, Úradu vysokého komisára 
OSN pre utečencov a Európskej komisie. 

Cieľom EUAA je, aby boli učiaci sa a ich správne orgány pevným stredobodom všetkého, čo 
robí. Dbá na to, aby odborná príprava, ktorú ponúka, bola autentická a zodpovedala 
skutočným každodenným úlohám cieľových učiacich sa, a preto používa rámec kompetencií 
v oblasti azylu a prijímania, ktorý je známy ako európsky sektorový kvalifikačný rámec (ESQF) 
pre úradníkov v oblasti azylu a prijímania. Matica vzdelávacích noriem definuje, čo by mali 
rozhodovači a prijímajúci úradníci na konci lekcie odbornej prípravy vedieť alebo dokázať 
robiť, aby získali kvalifikáciu. Tieto vzdelávacie ciele sú zosúladené s úlohami uvedenými 
v príslušných pracovných normách. Rovnaká matica sa používa aj na vymedzenie úrovne 
vzdelávania, keďže je zosúladená s úrovňami európskeho kvalifikačného rámca (EKR)1. Tento 
prístup založený na vzdelávacích cieľoch zabezpečuje, že každý modul odbornej prípravy sa 

 

1 Viac informácií nájdete na stránke o európskom kvalifikačnom rámci (EKR) (Europass). Užitočné informácie 
o súlade vášho národného kvalifikačného rámca s EKR nájdete tu. 

https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-educational-standards
https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-occupational-standards
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e8acf5d-41eb-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Feuropass%2Fen%2Feuropean-qualifications-framework-eqf&data=05%7C01%7C%7C619c17f3092248ff67ce08dac18a73b9%7Cd19e4243f4804af5889971f10798d806%7C0%7C0%7C638035097630674901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=O%2FbiiaUUcF8O2FUmr7UNHVxW9jCUPLt4XloIgy123Jw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Feuropass%2Fen%2Fcompare-qualifications&data=05%7C01%7C%7C619c17f3092248ff67ce08dac18a73b9%7Cd19e4243f4804af5889971f10798d806%7C0%7C0%7C638035097630674901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BbY5jeZtyTtz0rnOErjcsxoP7SquPieaZ2z3mvl0lU8%3D&reserved=0


KATALÓG ODBORNEJ PRÍPRAVY – 2022 

7 

zameriava na vedomosti, zručnosti a/alebo zodpovednosť a samostatnosť, ktoré zamestnanci 
z členských štátov2 potrebujú na účinné a efektívne vykonávanie svojich povinností. 

Moduly odbornej prípravy sa poskytujú prostredníctvom rôznych médií. Väčšina z nich sa 
poskytuje prostredníctvom metodiky zmiešaného učenia (osobné stretnutia vedené školiteľom 
v kombinácii s online výučbou a samostatným učením sa). Niektoré moduly majú len online 
zložku, čím umožňujú samoštúdium, zatiaľ čo iné sa poskytujú prostredníctvom webinárov. 

V článku 8 ods. 4 nariadenia o EUAA sa stanovuje, že agentúra musí zabezpečiť vysokú 
kvalitu poskytovanej odbornej prípravy. Inými slovami, v rámci odbornej prípravy EUAA sa 
určujú kľúčové zásady a najlepšie postupy s cieľom zaručiť väčšiu konvergenciu 
administratívnych metód, rozhodnutí a právnej praxe. EUAA je preto plne odhodlaná 
dodržiavať najvyššie normy kvality, efektívnosti a transparentnosti, čo sa odráža v jej stratégii 
odbornej prípravy a vzdelávania, ktorá sa realizuje prostredníctvom rámca pre zabezpečenie 
kvality odbornej prípravy. Týmto rámcom sa zosúlaďujú činnosti odbornej prípravy EUAA 
s európskymi normami a usmerneniami pre zabezpečenie kvality v oblasti vzdelávania 
a odbornej prípravy. Agentúra úzko spolupracuje s členskými štátmi, aby zabezpečila 
dodržiavanie týchto noriem všade, kde sa poskytuje odborná príprava. 

Vzdelávacie moduly sú vypracované v anglickom jazyku a je možné preložiť ich do iných 
jazykov. 

 

2 Pojmy úradníci a pracovníci sa v tejto publikácii používajú v rovnakom význame. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj
https://euaa.europa.eu/publications/euaa-training-and-learning-strategy
https://euaa.europa.eu/publications/euaa-training-and-learning-strategy
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Ako požiadať o preklad modulu odbornej 
prípravy v rámci európskeho vzdelávacieho 
programu v oblasti azylu 

Dvakrát ročne Stredisko pre odbornú prípravu a profesijný rozvoj posiela otvorenú výzvu 
členským štátom, ktoré chcú požiadať EUAA o financovanie prekladu modulov odbornej 
prípravy do svojho jazyka. 

Žiadosti o preklad vyhodnotí a klasifikuje interný výbor podľa viacerých kritérií, ako je 
požadovaná verzia modulu, počet účastníkov modulu v porovnaní s počtom pracovníkov 
rozhodujúceho orgánu daného členského štátu, rozpočet a historické údaje o zavedení 
a používaní európskeho vzdelávacieho programu v oblasti azylu. Pri preklade modulu 
odbornej prípravy sa preložia všetky jeho súčasti a do videí alebo animácií (pokiaľ sú súčasťou 
modulu) sa vložia titulky. 

Preklad všetkých súčastí modulu odbornej prípravy trvá šesť až osem mesiacov, a to 
v závislosti od dĺžky trvania modulu odbornej prípravy, od skutočnosti, či boli predchádzajúce 
verzie preložené, od pracovného vyťaženia, obdobia v roku a iných zdrojov. Po dokončení 
prekladu trvá vytvorenie modulu v online verzii ďalších osem až desať týždňov. Naliehavé 
žiadosti sa spracúvajú na individuálnom princípe. 
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Môžem sa prihlásiť na moduly odbornej 
prípravy v rámci európskeho vzdelávacieho 
programu v oblasti azylu? 

Ak ste rozhodovač alebo prijímací úradník a pracujete pre vnútroštátny orgán, mali by ste sa 
obrátiť na svoje národné kontaktné miesto pre odbornú prípravu. Budú vás informovať 
o nadchádzajúcej odbornej príprave organizovanej EUAA aj na vnútroštátnej úrovni. Ak nie ste 
rozhodovač alebo prijímací úradník pracujúci pre vnútroštátny orgán, môžete sa aj tak prihlásiť 
na odbornú prípravu, ak sa na úlohy, ktoré vykonávate, vzťahujú pracovné normy. 

Viac informácií získate na úvodnej stránke systému riadenia vzdelávania EUAA, na našom 
webovom sídle, v pravidlách účasti na vzdelávaní EUAA, prípadne nám napíšte na adresu 
training@euaa.europa.eu. 

Podrobnejšie informácie o tom, kedy je naplánovaná odborná príprava organizovaná EUAA, 
nájdete v plánoch odbornej prípravy. Pokiaľ ide o národné plány odbornej prípravy, obráťte sa 
na národné kontaktné miesto pre odbornú prípravu. 

https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-occupational-standards
https://training.euaa.europa.eu/lms/
https://euaa.europa.eu/training/about-euaa-training-and-professional-development
mailto:training@euaa.europa.eu
https://euaa.europa.eu/training/training-activities
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Základné moduly 
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Úvod do komunikácie pre pracovníkov v oblasti azylu 
a prijímania 

Cieľom tohto modulu je poskytnúť pracovníkom 
v oblasti azylu a prijímania potrebný súbor mäkkých 
zručností na zabezpečenie efektívnej medziľudskej 
komunikácie. 

Tento modul sa zameriava na základné princípy teórie 
komunikácie a techniky kladenia otázok 
v medzikultúrnom kontexte azylu. Zaoberá sa aj 
zásadami medziľudskej komunikácie, vplyvom 
neverbálnej komunikácie a najúčinnejšími typmi 
otázok na získanie informácií. V module sa opisuje, 
ako môže kultúrna rozmanitosť ovplyvniť proces 
komunikácie, a predstavujú sa techniky, ktoré znižujú 
riziko nedorozumení v multikultúrnom prostredí. 

 

VZDELÁVACIE CIELE 

1. Identifikovať účinné komunikačné techniky na 
poskytovanie a získavanie informácií v kontexte 
azylu. 

2. Identifikovať komunikačné intervencie relevantné 
pre kontext azylu s cieľom minimalizovať 
nedorozumenia vyplývajúce z medzikultúrnych 
rozdielov. 

 

Modul sa poskytuje online, čo umožňuje 
samoštúdium. 

Stratégia hodnotenia je založená na jednom 
hodnotení na konci modulu. Otázky sú s voliteľnými 
odpoveďami, pričom niektoré sú založené na scenári, 
a hodnotia sa nimi prvky oboch vzdelávacích cieľov. 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Pracovníci v oblasti 
azylu a prijímania 

 

ÚROVEŇ ESQF 
Úroveň 5 

 

TRVANIE 
4,5 hodiny online 
učenia, 3 hodiny 
samostatného učenia 
sa (základná literatúra) 
a 1 hodina hodnotiacich 
úloh 

 

JAZYKY 
Angličtina, 
portugalčina, maltčina, 
gréčtina a španielčina 

 

VERZIA 
Verzia 1 (2022) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Vstupná požiadavka je 
akákoľvek kvalifikácia 
na úrovni 4 EKR alebo 
rovnocenná 
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Úvod do etických a profesionálnych noriem 

Cieľom tohto modulu je pomôcť úradníkom v oblasti 
azylu a prijímania preskúmať zásady dôvernosti 
a zodpovednosti, ako aj správanie, ktoré zabezpečí 
profesionálne a úctivé služby na pracovisku. 

Tento modul sa zameriava na základné zásady 
profesionálnych noriem, etických kódexov a hodnôt 
v kontexte azylu a prijímania. 

 

VZDELÁVACIE CIELE 

1. Oboznámiť sa s etickými a profesionálnymi 
normami vrátane dôvernosti v kontexte azylu 
a prijímania. 

2. Rozpoznať aspekty kultúrnej rozmanitosti 
a citlivosti v profesionálnom kontexte súvisiacom 
s azylom. 

3. Rozpoznať porušenia etického kódexu a hodnôt 
súvisiacich s azylom a ich možné dôsledky. 

4. Identifikovať správanie, ktoré podporuje 
profesionálne a úctivé služby v multikultúrnom 
kontexte azylu a prijímania. 

 

Modul sa poskytuje online, čo umožňuje 
samoštúdium. 

Stratégia hodnotenia je založená na prípadových 
štúdiách z oblasti azylu a prijímania, ktoré predstavujú 
etické alebo profesionálne výzvy, ktoré sú autentické 
na pracovisku. Otázky sú s voliteľnými odpoveďami 
a založené na scenári, a hodnotia sa nimi prvky 
všetkých vzdelávacích cieľov. 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Úradníci v oblasti azylu 
a prijímania 

 

ÚROVEŇ ESQF 
Úroveň 5 

 

TRVANIE 
5 hodín online učenia, 1 
hodina samostatného 
učenia sa (základná 
literatúra) a 1 hodina 
hodnotiacich úloh 

 

JAZYKY 
Angličtina, 
portugalčina, gréčtina, 
slovenčina, maltčina 
a španielčina 

 

VERZIA 
Verzia 1 (2022) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Vstupná požiadavka je 
akákoľvek kvalifikácia 
na úrovni 4 EKR alebo 
rovnocenná 
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Úvod do právneho rámca základných práv 
a medzinárodnej ochrany v EÚ 

Cieľom tohto modulu je poskytnúť pracovníkom 
v oblasti azylu a prijímania základné vedomosti 
o kľúčových právnych ustanoveniach týkajúcich sa 
medzinárodnej ochrany v Európskej únii 
a o najdôležitejších základných právach v kontexte 
prístupu ku konaniu o azyle, konkrétne o zásade 
zákazu vyhostenia alebo vrátenia a práve na azyl. 

Tento modul sa zameriava na dve kľúčové základné 
práva súvisiace s prístupom ku konaniu o azyle a na 
päť pilierov CEAS. Uvádzajú sa v ňom aj kľúčové 
definície žiadateľov o medzinárodnú ochranu a osôb, 
ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, a hlavné 
kroky azylového konania. 

 

VZDELÁVACIE CIELE 

1. Uznať kľúčové základné práva týkajúce sa prístupu 
ku konaniu o azyle. 

2. Identifikovať hlavné ciele právnych nástrojov 
spoločného európskeho azylového systému. 

 

Modul sa poskytuje online, čo umožňuje samoštúdium. 

Stratégia hodnotenia je založená na jednom hodnotení 
na konci modulu. Otázky sú s voliteľnými odpoveďami, 
pričom niektoré sú založené na scenári, a hodnotia sa 
nimi prvky oboch vzdelávacích cieľov. 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Pracovníci v oblasti 
azylu a prijímania 

 

ÚROVEŇ ESQF 
Úroveň 5 

 

TRVANIE 
8 hodín online učenia, 
1 hodina samostatného 
učenia sa (základná 
literatúra) a 2 hodiny 
hodnotiacich úloh 

 

JAZYKY 
Angličtina, 
portugalčina, gréčtina, 
maltčina a španielčina 

 

VERZIA 
Verzia 1 (2022) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Vstupná požiadavka je 
akákoľvek kvalifikácia 
na úrovni 4 EKR alebo 
rovnocenná 

  

 

Úvod do zraniteľnosti 

Cieľom tohto modulu je poskytnúť rozhodovačom 
a prijímacím úradníkom potrebné vedomosti 
a zručnosti na včasnú identifikáciu žiadateľov  

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Pracovníci v oblasti 
azylu a prijímania 
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o medzinárodnú ochranu, ktorí môžu byť zraniteľnými 
osobami a môžu mať osobitné potreby, ktoré je 
potrebné riešiť. 

Tento modul sa zameriava na pojem zraniteľnosť 
v kontexte azylu a hlavné kategórie potenciálne 
zraniteľných žiadateľov o medzinárodnú ochranu 
v súlade s právnym rámcom EÚ. Zaoberá sa aj 
najčastejšími ukazovateľmi osobitných potrieb 
žiadateľov o medzinárodnú ochranu, spôsobmi určenia 
týchto potrieb a dôsledkami ich neurčenia. 

 

VZDELÁVACIE CIELE 

1. Rozpoznať, ako sa pojem zraniteľnosť uplatňuje 
v kontexte azylu. 

2. Rozpoznať kategórie a hlavné ukazovatele 
zraniteľnosti v kontexte azylu. 

3. Identifikovať osoby s potenciálnymi osobitnými 
potrebami v kontexte azylu. 

 

Modul sa poskytuje online, čo umožňuje samoštúdium. 

Stratégia hodnotenia je založená na dvoch 
hodnoteniach. Prvé hodnotenie je založené na 
vedomostiach a pozostáva z otázok s voliteľnými 
odpoveďami. Druhé hodnotenie je založené na scenári 
a pozostáva z prípadovej štúdie, v ktorej musia učiaci 
sa určiť príslušné ukazovatele z kontrolného zoznamu. 

 

ÚROVEŇ ESQF 
Úroveň 5 

 

TRVANIE 
9 hodín online učenia, 
3 hodiny samostatného 
učenia sa (základná 
literatúra) a 1 hodina 
sumatívneho 
hodnotenia 

 

JAZYKY 
Angličtina, španielčina 
a maltčina 

 

VERZIA 
Verzia 1 (2022) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Úspešné absolvovanie 
modulu Úvod do 
právneho rámca 
základných práv 
a medzinárodnej 
ochrany v EÚ ALEBO 6 
mesiacov praxe 
v oblasti azylu 
a prijímania A ako 
vstupná požiadavka 
akákoľvek kvalifikácia 
na úrovni 4 EKR alebo 
rovnocenná 
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Úvodné moduly 
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Tlmočenie v kontexte azylu 

Cieľom tohto modulu je získať potrebné vedomosti 
a zručnosti na profesionálne a efektívne vykonávanie 
úloh v súlade s medzinárodnými normami. 

Modul poskytuje všeobecný prehľad situácie v oblasti 
azylu z hľadiska tlmočníkov, ako aj hlavné techniky 
tlmočenia potrebné v konaní o azyle. 

 

VZDELÁVACIE CIELE 

1. Opísať a vysvetliť všeobecný kontext a postupy 
v oblasti azylu. 

2. Vysvetliť úlohu tlmočníka zo všeobecného 
hľadiska, a najmä v konaní o azyle. 

3. Uplatňovať zásady a potrebné zručnosti v oblasti 
tlmočenia zo všeobecného hľadiska a v kontexte 
azylu. 

 

Modul sa bude aktualizovať v rámci reštrukturalizácie 
európskeho vzdelávacieho programu v oblasti azylu. 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Tlmočníci pracujúci 
v kontexte konaní 
o azyle 

 

ÚROVEŇ ESQF 
Neuplatňuje sa 

 

TRVANIE 
20 hodín online učenia 

 

JAZYKY 
Angličtina, 
francúzština, 
chorvátčina, 
holandčina, slovinčina, 
taliančina, ruština 
a nemčina 

 

VERZIA 
Verzia 1 (2018) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Neuplatňuje sa 
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Úvod do medzinárodnej ochrany 

Cieľom modulu je oboznámiť rozhodovačov 
a prijímacích úradníkov s oblasťou medzinárodnej 
ochrany. 

Tento modul predstavuje všeobecný prehľad 
medzinárodnej ochrany, kľúčových právnych nástrojov 
pre konanie o azyle a hlavnej terminológie používanej 
v tejto oblasti. Vysvetľuje pojmy právo na azyl, zásada 
zákazu vyhostenia alebo vrátenia, pojem 
medzinárodnej ochrany a hlavné fázy konania o azyle. 

 

VZDELÁVACIE CIELE 

1. Porozumieť významu práva na azyl a zásade 
zákazu vyhostenia a vrátenia. 

2. Vysvetliť pojem medzinárodná ochrana 
vyplývajúci z acquis EÚ. 

3. Vysvetliť hlavné štádiá konania o azyle a úlohu 
úradníka v oblasti azylu v rámci konania. 

4. Preukázať základné chápanie kritérií oprávnenosti 
a posudzovania dôkazov. 

 

Modul sa bude aktualizovať v rámci reštrukturalizácie 
európskeho vzdelávacieho programu v oblasti azylu. 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Pracovníci v oblasti 
azylu a prijímania 

 

ÚROVEŇ ESQF 
Neuplatňuje sa 

 

TRVANIE 
8 až 10 hodín online 
učenia a 1-dňová 
výučba s osobnou 
účasťou 

 

JAZYKY 
Angličtina, poľština, 
gréčtina, nemčina 
a španielčina 

 

VERZIA 
Verzia 1.1 (2016) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Neuplatňuje sa 
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Profesijná pohoda 

Cieľom tohto modulu je pomôcť učiacim sa rozpoznať 
hlavné potenciálne psychosociálne riziká 
v profesionálnom prostredí a určiť stratégie na ochranu 
profesijnej pohody. 

Tento modul sa zameriava na základné prvky 
profesijnej pohody, stratégie starostlivosti o seba 
a vykonávanie opatrení na riešenie najčastejších 
problémov profesijnej pohody v kontexte azylu 
a prijímania. 

 

VZDELÁVACIE CIELE 

1. Rozpoznať základné prvky profesijnej pohody 
a faktorov, ktoré môžu viesť k stresu a vyhoreniu. 

2. Rozpoznať znaky nepostačujúcej pohody 
a pochopiť vplyv nepostačujúcej pohody 
v kontexte azylu. 

3. Rozpoznať hlavné stratégie na ochranu svojej 
vlastnej profesijnej pohody 

 

Modul sa poskytuje online, čo umožňuje samoštúdium. 

Stratégia hodnotenia je založená na dvoch online 
písomných úlohách na konci modulu. Otázky sú 
otvorené a založené na scenári a hodnotia sa nimi 
prvky všetkých vzdelávacích cieľov. 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Rozhodovači 
a prijímací úradníci 

 

ÚROVEŇ ESQF 
Úroveň 5 

 

TRVANIE 
5 hodín online učenia 

 

JAZYKY 
Angličtina 

 

VERZIA 
Verzia 1 (2022) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Vstupná požiadavka je 
akákoľvek kvalifikácia 
na úrovni 4 EKR alebo 
rovnocenná 
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Spolupráca s tlmočníkom 

Cieľom tohto modulu je poskytnúť rozhodovačom 
a prijímacím úradníkom potrebné vedomosti 
a zručnosti na efektívnu komunikáciu prostredníctvom 
tlmočníka. Jeho cieľom je tiež ponúknuť tipy 
a následné opatrenia na riešenie prípadných porušení 
kódexu správania tlmočníkom. 

Tento modul sa zameriava na kritériá výberu 
tlmočníka, zručnosti potrebné na komunikáciu 
prostredníctvom tlmočníka a na to, ako riešiť náročné 
situácie pri komunikácii prostredníctvom tlmočníka. 
Venuje sa aj kódexu správania tlmočníka a poskytuje 
tipy, ako riešiť možné porušenia kódexu správania 
tlmočníkom. 

 

VZDELÁVACIE CIELE 

1. Uplatňovať základné komunikačné zručnosti 
s cieľom umožniť účinnú komunikáciu 
prostredníctvom tlmočníka v kontexte azylu. 

2. Rozpoznať potenciálne následné opatrenia 
v prípadoch možného porušenia kódexu 
správania tlmočníkom. 

 

Modul sa poskytuje online, čo umožňuje 
samoštúdium. 

Stratégia hodnotenia je založená na jednej úlohe 
pozostávajúcej z troch scenárov. Každý scenár je 
rozdelený do dvoch častí. Prvá časť sa týka zručností 
potrebných na komunikáciu prostredníctvom 
tlmočníka, zatiaľ čo druhá časť sa zameriava na možné 
následné opatrenia týkajúce sa možných porušení 
kódexu správania tlmočníkom. 

 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Úradníci v oblasti azylu 
a prijímania 
komunikujúci 
prostredníctvom 
tlmočníka 

 

ÚROVEŇ ESQF 
Úroveň 5 

 

TRVANIE 
4 hodiny online učenia, 
4 hodiny webinára, 1 
hodina samostatného 
učenia sa (základná 
literatúra) a 1 hodina 
hodnotiacich úloh 

 

JAZYKY 
Angličtina 

 

VERZIA 
Verzia 1 (2022) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Úspešné absolvovanie 
modulu Úvod do 
komunikácie pre 
pracovníkov v oblasti 
azylu a prijímania A 
modulu Úvod do 
etických 
a profesionálnych 
noriem ALEBO 6 
mesiacov praxe 
v oblasti azylu 
a prijímania. Vstupná 
požiadavka je 
akákoľvek kvalifikácia 
na úrovni 4 EKR alebo 
rovnocenná 
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Hlavné moduly 
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Metóda vedenia azylového pohovoru 

Cieľom tohto modulu je pripraviť úradníkov v oblasti 
azylu viesť osobný azylový pohovor s použitím 
metódy vedenia azylového pohovoru s cieľom 
získavať dostatočné, relevantné a dôveryhodné 
informácie na účely posúdenia žiadosti. 

Tento modul sa zameriava na metódu vedenia 
azylového pohovoru – protokol štruktúrovaného 
pohovoru, ktorý predložila EUAA a ktorý je založený 
na výskume týkajúcom sa protokolov štruktúrovaných 
pohovorov v iných oblastiach, ako je psychológia, 
právo a sociálne štúdiá. V tomto module sa tieto 
protokoly prispôsobujú osobitným charakteristikám 
osobného pohovoru a konania o azyle. Modul sa 
zameriava na päť fáz metódy vedenia azylového 
pohovoru EUAA (príprava; otvorenie; voľné 
rozprávanie; skúmanie; a uzavretie) a ako zvládať 
psychologické, kultúrne a environmentálne faktory, 
ktoré môžu ovplyvňovať proces vedenia pohovoru. 
V module sa zohľadňujú požiadavky stanovené 
v kvalifikačnej smernici a sústreďuje sa na prípady, 
ktoré nevychádzajú zo zložitého uplatňovania 
skúseností s vedením pohovorov. 

 

VZDELÁVACIE CIELE 

1. Analyzovať faktory, ktoré môžu ovplyvniť osobný 
azylový pohovor, a rozpoznať stratégie ich 
riešenia. 

2. Analyzovať azylový prípad na účely naplánovania 
a prípravy osobného azylového pohovoru. 

3. Uplatňovať a prispôsobovať techniky pohovoru 
s cieľom zabezpečiť zhromaždenie relevantných 
informácií od žiadateľa o medzinárodnú ochranu. 

 

Tento modul sa poskytuje metódou zmiešaného 
učenia (online výučba, výučba s osobnou účasťou 
a samostatné učenie). Pri online učení sa sa využívajú 
vzdelávacie činnosti, pri ktorých sa hodnotí pokrok 
smerom k vzdelávacím cieľom, a výučba s osobnou 
účasťou sa zameriava na zložité prvky, ktoré si 
vyžadujú diskusiu a fyzickú prax. 

Stratégia hodnotenia je založená na dvoch 
hodnoteniach na konci modulu. Pri prvom hodnotení 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Úradníci v oblasti azylu  

 

ÚROVEŇ ESQF 
Úroveň 6 

 

TRVANIE 
20 až 30 hodín online 
učenia, 2-dňová výučba 
s osobnou účasťou, 7 
až 8 hodín 
samostatného učenia 
(základná literatúra) a 3 
hodiny hodnotiacich 
úloh 

 

JAZYKY 
Angličtina 
a portugalčina 

 

VERZIA 
Verzia 1 (2021) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Úspešné absolvovanie 
modulov Inklúzia, 
Spolupráca 
s tlmočníkom a Úvod 
do zraniteľnosti ALEBO 
najmenej 9 mesiacov 
praxe ako rozhodovač. 
Vstupná požiadavka je 
akákoľvek kvalifikácia 
na úrovni 5 EKR alebo 
rovnocenná 
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sa meria široký rozsah vedomostí a zručností 
potrebných na vykonanie pohovoru vrátane 
psychologických, kultúrnych a environmentálnych 
faktorov, ktoré môžu ovplyvniť osobný azylový 
pohovor. Druhé hodnotenie nasleduje po simulácii 
piatich fáz metódy vedenia azylového pohovoru a je 
založené na prípadovej štúdii, aby sa zabezpečilo, že 
hodnotenie bude reprezentovať pracovné úlohy. 
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Posudzovanie dôkazov 

Cieľom modulu je opísať vedomosti, zručnosti a iné 
náležitosti potrebné na uplatnenie štruktúrovanej 
metódy EUAA na posudzovanie dôkazov pri 
posudzovaní žiadosti o medzinárodnú ochranu 
s cieľom znížiť riziko subjektivity v jednotlivých 
prípadoch. 

Modul sa zameriava na to, ako sa zisťujú vecné 
skutočnosti prípadu na základe procesu 
zhromažďovania, skúmania a porovnávania 
dostupných dôkazov. Opisujú sa v ňom teoretické 
aspekty a príslušné právne predpisy z praktického 
hľadiska a uplatňuje sa metodika posudzovania 
dôkazov, ktorá je založená na troch rôznych krokoch 
zhromažďovania informácií, posúdenia 
dôveryhodnosti a hodnotenia rizík. 

 

VZDELÁVACIE CIELE 

1. Identifikovať vecné skutočnosti a dôkazy v rámci 
žiadosti o azyl podľa štruktúrovanej metódy EUAA 
na posudzovanie dôkazov. 

2. Vykonávať posúdenia dôveryhodnosti s cieľom 
rozhodnúť o prijateľnosti jednotlivých vecných 
skutočností v rámci žiadosti o azyl v súlade so 
štruktúrovanou metódou EUAA na posudzovanie 
dôkazov. 

3. Vykonávať posudzovania rizík v žiadosti o azyl 
s použitím štruktúrovanej metódy EUAA na 
posudzovanie dôkazov. 

 

Tento modul sa poskytuje metódou zmiešaného 
učenia (online výučba, výučba s osobnou účasťou 
a nezávislé učenie). Pri online učení sa využívajú 
vzdelávacie činnosti, pri ktorých sa hodnotí pokrok 
smerom k vzdelávacím cieľom, a výučba s osobnou 
účasťou sa zameriava na zložité prvky, čím sa 
poskytuje komplexný prehľad metodiky hodnotenia 
dôkazov. 

Stratégia hodnotenia je založená na jednom 
hodnotení na konci modulu. Pozostáva z prípadu, keď 
učiaci sa musí vykonať hodnotenie dôkazov týkajúce 
sa žiadosti o medzinárodnú ochranu v súlade so 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Rozhodovači v 
konaniach o udelenie 
medzinárodnej ochrany 

 

ÚROVEŇ ESQF 
Úroveň 6 

 

TRVANIE 
21 hodín online učenia, 
2-dňová výučba 
s osobnou účasťou, 10 
hodín samostatného 
učenia (základná 
literatúra) a 8 hodín 
hodnotiacich úloh 

 

JAZYKY 
Angličtina, nemčina, 
chorvátčina, slovenčina 
a portugalčina 

 

VERZIA 
Verzia 6 (2021) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Úspešné absolvovanie 
modulov Inklúzia 
a Úvod do zraniteľnosti 
ALEBO najmenej 1 rok 
praxe ako rozhodovač. 
Vstupná požiadavka je 
akákoľvek kvalifikácia 
na úrovni 5 EKR alebo 
rovnocenná 
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štruktúrovanou metódou EUAA na posudzovanie 
dôkazov. 
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Inklúzia 

Cieľom tohto modulu je poskytnúť rozhodovačom 
vedomosti a zručnosti potrebné na uplatnenie kritérií 
ochrany utečenca a doplnkovej ochrany v štandardných 
prípadoch s cieľom určiť, či žiadateľ potrebuje 
medzinárodnú ochranu. 

Tento modul sa zameriava na kompetencie potrebné na 
vykonávanie úloh úradníkov v oblasti azylu 
prostredníctvom analýzy všetkých náležitostí postavenia 
utečenca a ich uplatňovania v súlade s Dohovorom 
o utečencoch z roku 1951 a kvalifikačnou smernicou 
spolu so všetkými náležitosťami stanovenými 
v kvalifikačnej smernici pre postavenie osoby 
s doplnkovou ochranou. V tomto module je zohľadnená 
judikatúra EÚ, ako aj medzinárodná judikatúra, so 
zameraním na prípady, ktoré nevychádzajú zo zložitého 
výkladu prvkov oboch definícií. 

 

VZDELÁVACIE CIELE 

1. Analyzovať každú požiadavku na priznanie 
postavenia utečenca v súlade s Dohovorom 
o utečencoch a kvalifikačnou smernicou v bežných 
prípadoch. 

2. Analyzovať každú požiadavku na priznanie 
postavenia osoby s doplnkovou ochranou v súlade 
s medzinárodným právom a kvalifikačnou 
smernicou v bežných prípadoch. 

 

Tento modul sa poskytuje metódou zmiešaného učenia 
(online výučba, výučba s osobnou účasťou 
a samostatné učenie). Online učenie zahŕňa vzdelávacie 
činnosti a interaktívny obsah a výučba s osobnou 
účasťou sa zameriava na uplatňovanie nadobudnutých 
vedomostí a zručností prostredníctvom rôznych 
vzdelávacích činností a prípadových štúdií. 

Stratégia hodnotenia je založená na jednom hodnotení 
na konci modulu. Otázky sú založené na scenári 
a hodnotia sa nimi prvky oboch vzdelávacích cieľov. 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Rozhodovači v 
konaniach o udelenie 
medzinárodnej 
ochrany 

 

ÚROVEŇ ESQF 
Úroveň 6 

 

TRVANIE 
15 hodín online 
učenia, 1,5-dňová 
výučba s osobnou 
účasťou, 15 hodín 
samostatného učenia 
(základná literatúra) 
a 2 hodiny 
hodnotiacich úloh 

 

JAZYKY 
Angličtina, 
portugalčina 
a slovinčina 

 

VERZIA 
Verzia 5 (2021) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Úspešné 
absolvovanie modulu 
Úvod do právneho 
rámca základných 
práv a medzinárodnej 
ochrany v EÚ ALEBO 
najmenej 3 mesiace 
praxe ako 
rozhodovač. Vstupná 
požiadavka je 
akákoľvek kvalifikácia 
na úrovni 5 EKR alebo 
rovnocenná 
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Dráha školiteľa 
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Hlavné prvky konania o udelenie medzinárodnej 
ochrany 

Cieľom tohto kurzu je poskytnúť školiteľom hlavných 
modulov EUAA najlepšie postupy, dodatočné techniky 
a didaktické stratégie. 

Tento kurz sa zameriava na hlavné prierezové výzvy, 
ktorým čelia učiaci sa v hlavných moduloch Inklúzia, 
Metóda vedenia azylového pohovoru a Posudzovanie 
dôkazov. Kurz odráža zásady stanovené v acquis EÚ 
v oblasti azylu a poskytuje školiteľom praktické 
príklady a stratégie na riešenie zložitých problémov. 
Tento kurz je tiež príležitosťou pre školiteľov hlavných 
modulov EUAA precvičiť sa a diskutovať o spoločných 
výzvach a vymieňať si spoločné riešenia. 

 

VZDELÁVACIE CIELE 

1. Rozpoznať a uplatňovať stratégie riešenia 
a nápravy najbežnejších problémov, s ktorými 
sa stretávajú učiaci sa hlavných modulov EUAA. 

2. Predstaviť modul špecializácie školiteľov ako 
organickej súčasti širšieho rozhodovacieho 
procesu. 

3. Uplatňovať zásady a zručnosti potrebné na 
plnenie povinností a úloh hlavného školiteľa 
modulu. 

 

Tento modul sa poskytuje metódou zmiešaného 
učenia (online výučba a výučba s osobnou účasťou). 
Online učenie zahŕňa vzdelávacie činnosti, pri ktorých 
sa hodnotí pokrok smerom k vzdelávacím cieľom, 
a výučba s osobnou účasťou sa zameriava na zložité 
prvky, ktoré si vyžadujú diskusiu. 

Tento modul sa nehodnotí. 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Školitelia hlavných 
modulov EUAA  

 

ÚROVEŇ ESQF 
Neuplatňuje sa 

 

TRVANIE 
8 hodín online učenia 
a 1,5-dňová výučba 
s osobnou účasťou 

 

JAZYKY 
Angličtina 

 

VERZIA 
Verzia 1 (2022) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Byť školiteľom 
hlavných modulov 
ALEBO absolvovanie 
hodnotenia všetkých 
hlavných modulov 
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Stať sa hodnotiteľom EUAA 

Cieľom tohto modulu je poskytnúť budúcim 
hodnotiteľom vedomosti a zručnosti potrebné na 
vykonávanie spravodlivého a spoľahlivého hodnotenia 
v kontexte odbornej prípravy EUAA. 

Tento modul sa zameriava na rôzne prvky hodnotenia 
a overovania. Pozostáva zo vzdelávacích činností 
a simulácií, ktoré odzrkadľujú časti úloh hodnotiteľa 
a dopĺňajú cestu učenia. 

 

VZDELÁVACIE CIELE 

1. Hodnotiť a overovať hodnotenia dosiahnutých 
cieľov na základe hodnotiacich kritérií. 

2. Odôvodniť hodnotenie učiacich sa konštruktívnou 
spätnou väzbou. 

3. Rozpoznať úlohy hodnotiteľa pri zabezpečovaní 
kvality hodnotení. 

 

Tento modul sa poskytuje online a je povinnou 
súčasťou programu, pokiaľ sa osoba chce stať 
školiteľom s certifikáciou EUAA. Modul je dostupný aj 
ako workshop s osobnou účasťou v trvaní 1,5 dňa 
vrátane hodinového sumatívneho hodnotenia. 

Stratégia hodnotenia je rozdelená do dvoch častí. Prvá 
časť je skúška s otázkami s voliteľnými odpoveďami, 
pri ktorej sa nahliada do materiálov, a druhá časť je 
praktické hodnotenie. V oboch častiach sa priamo 
hodnotia prvky troch vzdelávacích cieľov. 

Tento modul sa spravidla poskytuje spolu s BET (Stať 
sa školiteľom EUAA) pod názvom: Stať sa školiteľom 
a hodnotiteľom EUAA (BETA) 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Osoby zapojené do 
hodnotenia 
certifikovaných 
modulov odbornej 
prípravy EUAA 
a overovania 
hodnotenia 

 

ÚROVEŇ ESQF 
Úroveň 6 

 

TRVANIE 
Pri online verzii: 7 
hodín online učenia, 30 
minút samostatného 
učenia sa (základná 
literatúra) a 90 minút 
hodnotiacich úloh 
Pri verzii s osobnou 
účasťou: 1,5 dňa 
vrátane 1 hodiny 
hodnotiacich úloh 

 

JAZYKY 
Angličtina 

 

VERZIA 
Verzia 1 (2022) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Ukončený modul Stať 
sa školiteľom EUAA. 
Vstupná požiadavka je 
akákoľvek kvalifikácia 
na úrovni 5 EKR alebo 
rovnocenná 
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Stať sa školiteľom EUAA 

Cieľom tohto modulu je pripraviť budúcich školiteľov 
EUAA na uplatňovanie prístupu zameraného na 
učiaceho sa, skúmanie techník odbornej prípravy 
a zvládanie bežných výziev, ktoré sa vyskytnú počas 
odbornej prípravy. 

Tento modul sa zameriava na rozprávanie, reálne 
scenáre rozvetvovania a prvky založené na hrách (t. j. 
bodové hodnotenie, odznaky za učenie), ktoré sú 
zahrnuté v niekoľkých moduloch európskeho 
vzdelávacieho programu v oblasti azylu. Pomocou 
prípadových štúdií a praktických príkladov úspešných 
osvedčených postupov sa venuje aj realistickým 
scenárom, s ktorými sa školitelia EUAA stretávajú 
v rámci svojej úlohy. 
 

VZDELÁVACIE CIELE 

1. Opísať prístup zameraný na učiacich sa v kontexte 
odbornej prípravy EUAA. 

2. Pripraviť sa na poskytovanie odbornej prípravy 
v kontexte odbornej prípravy EUAA a v súlade 
s prístupom zameraným na učiaceho sa. 

3. Vysvetliť techniky na uľahčenie a motivovanie 
odborného vzdelávania v celej škále vzdelávacích 
prostredí. 

4. Zvládať výzvy počas vzdelávacieho procesu. 

5. Identifikovať úlohu a povinnosti školiteľa pri 
zabezpečovaní kvality odbornej prípravy. 

 

Tento modul sa poskytuje metódou zmiešaného 
učenia (online výučba, výučba s osobnou účasťou 
a samostatné učenie). Pri online učení sa sa používa 
prístup výučby hrou, pri ktorej sa hodnotí pokrok 
smerom k vzdelávacím cieľom, a výučba s osobnou 
účasťou sa zameriava na zložité prvky, ktoré si 
vyžadujú diskusiu. 

Tento modul sa nehodnotí a spravidla sa poskytuje 
spolu s modulom Stať sa školiteľom EUAA pod názvom 
Stať sa školiteľom a hodnotiteľom EUAA (BETA). 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Budúci školitelia 
európskeho 
vzdelávacieho 
programu v oblasti 
azylu 

 

ÚROVEŇ ESQF 
Úroveň 6 

 

TRVANIE 
8 hodín online učenia, 
1,5-dňová výučba 
s osobnou účasťou a 1 
hodina samostatného 
učenia (základná 
literatúra) 

 

JAZYKY 
Angličtina 

 

VERZIA 
Verzia 1 (2022) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Vstupná požiadavka je 
akákoľvek kvalifikácia 
na úrovni 5 EKR alebo 
rovnocenná A jeden 
rok odbornej praxe 
v oblasti azylu a/alebo 
prijímania 
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Úvod do koučovania 

Cieľom tohto kurzu je poskytnúť školiteľom 
a skúseným odborníkom základný súbor nástrojov na 
oboznámenie sa s iniciatívami v oblasti koučovania 
v individuálnom a skupinovom prostredí. 

Tento kurz sa zameriava na pochopenie podstaty 
koučovania a na to, ako ho odlíšiť od iných 
intervenčných techník, ako je odborná príprava alebo 
mentorstvo. V rámci kurzu sa takisto skúma 
koučovanie ako prístup k stanovovaniu a dosahovaniu 
cieľov a rozširovaniu vedomostí a zručností potrebných 
na uplatňovanie vybraných základných koučovacích 
techník a nástrojov. 

 

VZDELÁVACIE CIELE 

1. Naplánovať a vykonávať prístup a techniky 
týkajúce sa koučovania na dosiahnutie 
zmysluplného záveru zameraného na akciu. 

2. Selektívne uplatňovať techniky na zabezpečenie 
neustáleho zlepšovania a rozvoja ako kouč 
v dlhodobom procese. 

 

Tento kurz sa poskytuje metódou zmiešaného učenia 
(online výučba a výučba s osobnou účasťou). Online 
učenie zahŕňa vzdelávacie činnosti a interaktívny 
obsah o koučovaní a výučba s osobnou účasťou sa 
zameriava na uplatňovanie nadobudnutých vedomostí 
a zručností prostredníctvom rôznych vzdelávacích 
činností. 

Tento modul sa nehodnotí. 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Školitelia a skúsení 
odborníci európskeho 
vzdelávacieho 
programu v oblasti 
azylu 

 

ÚROVEŇ ESQF 
Úroveň 6 

 

TRVANIE 
10 hodín online učenia 
a 3-dňová výučba 
s osobnou účasťou 

 

JAZYKY 
Angličtina 

 

VERZIA 
Verzia 1 (2022) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Vstupná požiadavka je 
akákoľvek kvalifikácia 
na úrovni 5 EKR alebo 
rovnocenná 
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 Pokročilé hlavné moduly 
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Inklúzia – modul pre pokročilých 

Cieľom modulu je poskytnúť úradníkom v oblasti azylu 
štruktúrované a podrobné usmernenia k zložitým 
otázkam výkladu oprávnenia na medzinárodnú 
ochranu. 

Modul sa zameriava na komplexnejšie aspekty 
oprávnenia na medzinárodnú ochranu so zreteľom na 
prenasledovanie, dôvody prenasledovania, vážne 
bezprávie (doplnková ochrana) a ochranu pred 
prenasledovaním alebo spôsobením vážneho 
bezprávia. Kriticky sa v ňom posudzuje práca 
rozhodovača v konaniach o udelenie medzinárodnej 
ochrany v rámci vnútroštátnych postupov a judikatúry 
súvisiacej s CEAS, pričom sa uplatňujú závery z práce 
Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) a Európskeho 
súdu pre ľudské práva. V tomto module sa tiež skúma 
metóda výkladu práva EÚ a medzinárodného práva 
o ochrane v prípade absencie usmernení SDEÚ pri 
riešení zložitých otázok výkladu oprávnenia na 
medzinárodnú ochranu. 

 

VZDELÁVACIE CIELE 

1. Kriticky posudzovať prácu v súvislosti s postupmi 
jednotlivých členských štátov a judikatúry 
súvisiacej s CEAS. 

2. Uplatňovať závery prevzaté z európskej 
judikatúry, najmä z judikatúry SDEÚ a Európskeho 
súdu pre ľudské práva. 

3. Riešiť otázky výkladu týkajúce sa oprávnenia na 
medzinárodnú ochranu v súlade s metódou 
Súdneho dvora EÚ pre výklad práva EÚ v prípade 
absencie priameho usmernenia SDEÚ. 

4. Poskytovať štruktúrované a podrobné usmernenia 
k zložitým otázkam výkladu oprávnenia na 
medzinárodnú ochranu. 

 

Tento modul sa poskytuje metódou zmiešaného 
učenia (online výučba a výučba s osobnou účasťou). 
Online učenie zahŕňa vzdelávacie činnosti, pri ktorých 
sa hodnotí pokrok smerom k vzdelávacím cieľom, 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Úradníci v oblasti azylu 

 

ÚROVEŇ ESQF 
Neuplatňuje sa 

 

TRVANIE 
30 hodín online učenia 
a 2-dňová výučba 
s osobnou účasťou 

 

JAZYKY 
Angličtina, ruština 
a nemčina 

 

VERZIA 
Verzia 1 (2017) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Neuplatňuje sa 
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a výučba s osobnou účasťou sa zameriava na zložité 
prvky, ktoré si vyžadujú diskusiu. 

Modul sa bude v roku 2023 aktualizovať v rámci 
reštrukturalizácie európskeho vzdelávacieho programu 
v oblasti azylu. 
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Vedenie pohovoru s deťmi 

Cieľom tohto modulu je sprostredkovať rozhodovačom 
v konaniach o udelenie medzinárodnej ochrany 
vedomosti, zručnosti a prístupy potrebné na vedenie 
rozhovoru s maloletou osobou odborným a účinným 
spôsobom. 

Témou modulu sú vývojové štádiá detí, právne 
a procesné záruky pre deti v konaní o poskytnutí 
medzinárodnej ochrany, ako aj osobitné techniky 
vedenia pohovoru s deťmi. So zreteľom na najlepší 
záujem dieťaťa sa účastníci naučia, ako posúdiť zrelosť 
dieťaťa pred pohovorom a počas neho s cieľom 
prispôsobiť pohovor zrelosti a konkrétnej situácii 
každého dieťaťa. 

 

VZDELÁVACIE CIELE 

1. Viesť účinný pohovor s dieťaťom v kontexte 
medzinárodnej ochrany a zároveň rešpektovať 
jeho najlepší záujem. 

2. Prispôsobiť pohovor zrelosti a situácii tohto 
dieťaťa. 

 

Tento modul sa poskytuje metódou zmiešaného 
učenia (online výučba a výučba s osobnou účasťou). 
Online učenie zahŕňa vzdelávacie činnosti, pri ktorých 
sa hodnotí pokrok smerom k vzdelávacím cieľom, 
a výučba s osobnou účasťou sa zameriava na zložité 
prvky, ktoré si vyžadujú diskusiu. 

V roku 2023 sa tento modul nahradí novými modulmi 
Deti v azylovom procese a Riadenie prípadov 
s účasťou detí. 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Rozhodovači 
v konaniach o udelenie 
medzinárodnej 
ochrany, ktorí vedú 
pohovor s maloletými 
žiadateľmi 
o medzinárodnú 
ochranu 

 

ÚROVEŇ ESQF 
Neuplatňuje sa 

 

TRVANIE 
25 až 30 hodín online 
učenia a 2-dňová 
výučba s osobnou 
účasťou 

 

JAZYKY 
Angličtina, slovenčina, 
poľština, arabčina, 
turečtina, slovinčina, 
ruština a nemčina 

 

VERZIA 
Verzia 4 (2018) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Neuplatňuje sa 
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Vedenie pohovoru so zraniteľnými osobami 

Cieľom tohto modulu je naučiť rozhodovačov 
v konaniach o udelenie medzinárodnej ochrany 
získavať čo najviac dôveryhodných informácií počas 
vedenia pohovoru so zraniteľnými osobami, vykonať 
nadväzujúce opatrenia na základe pohovoru, 
zabezpečiť naplnenie osobitných potrieb žiadateľa 
a pripraviť prípad na ďalšie kroky v procese. 

Témou tohto modulu je právny rámec a definícia 
„zraniteľnosti“ v kontexte posudzovania žiadosti 
o medzinárodnú ochranu. Zaoberá sa žiadateľovou 
situáciou a spôsobmi, ako využiť normatívny rámec na 
identifikáciu najbežnejších zraniteľností a faktorov, 
ktoré znemožňujú poskytnutie informácií pri pohovore 
so žiadateľom o medzinárodnú ochranu. Modul 
obsahuje prípadové štúdie zložitých situácií počas 
pohovorov so zraniteľnými žiadateľmi a spôsoby 
vyrovnávania sa s týmito situáciami. 

 

VZDELÁVACIE CIELE 

1. Viesť pohovor so zraniteľnou osobou s ohľadom 
na právny, procesný a sociálny rámec, ktorý 
ovplyvňuje žiadateľa. 

2. Identifikovať osobitné procesné potreby a vplyv, 
ktorý môžu mať na žiadosť o medzinárodnú 
ochranu. 

3. Použiť vhodný prístup na vytvorenie vzťahu 
porozumenia so zraniteľným žiadateľom a uľahčiť 
mu poskytovanie informácií. 

 

Tento modul sa poskytuje metódou zmiešaného 
učenia (online výučba a výučba s osobnou účasťou). 
Online učenie zahŕňa vzdelávacie činnosti, pri ktorých 
sa hodnotí pokrok smerom k vzdelávacím cieľom, 
a výučba s osobnou účasťou sa zameriava na zložité 
prvky, ktoré si vyžadujú diskusiu. 

Modul sa bude v roku 2023 aktualizovať v rámci 
reštrukturalizácie európskeho vzdelávacieho programu 
v oblasti azylu. 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Rozhodovači 
v konaniach o udelenie 
medzinárodnej 
ochrany 

 

ÚROVEŇ ESQF 
Neuplatňuje sa 

 

TRVANIE 
25 až 30 hodín online 
učenia a 2-dňová 
výučba s osobnou 
účasťou 

 

JAZYKY 
Angličtina, nemčina, 
slovenčina, turečtina, 
gréčtina, poľština, 
arabčina, španielčina, 
rumunčina, ruština, 
macedónčina 
a portugalčina 

 

VERZIA 
Verzia 4 (2018) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Neuplatňuje sa 
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Informácie o krajine pôvodu 

Cieľom modulu je, aby výskumní pracovníci COI 
a rozhodovači v konaniach o udelenie medzinárodnej 
ochrany spĺňali normy kvality COI, čo je kľúčovým 
faktorom pre dosiahnutie vysokej kvality získaných 
informácií o krajinách pôvodu. 

Tento modul opisuje úlohu informácií o krajine pôvodu 
(COI) v rámci postupov posudzovania žiadosti 
o medzinárodnú ochranu. Ponúka prehľad spôsobov 
zostavovania otázok týkajúcich sa COI v danom 
prípade, výberu, posúdenia a overenia zdrojov 
a informácií, ako aj praktických zručností pre tematické 
okruhy COI. Modul sa sústreďuje aj na spôsoby, ako 
správne prezentovať prieskum informácií o krajinách 
pôvodu, formulovať otázky týkajúce sa COI 
a vykonávať partnerské preskúmanie získaných COI 
produktov. 

 

VZDELÁVACIE CIELE 

1. Nájsť relevantné, presné a vyvážené informácie 
o krajinách pôvodu zo spoľahlivých zdrojov. 

2. Predložiť informácie transparentným 
a sledovateľným spôsobom. 

3. Vykonať partnerské preskúmanie produktu COI. 

 

Tento modul sa poskytuje metódou zmiešaného 
učenia (online výučba a výučba s osobnou účasťou). 
Online učenie zahŕňa vzdelávacie činnosti, pri ktorých 
sa hodnotí pokrok smerom k vzdelávacím cieľom, 
a výučba s osobnou účasťou sa zameriava na zložité 
prvky, ktoré si vyžadujú diskusiu. 

Modul sa bude aktualizovať v rámci reštrukturalizácie 
európskeho vzdelávacieho programu v oblasti azylu. 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Výskumní pracovníci 
v oblasti informácií 
o krajine pôvodu 
a rozhodovači 
v konaniach o udelenie 
medzinárodnej 
ochrany 

 

ÚROVEŇ ESQF 
Neuplatňuje sa 

 

TRVANIE 
20 hodín online učenia 
a 2-dňová výučba 
s osobnou účasťou 

 

JAZYKY 
Angličtina a nemčina 

 

VERZIA 
Verzia 5 (2019) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Neuplatňuje sa 
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Zdravotné informácie o krajine pôvodu 

Cieľom modulu je pomôcť používateľom databázy 
MedCOI pochopiť rozsah databázy a úlohu MedCOI 
v oblasti medzinárodnej ochrany. Účastníkom sa pred 
začiatkom pokročilej odbornej prípravy MedCOI 
odporúča absolvovať najprv základný modul odbornej 
prípravy o MedCOI. 

Tento modul sa zameriava na databázu zdravotných 
informácií o krajine pôvodu (MedCOI). Pozostáva 
z dvoch rôznych vzdelávacích dráh: základného 
modulu, ktorý sa zameriava na to, ako vyhľadávať 
v databáze MedCOI a vykladať informácie nájdené 
v odpovediach na otázky, a pokročilého modulu, ktorý 
sa zameriava na to, ako vytvoriť otázky špecifické pre 
daný prípad a spustiť požiadavku MedCOI. 

 

VZDELÁVACIE CIELE 

1. Opísať rozsah pôsobnosti a úlohu MedCOI 
v rôznych typoch konaní. 

2. Uviesť právne normy a rozdielne postupy 
v členských štátoch EÚ. 

3. Vysvetliť rozdiely medzi všeobecnými COI 
a MedCOI. 

4. Formulovať otázky na získanie spoľahlivých 
zdravotníckych informácií o krajine pôvodu, 
vyhľadávať informácie v databáze MedCOI 
a správne ich vykladať. 

5. Zadať individuálnu žiadosť. 

 

Tento modul sa poskytuje metódou zmiešaného 
učenia (online výučba a výučba s osobnou účasťou). 
Online učenie zahŕňa vzdelávacie činnosti, pri ktorých 
sa hodnotí pokrok smerom k vzdelávacím cieľom, 
a výučba s osobnou účasťou sa zameriava na zložité 
prvky, ktoré si vyžadujú diskusiu. 

Modul sa bude aktualizovať v rámci reštrukturalizácie 
európskeho vzdelávacieho programu v oblasti azylu. 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Výskumní pracovníci 
v oblasti informácií o 
krajine pôvodu a ďalší 
úradníci v oblasti 
zdravotných informácií 
o krajine pôvodu 
(MedCOI) 

 

ÚROVEŇ ESQF 
Neuplatňuje sa 

 

TRVANIE 
10 až 12 hodín online 
učenia pri základnom 
MedCOI, 1,5-dňová 
výučba s osobnou 
účasťou a 15 hodín 
online učenia pri 
pokročilom MedCOI 

 

JAZYKY 
Angličtina 

 

VERZIA 
Verzia 2 (2022) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Neuplatňuje sa 
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Dublinské nariadenie III 

Cieľom tohto modulu je poskytnúť úradníkom 
pracujúcim v dublinskej jednotke zručnosti a znalosti 
potrebné na uplatňovanie dublinského nariadenia III 
v súlade s acquis EÚ v oblasti azylu a v súlade 
s medzinárodnými právnymi nástrojmi v oblasti 
ľudských práv. 

Témou modulu je základná funkcia a rozsah 
pôsobnosti dublinského systému, jeho pravidlá 
a konania. Učiacim sa pomôže oboznámiť sa so 
systémom Eurodac (európska databáza na 
porovnávanie odtlačkov prstov žiadateľov o azyl) 
a elektronickou sieťou DubliNet. 

 

VZDELÁVACIE CIELE 

1. Určiť členský štát zodpovedný v danom prípade 
uplatnením kritérií zodpovednosti a procesných 
pravidiel a použitím nástrojov, ako sa stanovujú 
v dublinskom nariadení a príslušnom vykonávacom 
nariadení. 

2. Rozpoznať situácie, keď treba zvážiť výnimku 
z automatického uplatňovania dublinského 
nariadenia, a navrhnúť odôvodnené riešenie 
situácie. 

 

Tento modul sa poskytuje metódou zmiešaného 
učenia (online výučba a výučba s osobnou účasťou). 
Online učenie zahŕňa vzdelávacie činnosti, pri ktorých 
sa hodnotí pokrok smerom k vzdelávacím cieľom, 
a výučba s osobnou účasťou sa zameriava na zložité 
prvky, ktoré si vyžadujú diskusiu. 

Ďalšia aktualizácia sa plánuje, ak bude prijaté 
nariadenie o riadení azylu a migrácie. 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Úradníci pracujúci 
v dublinskej jednotke 

 

ÚROVEŇ ESQF 
Neuplatňuje sa 

 

TRVANIE 
20 až 25 hodín online 
učenia a 2-dňová 
výučba s osobnou 
účasťou 

 

JAZYKY 
Angličtina, rumunčina, 
nemčina, čeština, 
francúzština 
a slovinčina 

 

VERZIA 
Verzia 2.1 (2016) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Neuplatňuje sa 
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Identifikácia možných prípadov podľa dublinského 
nariadenia 

Cieľom tohto modulu je, aby si účastníci osvojili 
vedomosti a zručnosti potrebné pri identifikácii 
žiadateľov o medzinárodnú ochranu, ktorých možno 
zahrnúť do dublinského konania, a postúpení ich 
prípadu dublinskej jednotke. 

Modul sa zameriava na pochopenie dublinského 
nariadenia III a na aktérov zapojených do širšieho 
konania o azyle, a to bez uvedenia technických 
aspektov dublinského systému. Zameriava sa na 
vnútroštátne orgány zapojené do postupov 
dublinského konania z pohľadu rôznych pracovníkov 
z praxe, ako sú registrační úradníci, rozhodovači 
v konaniach o udelenie medzinárodnej ochrany, 
úradníci v oblasti prijímania a azylu zapojení do 
poskytovania informácií (napr. na miestach vylodenia), 
ako aj miestne orgány, ktoré môžu prísť do kontaktu so 
žiadateľmi o medzinárodnú ochranu. 

 

VZDELÁVACIE CIELE 

1. Stanoviť kritéria zodpovednosti a hlavné kroky 
postupov v rámci dublinského nariadenia III 
a príslušné ustanovenia nariadenia o systéme 
Eurodac a nariadenia o vízovom informačnom 
systéme. 

2. Rozpoznať indikátory na základe kritérií 
zodpovednosti podľa dublinského nariadenia III. 

3. Uplatniť komunikačné techniky na 
zhromažďovanie dôkazov a poskytovanie 
informácií podľa dublinského nariadenia III 
v súlade s usmerneniami EUAA. 

4. Určiť, či sa má daný prípad postúpiť dublinskej 
jednotke, a ak áno, ktoré informácie sa majú 
uviesť. 

 

Tento modul sa poskytuje metódou zmiešaného 
učenia (online výučba a výučba s osobnou účasťou). 
Online učenie zahŕňa vzdelávacie činnosti, pri ktorých 
sa hodnotí pokrok smerom k vzdelávacím cieľom, 
a výučba s osobnou účasťou sa zameriava na zložité 
prvky, ktoré si vyžadujú diskusiu. 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Registrační úradníci, 
rozhodovači 
v konaniach o udelenie 
medzinárodnej 
ochrany a úradníci 
v oblasti prijímania 

 

ÚROVEŇ ESQF 
Neuplatňuje sa 

 

TRVANIE 
10 až 15 hodín online 
učenia a 1-dňová 
výučba s osobnou 
účasťou 

 

JAZYKY 
Angličtina, taliančina, 
španielčina 
a rumunčina 

 

VERZIA 
Verzia 1 (2020) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Neuplatňuje sa 
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Modul sa bude aktualizovať v rámci reštrukturalizácie 
európskeho vzdelávacieho programu v oblasti azylu. 
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vylúčenia 
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Uplatňovanie klauzúl o vylúčení u osôb, ktoré sú 
nehodné medzinárodnej ochrany 

Cieľom tohto modulu je vybaviť rozhodovačov 
v konaniach o udelenie medzinárodnej ochrany 
znalosťami a zručnosťami potrebnými na posúdenie 
možného uplatnenia týchto klauzúl o vylúčení v rámci 
postupov na určenie oprávnenosti na medzinárodnú 
ochranu. 

Tento modul sa zameriava na uplatňovanie článku 1 
časti F Dohovoru o utečencoch z roku 1951 a článku 12 
ods. 2 a článku 17 kvalifikačnej smernice a odráža 
najnovší vývoj v tejto oblasti. 

 

VZDELÁVACIE CIELE 

1. Identifikovať príslušný právny rámec pre vylúčenie 
z medzinárodnej ochrany. 

2. Určiť prvky, ktoré napĺňajú klauzuly o vylúčení 
v kontexte ochrany utečencov a doplnkovej 
ochrany. 

3. Stanoviť vecné skutočnosti a dôkazy v kontexte 
právnych ustanovení uplatniteľných v prípadoch 
možného vylúčenia. 

 

Tento modul sa poskytuje metódou zmiešaného 
učenia (online výučba a výučba s osobnou účasťou). 
Online učenie zahŕňa vzdelávacie činnosti, pri ktorých 
sa hodnotí pokrok smerom k vzdelávacím cieľom, 
a výučba s osobnou účasťou sa zameriava na zložité 
prvky, ktoré si vyžadujú diskusiu. 

Modul sa bude aktualizovať v rámci reštrukturalizácie 
európskeho vzdelávacieho programu v oblasti azylu. 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Rozhodovači 
v konaniach o udelenie 
medzinárodnej 
ochrany 

 

ÚROVEŇ ESQF 
Neuplatňuje sa 

 

TRVANIE 
20 až 25 hodín online 
učenia a 1,5-dňová 
výučba s osobnou 
účasťou 

 

JAZYKY 
Angličtina, slovenčina, 
poľština, slovinčina, 
španielčina a nemčina 

 

VERZIA 
Verzia 5 (2020) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Neuplatňuje sa 
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Ukončenie ochrany 

Cieľom tohto modulu je opísať teoretické a praktické 
vedomosti potrebné na prípravu a písomné 
vypracovanie rozhodnutia o ukončení ochrany. 

Tento modul sa zameriava na príslušné právne 
ustanovenia a procesné záruky týkajúce sa ukončenia 
ochrany. Zaoberá sa aj výkladom podmienok, ktoré 
vedú k ukončeniu ochrany, ako sú stanovené 
v kvalifikačnej smernici. 

 

VZDELÁVACIE CIELE 

1. Určiť dôvody na odňatie medzinárodnej ochrany 
prostredníctvom individuálnych hodnotení. 

2. Uplatňovať príslušné právne ustanovenia 
a postupy na účely ukončenia ochrany. 

 

Tento modul sa poskytuje metódou zmiešaného 
učenia (online výučba a výučba s osobnou účasťou). 
Online učenie zahŕňa vzdelávacie činnosti, pri ktorých 
sa hodnotí pokrok smerom k vzdelávacím cieľom, 
a výučba s osobnou účasťou sa zameriava na zložité 
prvky, ktoré si vyžadujú diskusiu. 

Modul sa bude aktualizovať v rámci reštrukturalizácie 
európskeho vzdelávacieho programu v oblasti azylu. 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Rozhodovači 
v konaniach o udelenie 
medzinárodnej 
ochrany 

 

ÚROVEŇ ESQF 
Neuplatňuje sa 

 

TRVANIE 
20 až 30 hodín online 
učenia a 1,5-dňová 
výučba s osobnou 
účasťou 

 

JAZYKY 
Angličtina, 
francúzština, poľština, 
nemčina, rumunčina 
a španielčina 

 

VERZIA 
Verzia 5 (2018) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Neuplatňuje sa 
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Identifikácia možných prípadov vylúčenia 

Cieľom tohto modulu je, aby úradníci pracujúci na 
konaniach o azyle poznali rôzne typy prípadov 
z rôznych krajín. 

Modul sa zaoberá odhaľovaním potenciálnych 
prípadov vylúčenia v kontexte článku 1 časti F 
Dohovoru o utečencoch a článku 12 ods. 2 a článku 17 
kvalifikačnej smernice. Zameriava sa konkrétne 
na prípady, v ktorých sa daná osoba potenciálne môže 
považovať za nehodnú medzinárodnej ochrany. 

 

VZDELÁVACIE CIELE 

1. Vysvetliť úlohu identifikácie v rámci procesu 
vylúčenia a dôvody a ciele vylúčenia 
z medzinárodnej ochrany. 

2. Rozpoznať akty, ktoré môžu byť dôvodom na 
vylúčenie, a možných aktérov v kontexte 
postupov posudzovania žiadosti o medzinárodnú 
ochranu. 

3. Rozoznať závažné informácie, ktoré môžu viesť 
k ďalšiemu skúmaniu podľa klauzúl o vylúčení. 

 

Tento modul sa poskytuje metódou zmiešaného 
učenia (online výučba a výučba s osobnou účasťou). 
Online učenie zahŕňa vzdelávacie činnosti, pri ktorých 
sa hodnotí pokrok smerom k vzdelávacím cieľom, 
a výučba s osobnou účasťou sa zameriava na zložité 
prvky, ktoré si vyžadujú diskusiu. 

Modul sa bude aktualizovať v rámci reštrukturalizácie 
európskeho vzdelávacieho programu v oblasti azylu. 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Rozhodovači 
v konaniach 
o udelenie azylu, 
úradníci v oblasti 
prijímania a úradníci 
poverení dublinskými 
prípadmi 

 

ÚROVEŇ ESQF 
Neuplatňuje sa 

 

TRVANIE 
10 hodín online učenia 
a 1-dňová výučba 
s osobnou účasťou 

 

JAZYKY 
Angličtina, poľština, 
gréčtina a nemčina 

 

VERZIA 
Verzia 1 (2021) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Neuplatňuje sa 
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Riadenie v kontexte azylu 

Cieľom tohto modulu je umožniť riadiacim 
pracovníkom v kontexte azylu rozvíjať kompetencie, 
vďaka ktorým dokážu zabezpečiť, aby ich oddelenia 
dosahovali dobré normy kvality a úrovne efektívnosti 
v súlade s medzinárodnými a právnymi požiadavkami 
EÚ. 

Modul pokrýva rôzne teoretické a praktické aspekty 
týkajúce sa každodenných povinností vedúcich 
pracovníkov pôsobiacich v oblasti medzinárodnej 
ochrany. 

 

VZDELÁVACÍ CIEĽ 

Uplatňovať teórie, zručnosti a nástroje vedenia 
a riadenia v kontexte riadiacej práce v oblasti 
konania o azyle. 

 

Tento modul sa poskytuje metódou zmiešaného 
učenia (online výučba a výučba s osobnou účasťou). 
Online učenie zahŕňa vzdelávacie činnosti, pri ktorých 
sa hodnotí pokrok smerom k vzdelávaciemu cieľu, 
a výučba s osobnou účasťou sa zameriava na zložité 
prvky, ktoré si vyžadujú diskusiu. 

Modul sa bude aktualizovať v rámci reštrukturalizácie 
európskeho vzdelávacieho programu v oblasti azylu. 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Riadiaci pracovníci, 
riaditelia a vedúci 
tímov v kontexte azylu 

 

ÚROVEŇ ESQF 
Neuplatňuje sa 

 

TRVANIE 
20 hodín online učenia 
a 2-dňová výučba 
s osobnou účasťou 

 

JAZYKY 
Angličtina 

 

VERZIA 
Verzia 2 (2019) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Neuplatňuje sa 
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Riadenie v kontexte prijímania 

Cieľom tohto modulu je umožniť riadiacim 
pracovníkom v oblasti prijímania rozvíjať kompetencie, 
vďaka ktorým dokážu zabezpečiť, aby ich oddelenia 
dosahovali dobré normy kvality a úrovne efektívnosti 
v súlade s medzinárodnými a právnymi požiadavkami 
EÚ. 

Modul pokrýva rôzne teoretické a praktické aspekty 
týkajúce sa každodenných povinností vedúcich 
pracovníkov pôsobiacich v oblasti prijímania. 

 

VZDELÁVACÍ CIEĽ 

Uplatňovať teórie, zručnosti a nástroje vedenia 
a riadenia v kontexte prijímania. 

 

Tento modul sa poskytuje metódou zmiešaného 
učenia (online výučba a výučba s osobnou účasťou). 
Online učenie zahŕňa vzdelávacie činnosti, pri ktorých 
sa hodnotí pokrok smerom k vzdelávaciemu cieľu, 
a výučba s osobnou účasťou sa zameriava na zložité 
prvky, ktoré si vyžadujú diskusiu. 

Modul sa bude aktualizovať v rámci reštrukturalizácie 
európskeho vzdelávacieho programu v oblasti azylu. 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Vedúci pracovníci, 
riaditelia a vedúci 
tímov v prijímacích 
zariadeniach 
a agentúrach 

 

ÚROVEŇ ESQF 
Neuplatňuje sa 

 

TRVANIE 
20 hodín online učenia 
a 2-dňová výučba 
s osobnou účasťou 

 

JAZYKY 
Angličtina, španielčina 
a gréčtina 

 

VERZIA 
Verzia 1 (2020) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Neuplatňuje sa 
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Prijímanie 

Cieľom tohto modulu je stanoviť fázy prijímacieho 
procesu a pripraviť prijímacích úradníkov, aby dokázali 
rozpoznať osobitné potreby pri prijímaní, pracovať so 
zraniteľnými skupinami a zohľadniť aspekt duševného 
zdravia v kontexte prijímania. 

Modul zahŕňa základnú odbornú prípravu potrebnú pre 
prijímacích úradníkov v súlade so smernicou 
o podmienkach prijímania. Objasňuje medzinárodný 
historický vývoj a právny kontext, v ktorom vznikli 
súčasné podmienky prijímania. Zameriava sa na úlohu 
prijímacieho úradníka a potrebné zručnosti, ako je 
stanovenie profesionálnych hraníc, komunikácia 
v medzikultúrnom prostredí, prístup ku všetkým 
zainteresovaným stranám a zvládanie konfliktov. 

 

VZDELÁVACIE CIELE 

1. Vysvetliť právny a organizačný rámec pre 
prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu. 

2. Opísať prvky jednotlivých fáz prijímacieho 
procesu. 

3. Rozpoznať žiadateľov s osobitnými potrebami pri 
prijímaní a navrhnúť vhodný typ intervencie. 

4. Opísať úlohy a potrebné odborné zručnosti 
prijímacích úradníkov. 

5. Opísať oblasti spolupráce s rozličnými 
zainteresovanými stranami podľa ich úloh 
a zodpovedností. 

 

Tento modul sa poskytuje metódou zmiešaného 
učenia (online výučba a výučba s osobnou účasťou). 
Online učenie zahŕňa vzdelávacie činnosti, pri ktorých 
sa hodnotí pokrok smerom k vzdelávacím cieľom, 
a výučba s osobnou účasťou sa zameriava na zložité 
prvky, ktoré si vyžadujú diskusiu. 

Modul sa bude aktualizovať v rámci reštrukturalizácie 
európskeho vzdelávacieho programu v oblasti azylu. 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Úradníci v oblasti 
prijímania v kontakte 
so žiadateľmi 
o medzinárodnú 
ochranu 

 

ÚROVEŇ ESQF 
Neuplatňuje sa 

 

TRVANIE 
15 až 20 hodín online 
učenia a 2-dňová 
výučba s osobnou 
účasťou 

 

JAZYKY 
Angličtina, nemčina, 
gréčtina, slovenčina, 
chorvátčina, 
francúzština, 
taliančina, holandčina, 
ruština, rumunčina, 
španielčina, lotyština 
a litovčina 

 

VERZIA 
Verzia 1.1 (2015) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Neuplatňuje sa 
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Prijímanie zraniteľných osôb: identifikácia zraniteľnosti 
a poskytovanie počiatočnej podpory (Blok A) 

Cieľom tohto modulu je vysvetliť, ako zostaviť 
objektívnu správu, ktorá opisuje pozorovania prejavov 
zraniteľnosti, základné princípy na prideľovanie 
zariadení a izieb zraniteľným osobám a poskytovanie 
informácií zraniteľným osobám. 

Modul sa zameriava na koncept zraniteľnosti 
v kontexte prijímania. Skúmajú sa v ňom rôzne 
kategórie zraniteľných osôb, ukazovatele zraniteľnosti 
a ochranné faktory. Modul sa zaoberá aj vplyvmi 
zraniteľnosti na potreby pri prijímaní, počiatočnými 
krokmi pri poskytovaní podpory žiadateľom 
s osobitnými potrebami pri prijímaní, psychologickou 
prvou pomocou, zaujatosťou a spôsobmi, ako ju 
prekonať. 

 

VZDELÁVACIE CIELE 

1. Uviesť ukazovatele zraniteľnosti, kategórie 
zraniteľných osôb a vplyvy zraniteľnosti na 
osobitné potreby pri prijímaní. 

2. Uplatňovať techniky a postupy na identifikáciu 
žiadateľov s osobitnými potrebami pri prijímaní 
a vybrať vhodné riešenie naplnenia týchto potrieb. 

3. Iniciovať podporu pre žiadateľov s osobitnými 
potrebami pri prijímaní. 

 

Tento modul sa poskytuje metódou zmiešaného 
učenia (online výučba a výučba s osobnou účasťou). 
Online učenie zahŕňa vzdelávacie činnosti, pri ktorých 
sa hodnotí pokrok smerom k vzdelávacím cieľom, 
a výučba s osobnou účasťou sa zameriava na zložité 
prvky, ktoré si vyžadujú diskusiu. 

Modul sa bude v roku 2023 aktualizovať v rámci 
reštrukturalizácie európskeho vzdelávacieho programu 
v oblasti azylu. 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Úradníci v oblasti 
prijímania v kontakte 
so žiadateľmi 
o medzinárodnú 
ochranu v systéme 
prijímania 

 

ÚROVEŇ ESQF 
Neuplatňuje sa 

 

TRVANIE 
20 až 30 hodín online 
učenia a 1-dňová 
výučba s osobnou 
účasťou 

 

JAZYKY 
Angličtina, gréčtina, 
čeština, nemčina, 
slovenčina, 
španielčina, litovčina 
a lotyština 

 

VERZIA 
Verzia 1 (2020) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Neuplatňuje sa 
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Prijímanie zraniteľných osôb: posúdenie potrieb 
a navrhovanie intervencií (blok B) 

Cieľom modulu je naučiť prijímacích úradníkov 
rozumieť vplyvu zraniteľnosti na potreby pri prijímaní. 

Tento modul sa zameriava na dôležitosť začlenenia 
potrieb vyplývajúcich zo zraniteľnosti žiadateľov do 
rozhodnutí a činností pri prijímaní. Vysvetľuje sa v ňom 
aj to, ako vykonať hodnotenie osobitných potrieb pri 
prijímaní v prípade žiadateľa o medzinárodnú ochranu 
a ako navrhnúť a preskúmať osobné plány v súvislosti 
s prijímaním v kontexte existujúcich a meniacich sa 
zraniteľností. 

 

VZDELÁVACIE CIELE 

1. Opísať možný vplyv konkrétnych zraniteľností 
na potreby pri prijímaní. 

2. Posúdiť osobitné potreby žiadateľov pri 
prijímaní prostredníctvom uplatnenia troch 
hlavných krokov posúdenia potrieb. 

3. Vypracovať a posúdiť osobné plány žiadateľov 
o azyl v súvislosti s prijímaním v kontexte 
existujúcich a meniacich sa zraniteľností. 

 

Tento modul sa poskytuje metódou zmiešaného 
učenia (online výučba a výučba s osobnou účasťou). 
Online učenie zahŕňa vzdelávacie činnosti, pri ktorých 
sa hodnotí pokrok smerom k vzdelávacím cieľom, 
a výučba s osobnou účasťou sa zameriava na zložité 
prvky, ktoré si vyžadujú diskusiu. 

Modul sa bude v roku 2023 aktualizovať v rámci 
reštrukturalizácie európskeho vzdelávacieho programu 
v oblasti azylu. 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Úradníci v oblasti 
prijímania v kontakte 
so žiadateľmi 
o medzinárodnú 
ochranu v systéme 
prijímania 

 

ÚROVEŇ ESQF 
Neuplatňuje sa 

 

TRVANIE 
15 hodín online učenia 
a 1,5-dňová výučba 
s osobnou účasťou 

 

JAZYKY 
Angličtina, španielčina, 
čeština, nemčina, 
slovenčina a litovčina 

 

VERZIA 
Verzia 1 (2020) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Neuplatňuje sa 
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Tlmočenie v kontexte prijímania 

Cieľom tohto modulu je pomôcť tlmočníkom 
pracujúcim v kontexte prijímania získať vedomosti 
a zručnosti na profesionálne a efektívne vykonávanie 
úloh v súlade s medzinárodnými normami. 

Tento modul poskytuje všeobecný prehľad o kontexte 
prijímania s vysvetlením rôznych fáz procesu prijímania 
a o hlavných technikách tlmočenia potrebných 
v procese prijímania. Zaoberá sa širokou škálou 
rôznych situácií, v ktorých musia tlmočníci v kontexte 
prijímania pracovať, ako je tlmočenie počas 
spoločenského prijatia, tlmočenie počas návštevy 
lekára, tlmočenie počas psychologickej podpory 
a tlmočenie na skupinovom informačnom stretnutí. 

 

VZDELÁVACIE CIELE 

1. Opísať kontext a ciele prijímania žiadateľov 
o azyl v Európe. 

2. Vysvetliť úlohu tlmočníka zo všeobecného 
hľadiska, a najmä tlmočníka pre žiadateľov 
o azyl pri prijímaní. 

3. Uplatňovať zásady a potrebné zručnosti 
v oblasti tlmočenia zo všeobecného 
hľadiska a v kontexte prijímania. 

 

Modul sa poskytuje online, čo umožňuje samoštúdium. 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Tlmočníci pracujúci 
v kontexte konaní 
o azyle 

 

ÚROVEŇ ESQF 
Neuplatňuje sa 

 

TRVANIE 
15 hodín online učenia  

 

JAZYKY 
Angličtina 

 

VERZIA 
Verzia 1 (2022) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Neuplatňuje sa 
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Modul o registrácii 
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Registrácia žiadateľov o medzinárodnú ochranu 

Cieľom modulu je sprostredkovať účastníkom 
vedomosti a zručnosti potrebné na spracúvanie 
registrácie žiadostí o medzinárodnú ochranu. 

Tento modul pokrýva právny rámec medzinárodnej 
ochrany so zameraním na prístup ku konaniu o azyle 
a kroky procesu registrácie. Zameriava sa aj na záruky 
týkajúce sa registrácie žiadateľov so špeciálnymi 
potrebami a na komunikačné techniky pri vykonávaní 
registrácie. 

 

VZDELÁVACIE CIELE 

1. Opísať hlavné právne ustanovenia EÚ 
o medzinárodnej ochrane, najmä tie, ktoré súvisia 
s registráciou. 

2. Postupovať podľa jednotlivých krokov procesu 
registrácie a uplatňovať procesné záruky pre 
žiadateľov s osobitnými potrebami počas 
registrácie. 

3. Osvojiť si vhodný komunikačný prístup počas 
registrácie. 

 

Tento modul sa poskytuje metódou zmiešaného 
učenia (online výučba a výučba s osobnou účasťou). 
Online učenie zahŕňa vzdelávacie činnosti, pri ktorých 
sa hodnotí pokrok smerom k vzdelávacím cieľom, 
a výučba s osobnou účasťou sa zameriava na zložité 
prvky, ktoré si vyžadujú diskusiu. 

Modul sa bude aktualizovať v rámci reštrukturalizácie 
európskeho vzdelávacieho programu v oblasti azylu. 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Rozhodovači 
a prijímací úradníci 
v kontakte so 
žiadateľmi 
o medzinárodnú 
ochranu 

 

ÚROVEŇ ESQF 
Neuplatňuje sa 

 

TRVANIE 
15 hodín online učenia 
a 1-dňová výučba 
s osobnou účasťou 

 

JAZYKY 
Angličtina, gréčtina, 
taliančina, nemčina, 
albánčina 
a bosniačtina 

 

VERZIA 
Verzia 1 (2020) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Neuplatňuje sa 
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Modul o presídlení 
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Presídlenie 

Cieľom tohto modulu je informovať rozhodovačov 
v konaniach o udelenie medzinárodnej ochrany, 
úradníkov v oblasti presídlenia a iných úradníkov 
pracujúcich v oblasti presídľovania o tom, čo je 
presídlenie, ako sa organizuje a ako riadiť rôzne fázy 
tohto procesu. 

Tento modul sa zaoberá kľúčovými aspektmi procesu 
presídľovania, konkrétne identifikáciou potrieb pri 
presídľovaní Úradom vysokého komisára OSN pre 
utečencov a predložením spisu o presídľovaní 
príslušnému členskému štátu. Skúma sa v ňom aj 
príprava a riadenie výberovej misie, výber 
dokumentácie, orientácia pred odchodom, presun 
a poskytovanie príslušných služieb po príchode 
presídleným utečencom. 

 

VZDELÁVACIE CIELE 

1. Vysvetliť, ako realizovať úspešný proces 
presídlenia. 

2. Identifikovať výzvy v procese presídlenia. 

3. Navrhnúť správne fungujúce aktivity v oblasti 
presídľovania. 

 

Tento modul sa poskytuje metódou zmiešaného 
učenia (online výučba a výučba s osobnou účasťou). 
Online učenie zahŕňa vzdelávacie činnosti, pri ktorých 
sa hodnotí pokrok smerom k vzdelávacím cieľom, 
a výučba s osobnou účasťou sa zameriava na zložité 
prvky, ktoré si vyžadujú diskusiu. 

Modul sa bude aktualizovať v rámci reštrukturalizácie 
európskeho vzdelávacieho programu v oblasti azylu. 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Rozhodovači 
v konaniach o udelenie 
medzinárodnej 
ochrany, úradníci 
v oblasti presídlenia 
a ďalší úradníci 
v oblasti procesu 
presídlenia 

 

ÚROVEŇ ESQF 
Neuplatňuje sa 

 

TRVANIE 
20 až 30 hodín online 
učenia a 2-dňová 
výučba s osobnou 
účasťou 

 

JAZYKY 
Angličtina, nemčina, 
španielčina 
a rumunčina 

 

VERZIA 
Verzia 1.1 (2019) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Neuplatňuje sa 
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Moduly pre prípady 
zraniteľnosti 
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Rod, rodová identita a sexuálna orientácia 
Cieľom tohto modulu je poskytnúť praktickú metódu 
pre čo najlepšie vedenie pohovoru, ktorý podporuje 
odhalenie záležitostí spojených s rodovou identitou 
a sexuálnou orientáciou. 

Modul ponúka prehľad noriem súvisiacich s rodom, 
rodovou identitou a sexuálnou orientáciou a zaoberá 
sa tým, ako tieto normy ovplyvňujú rozhodovačov 
v konaniach o udelenie medzinárodnej ochrany 
a žiadateľov pri posudzovaní prípadov žiadosti 
o medzinárodnú ochranu. Zaoberá sa porušovaním 
ľudských práv v súvislosti s rodom, rodovou identitou 
a sexuálnou orientáciou a príslušným právnym 
rámcom s cieľom umožniť účastníkom v praxi 
vykonávať posudzovanie dôkazov a dôsledne 
zvažovať osobitosti prípadov žiadostí v spojení 
s problematikou rodu, rodovej identity a sexuálnej 
orientácie. 

 

VZDELÁVACIE CIELE 

1. Identifikovať faktory týkajúce sa rodu, rodovej 
identity a sexuálnej orientácie pri spracovaní 
žiadosti o medzinárodnú ochranu. 

2. Vysvetliť, ako skúsenosti a postoje voči rodu, 
rodovej identite a sexuálnej orientácii ovplyvňujú 
spôsob spracovania žiadostí o medzinárodnú 
ochranu. 

3. Uplatňovať vhodný prístup k rodu, rodovej 
identite a sexuálnej orientácii pri spracovaní 
žiadosti o medzinárodnú ochranu. 

 

Tento modul sa poskytuje metódou zmiešaného 
učenia (online výučba a výučba s osobnou účasťou). 
Online učenie zahŕňa vzdelávacie činnosti, pri ktorých 
sa hodnotí pokrok smerom k vzdelávacím cieľom, 
a výučba s osobnou účasťou sa zameriava na zložité 
prvky, ktoré si vyžadujú diskusiu. 

Modul sa bude v roku 2023 aktualizovať v rámci 
reštrukturalizácie európskeho vzdelávacieho 
programu v oblasti azylu. 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Úradníci v oblasti azylu 

 

ÚROVEŇ ESQF 
Neuplatňuje sa 

 

TRVANIE 
20 až 25 hodín online 
učenia a 2-dňová 
výučba s osobnou 
účasťou 

 

JAZYKY 
Angličtina, poľština, 
slovenčina, fínčina, 
ruština, francúzština, 
slovinčina, turečtina 
a nemčina 

 

VERZIA 
Verzia 1.1 (2015) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Neuplatňuje sa 
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Obchodovanie s ľuďmi 

Cieľom tohto modulu je vybaviť úradníkov, ktorí 
prichádzajú do kontaktu s obeťami alebo 
potenciálnymi obeťami obchodovania s ľuďmi, 
vedomosťami a zručnosťami potrebnými na 
odhaľovanie a zvládanie známok obchodovania 
s ľuďmi a na prípravu a vedenie azylového pohovoru 
s obeťou alebo potenciálnou obeťou obchodovania 
s ľuďmi. 

Tento modul sa skladá z dvoch úrovní. Prvá úroveň 
zvyšuje povedomie o obetiach alebo potenciálnych 
obetiach obchodovania s ľuďmi a skúma znalosti 
a zručnosti potrebné na identifikáciu potenciálnych 
obetí obchodovania s ľuďmi, ako aj to, ako zvládnuť 
prvé stretnutie. Druhá úroveň je zameraná na obete 
takéhoto obchodovania, ktoré môžu potrebovať 
medzinárodnú ochranu. Vysvetľuje, ako pripraviť 
a viesť azylový pohovor s obeťou alebo potenciálnou 
obeťou obchodovania s ľuďmi a ako pristupovať 
k rozhodovaniu vo veci žiadosti o ochranu takejto 
osoby. 

 

VZDELÁVACIE CIELE 

Úroveň 1: 

1. Odhaliť znaky obchodovania s ľuďmi. 

2. Vysvetliť, ako zvládnuť prvé stretnutie s obeťou 
alebo potenciálnou obeťou obchodovania 
s ľuďmi. 

 

Úroveň 2: 

1. Vedieť, ako pripraviť a viesť azylový pohovor 
s obeťou alebo potenciálnou obeťou 
obchodovania s ľuďmi. 

2. Pochopiť, ako pristupovať k rozhodovaciemu 
procesu v prípade žiadosti o ochranu, ktorá sa 
týka obete alebo potenciálnej obete 
obchodovania s ľuďmi. 

 

Tento modul sa poskytuje metódou zmiešaného 
učenia (online výučba a výučba s osobnou účasťou). 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
Úradníci, ktorí 
prichádzajú do 
kontaktu s obeťami 
alebo potenciálnymi 
obeťami obchodovania 
s ľuďmi 

 

ÚROVEŇ ESQF 
Neuplatňuje sa 

 

TRVANIE 
18 až 20 hodín online 
učenia pre obe úrovne 
a 2-dňová výučba 
s osobnou účasťou 

 

JAZYKY 
Angličtina, slovenčina, 
nemčina, turečtina, 
taliančina, arabčina, 
španielčina a litovčina 
(len úroveň 1) 

 

VERZIA 
Verzia 1.1 (2017) 

 

VSTUPNÉ 
POŽIADAVKY 
A PREDPOKLADY 
Neuplatňuje sa 
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Online učenie zahŕňa vzdelávacie činnosti, pri ktorých 
sa hodnotí pokrok smerom k vzdelávacím cieľom, 
a výučba s osobnou účasťou sa zameriava na zložité 
prvky, ktoré si vyžadujú diskusiu. 

Modul sa bude aktualizovať v rámci reštrukturalizácie 
európskeho vzdelávacieho programu v oblasti azylu. 
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