
 

 

Manuál o dobrovoľníckom programe na U3V UNIZA 

 

Všeobecné ustanovenia 

Univerzita tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline 

(ďalej len U3V UNIZA) sa od roku 2011 aktívne venuje dobrovoľníctvu vo vzdelávaní, 

ktoré sa riadi Manuálom o dobrovoľníckom programe v súlade s ukazovateľmi Značky 

kvality zavedenej Platformou dobrovoľníckych centier.  

Záujmom U3V UNIZA je pôsobiť v prostredí materských, základných aj stredných škôl 

v Žiline. Rovnako U3V UNIZA pripravuje a realizuje dobrovoľnícke aktivity pre UNIZA, 

Krajskú knižnicu v Žiline a Mesto Žilina. 

 

Náplň práce dobrovoľníka vo vzdelávaní (A.5.1.) 

Dobrovoľník vo vzdelávaní na U3V UNIZA sprostredkováva iným osobám nezištne svoje 

vedomosti a zručnosti nadobudnuté štúdiom na U3V UNIZA alebo počas výkonu svojho 

povolania, výkonu svojej záujmovej činnosti, či celoživotného vzdelávania. Miesto a čas 

dobrovoľníckej činnosti určuje U3V podľa vopred dohodnutého a schváleného plánu na 

jednotlivý akademický rok. 

 

Profil dobrovoľníka vo vzdelávaní (A.5.2.) 

Dobrovoľník vo vzdelávaní spĺňa požiadavky vzdelaného, kultivovaného seniora, ktorý je 

motivujúcim činiteľom pre iných v oblasti celoživotného vzdelávania. Má výborné 

komunikačné schopnosti, je asertívny a nekonfliktný. Svoje vedomosti a zručnosti 

odovzdáva s prirodzenou autoritou, nevtieravo, ale podnetne. Je kreatívny, tvorivý a vie 

sa prispôsobiť podmienkam práce. Je dochvilný a disciplinovaný. Vie pracovať v kolektíve 

ale aj samostatne. Záleží mu na dobrom mene U3V a prispieva k dobrej propagácii 

celoživotného vzdelávania. 

 

Pozície dobrovoľníka vo vzdelávaní (B.5.1.) 

 Člen redakčnej rady časopisu Schody (šéfredaktor, grafik, člen) 

 Prispievateľ časopisu Schody 

 Autor záverečnej práce vybranej do zborníka 

 Jazykový korektor 

 Ilustrátor 



 Fotograf 

 Senior v medzigeneračnom vzdelávaní 

 Spoluorganizátor aktivít U3V UNIZA 

 

Systém výberu dobrovoľníka  (C.6.1.) 

Koordinátorka spoločne s metodičkou pre dobrovoľníctvo vyhodnotia  Formulár výberu 

dobrovoľníka pre vzdelávanie, ktoré potencionálny dobrovoľník vyplní na neformálnom 

pracovnom stretnutí dobrovoľníkov U3V UNIZA: motivácia, očakávania a osobnostné 

predpoklady jednotlivých záujemcov pre konkrétne dobrovoľnícke 

aktivity. Hodnotiteľky vychádzajú jednak z formulárov výberu dobrovoľníka, ale dôležitú 

úlohu zohráva aj dobrovoľnícka prax záujemcu a skúsenosť U3V UNIZA s výkonom 

dobrovoľníka  v minulosti. 

 

Interná ponuka vzdelávania dobrovoľníka (A.7.1.) 

Dobrovoľník vo vzdelávaní je na U3V UNIZA oboznámený s možnosťami zapojenia sa do 

pripravených aktivít U3V UNIZA už počas prvej spoločnej prednášky pre 1. ročník štúdia. 

Na prednáške sú prezentované aj príklady dobrej praxe dobrovoľníctva na U3V 

z minulosti. Na pravidelnom štvrťročnom stretnutí dobrovoľníkov je dobrovoľník 

oboznámený so všeobecnými pravidlami Manuálom o dobrovoľníckom programe a jeho 

prílohami. Na konkrétnu aktivitu je dobrovoľník pripravený na generálke. Dobrovoľník je 

prostredníctvom e-mailu alebo na Čaji o tretej informovaný o možnosti prihlásiť sa na 

vzdelávanie organizované Platformou dobrovoľníckych centier a na iné druhy 

vzdelávania.  

 

Príloha č. 1: Etický kódex dobrovoľníka vo vzdelávaní na U3V UNIZA - (B.2.1, B.3.1) 

Príloha č. 2: Formulár na výber dobrovoľníka vo vzdelávaní na U3V UNIZA - (A.6.2.) 

Každoročne aktualizujeme: 

Príloha č. 3: Výkaz práce koordinátora dobrovoľ. vo vzdelávaní na U3V UNIZA - (B.1.1.) 

Príloha č. 4: Finančný plán dobrovoľníckej činnosti – (C.3.1.) 

Príloha č. 5: Evidencia počtu odpracovaných dobrovoľníckych hodín - (B.10.1.) 

Príloha č. 6: Program dobrovoľ. aktivít na príslušný ak. rok a jeho hodnotenie - (C.11.1.) 

 

 

Materiál bol pripravený s podporou projektu VEGA 1/0087/18 „Posilnenie konkurencieschopnosti Žilinského regiónu prostredníctvom 
zvyšovania vplyvu Žilinskej univerzity v regióne a v mesta Žiline“ 


