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1 Úvod 

Sylaby pre kurz ReFace sú výstupom, ktorý bol vytvorený v rámci O1-T3 Vytvorenie syláb pre MOOC. 

Návrh syláb vychádza z výstupu z O1-T2 Správa o odolných regiónoch a z návrhu projektu. Prílohou 

uvedenej správy je komparatívna analýza, ktorá je aj prílohou syláb, s cieľom poskytnúť prehľad o 

tom, čo tvorilo základ pre vytvorenie syláb. Na definovanie vzdelávacích cieľov sa použila Bloomova 

taxonómia. 1  

2 Časti a aktivity kurzu 

Na základe výskumu a skúseností partnerov projektu ReFace boli pre vytvorenie ReFace MOOC 

odporúčané nasledujúce typy aktivít: študijné texty/materiály na čítanie, kvízy, diskusné fóra, živé 

vysielania, prípadové štúdie, videá a zadania hodnotené spoluúčastníkmi kurzu. Zoznam 

odporúčaných prvkov a aktivít nebol obmedzený len na vyššie uvedené činnosti, ide len o 

odporúčanie, založené na nadobudnutých skúsenostiach a vedomostiach partnerov.  

Aby sa zachovala pozornosť účastníkov a požadovaná úroveň kvality prijímaného obsahu, odporúča 

sa využívať rôzne aktivity. 

Pri vytváraní aktivít a prvkov jednotlivých modulov sa zohľadnili nasledujúce okolnosti: 

 Video by nemalo mať viac ako 9 min. Môže ísť o úplne nové video vytvorené pre tento kurz alebo 

video dostupné na YouTube alebo TED talk. 

 Čas potrebný na štúdium 1 strany študijného textu je cca 3 min. Študijné materiály sú buď 

vytvorené pre účely MOOC alebo ide o súhrn už existujúcich publikovaných študijných textov. 

 Úroveň kvízov by mala zodpovedať úrovni navrhnutých študijných cieľov. Kvízy sa využívajú ako 

nástroj na precvičenie ako aj na hodnotenie. Počiatočné samohodnotenie môžeme taktiež 

zahrnúť ako dôkaz pridanej hodnoty MOOC pre účastníkov.   

 Na konci každého submodulu nájdete dodatočné tipy na doplnkové čítanie (dobrovoľné a slúži len 

na hlbšie ponorenie sa do témy). 

 Na vytvorenie interaktívnych aktivít kurzu sa použil H5P plugin. 

  

 
1 https://www.apu.edu/live_data/files/333/blooms_taxonomy_action_verbs.pdf 
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V tabuľke nižšie nájdete odporúčané usporiadanie modulu, ktoré vzniklo pri procese vytvárania 

syláb. 

  Uvítacie video Modul intro 1,5  

TÝŽDEŇ Submodul DRUH aktivity Účel/téma ČAS /min Rozsah 

1 

1. Odolnosť a jej 
multidisciplinárny 
pôvod.  

Diskusia1 (otvorená aktivita)  
Vedomosti 
účastníkov o 
rozličných typoch 
odolnosti.  

15   

Študijný text 1 Prvky odolnosti 40 13 str. 

Video  8   

Kvíz: priraďovanie a výber z 
viacerých možností 

Min 80% správnych 
odpovedí  15   

2. Koncept/štruktúra 
regionálnej 
odolnosti 
 

Diskusia2 (otvorená aktivita)   15   

Študijný text 2  33 11str. 

Diskusia 3 (otvorená aktivita)   15   

Prípadová štúdia  7   

Kvíz: potiahni a pusť  15   

3 Charakteristika kurzu a jeho obsah 

Akýkoľvek región alebo komunita môže zažiť množstvo priamych a nepriamych vplyvov, ktoré sú 

výsledkom rôznych katastrof a šokov. Sylaby kurzu ReFace boli vytvorené s cieľom poskytnúť 

budúcim účastníkom možnosť preskúmať odolnosť, jej rôzne úrovne a typy a prístupy využiteľné pri 

budovaní regionálnej odolnosti, v úzkej spolupráci s kľúčovými zainteresovanými stranami.  

Sylaby ReFace MOOC tvoria základ kurzu, ktorého cieľom je prispieť k prispôsobivosti a odolnosti 

regiónov, aby mali možnosť prosperovať aj napriek nepriaznivým udalostiam a krízam, rozširovaním 

vedomostí a schopností kľúčových zainteresovaných strán. V skutočnosti, sa niektorým z týchto 

katastrof nedá vyhnúť. Avšak môžeme obmedziť potenciálnu hrozbu a vplyv iných katastrof, ak sme 

dostatočne pripravení a máme primerané vedomosti a schopnosti im čeliť. Budovanie odolných 

regiónov je komplexná úloha, ktorá si vyžaduje spoluprácu celých regiónov a komunít, efektívnu 

komunikáciu, riziko, zmenu a projektový manažment.  

ReFace MOOC zvýši povedomie o tom, ako aktivity regiónov formujú odozvu na hlavné ekonomické, 

sociálne, environmentálne výzvy, ako aj o odporúčaných nástrojoch, metódach a prostriedkoch na 

vytváranie efektívnej politiky a osvojenie si jednotných regionálnych/lokálnych politík. Kurz prevedie 

účastníkov analýzou odolnosti, jej rôznymi úrovňami a typmi so špeciálnym zameraním na regionálnu 

odolnosť a jej životný cyklus; preskúma koncept rizík a hrozieb, ako aj jednotlivé zložky regionálnej 

odolnosti a ich vzájomne prepojenia. Účastníci nahliadnu aj do plánovania regionálnej odolnosti a 

dozvedia sa o potrebe zapojenia a spolupráce komunity a kľúčových regionálnych hráčov za účelom 
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využitia vhodných stratégií, plánov a implementácie budovania odolnosti; rovnako sa naučia merať 

vplyv naplánovaných opatrení a financovania.   

 Typ kurzu a certifikácia  

Kurz je navrhnutý ako xMOOC (rozšírený masívny otvorený online kurz: masívny, otvorený, s 

viacerými termínmi zápisu a predmetmi zameranými na škáloviteľnosť). Navrhujeme nasledovné: 

- Vzdelávacia platforma: Moodle 

- Osvedčenie o absolvovaní; prípadne digitálne odznaky  

 

 Predpoklady pre absolvovanie kurzu 

- Základné IKT vedomosti, znalosť IKT zariadenia/vzdelávacích platforiem 

- Technické vybavenie (prístup na internet a počítač) 

- Perspektívni tútori/kurátori a sprostredkovatelia, ktorí budú súčasťou školenia školiteľov   

 

3.1 Študijne ciele MOOC 

Hlavnými študijnými cieľmi sú: 

1. Predstaviť základy odolnosti, jej druhy a ich vzájomné prepojenia, vysvetliť podstatu konceptu 

regionálnej odolnosti ako dlhodobého integrovaného plánovania. 

2. Vysvetliť životný cyklus odolnosti, jeho fázy a zároveň predstaviť a opísať riziká, nebezpečenstvá 

a jednotlivé prvky regionálnej odolnosti a ich vzájomné prepojenia a závislosť. 

3. Opísať dôležitosť spolupráce a zapojenia regionálnych kľúčových hráčov pri plánovaní odolnosti a 

poukázať na nevyhnutnosť spolupráce za účelom spoločného identifikovania rizík a ohodnotenia 

zraniteľnosti regiónu; vypracovať mapu nebezpečenstva a rizika, na základe ktorej sa určia 

hlavné nebezpečenstvá a riziká a stanovia sa ciele odolnosti.    

4. Určiť problémy a navrhnúť jednoduchý plán odolnosti, ktorý bude obsahovať základné parametre 

na vyhľadávanie, hodnotenie a podávanie správ. Taktiež navrhnúť jednoduchú stratégiu 

financovania regionálnej odolnosti. 

 

3.2 Štruktúra kurzu 

Celý MOOC je poskytovaný online, prevažná väčšina aktivít prebieha v asynchrónnom móde. Kurz je 

rozdelený do 4 modulov. Každý modul je rozdelený do 2 submodulov. Aktivity v rámci každého 

modulu trvajú max 4 hodiny, vrátane rôznych zadaní, videí, kvízov a diskusií. Čas potrebný na 

doplnkové čítanie nie je zahrnutý. Celková dĺžka kurzu sú 4 týždne so 4 hodinami týždenne: 1 týždeň 

pre každý modul.  

 



Sylaby MOOC: ”Regióny čeliace šokom: budovanie odolnej komunity” 
O1-T3  

 

6 

 

 
ReFace: 2020-1-SK01-KA202-078307 

 

3.3 Modul 1 Základy odolnosti: pôvod a štruktúra  

Modul 1 predstaví koncept odolnosti, jej základnú terminológiu a aktuálne štúdie, rôzne oblasti a typy 

odolnosti, rovnako ako aj vzájomné prepojenia medzi nimi. Začneme definíciou osobnej odolnosti a 

postupne sa presunieme na komunitnú úroveň. S ohľadom na lokálny aj globálny rozmer odolnosti, 

modul vedie účastníkov analýzou tých zdrojov, aktivít a aktív, ktoré uľahčujú odolnosť.  

Modul sa zameriava na koncept/rámec regionálnej odolnosti ako na dlhodobé integrované 

plánovanie, pričom poskytne niekoľko prípadových štúdií na analýzu konkrétnych opatrení, prijatých 

kvôli budovaniu odolnosti ako reakciu na mimoriadne udalosti, napríklad pandémia COVID-19. Bude 

teda skúmať ako môžu následky šoku prispieť k zvýšeniu odolnosti komunity/regiónu.  

 

 Výsledky vzdelávania:  

Po absolvovaní modulu 1 budú účastníci vedieť: 

1. Pochopiť základnú terminológiu odolnosti, pomenovať rôzne typy odolnosti, vysvetliť prepojenia 

medzi nimi. 

2. Vysvetliť podstatu konceptu regionálnej odolnosti ako dlhodobého integrovaného plánovania a 

opísať, ako môže šok s jeho okamžitým následkom viesť k novej alebo vyššej úrovni kvality 

zasiahnutej komunity /regiónu. 

 

Modul je rozdelený do 2 častí/submodulov: 

 Submodul 1.1. Odolnosť a jej multidisciplinárny pôvod: zdroje a aktíva, ktoré uľahčujú odolnosť 

V tejto časti kurzu predstavíme koncept odolnosti a jej multidisciplinárny pôvod, rôzne oblasti 

odolnosti a prepojenia, ktoré medzi nimi existujú. Rozanalyzujeme koncept osobnej a komunitnej 

odolnosti identifikáciou tých zdrojov a aktív, ktoré prispievajú k ich dosiahnutiu. 

 Submodul 1.2 Štruktúra/koncept regionálnej odolnosti 

V tejto časti kurzu sa sústredíme na regionálnu odolnosť, vysvetlíme si jej podstatu ako dlhodobého 

integrovaného plánovania. Opíšeme ako šok a jeho okamžitý dopad ovplyvňuje komunitu, jej 

schopnosť vyrovnať sa so šokom a nasledujúce smerovanie komunity, aby dosiahla novú alebo 

silnejšiu kapacitu. Vysvetlíme si, čo znamená opustiť prístup núdzovej reakcie a venovať viac 

pozornosti vedomým schopnostiam.   

 

Modul 1 začneme diskusiou na fóre, aby sme predstavili témy Modulu interakciou s ostatnými 

účastníkmi kurzu. Po tomto úvode bude v module  zahrnutý statický aj interaktívny vzdelávací obsah, 

podobný výučbe v tradičnej triede tak, aby bol jasný a zrozumiteľný všetkým. Pre prístup k rôznym 

častiam modulu a na jeho úspešné absolvovanie, budú musieť účastníci absolvovať VŠETKY aktivity 

v požadovanom poradí, pred tým ako dostanú záverečné hodnotenie.  

Tí, ktorí chcú získať certifikát z kurzu, musia prejsť CELÝ obsah a vypracovať VŠETKY aktivity na 

minimálne 70%.  
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 Modul 1 čas potrebný na absolvovanie: cca 240 minút 

- diskusie 15 min 

- texty na čítanie 120 min 

- videá 30 min [+ voliteľných 16 min] 

- kvízy 50 min 

- Micro výučba 25 min 

 

 Kľúčové slová:  

Komunitná odolnosť, manažment katastrof, integrovaný prístup, dlhodobé plánovanie, 

nebezpečenstvo, regionálna odolnosť, odolnosť, budovanie odolnosti, rezistentnosť, šoky, udržateľný 

rozvoj, schopnosť transformácie, zraniteľnosť 
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3.4 Modul 2 Regionálna odolnosť: životný cyklus a komponenty  

Modul 2 sa sústreďuje na rôzne prvky a fázy životného cyklu odolného regiónu, mesta a komunity. V 

submodule 2.1 si urobíme teoretický a vizuálny prehľad o fázach, ktorými prechádza odolný región. V 

druhom submodule nahliadneme na viaceré stresy a šoky, ktorým musia čeliť lokálne a regionálne 

vlády vo svojich komunitách a mestských oblastiach; taktiež preskúmame ich kľúčovú úlohu, ktorú 

vykonávajú pri znižovaní rizika a budovaní odolnosti v mestách a na ich územiach.  

 

 Výsledok vzdelávania 

Po absolvovaní Modulu 2 budú účastníci vedieť: 

1. Vysvetliť životný cyklus odolnosti a jeho fázy. 

2. Opísať a vykresliť riziká, nebezpečenstvá a prvky regionálnej odolnosti, ich vzájomné prepojenia 

a závislosť. 

 

Modul je rozdelený do 2 častí/submodulov: 

 Submodul 2.1. Životný cyklus odolnosti 

V submodule budú predstavené a opísané 4 fázy: úvod, rast, zrelosť (proces pomalého horenia) a 

pokles/obnova. 

 Submodul 2.2. Riziká, nebezpečenstvá a komponenty regionálnej odolnosti a ich vzájomné 

prepojenia  

Po absolvovaní submodulu 2.2. budú účastníci vedieť opísať a vykresliť riziká, nebezpečenstvá a 

prvky regionálnej odolnosti a ich vzájomné prepojenia a závislosti.  

Pre úspešné zvládnutie Modulu 2 musia účastníci prejsť celý obsah a aktivity modulu a dokončiť 

kvízy na minimálne 70%. 

 

 Modul 2 čas potrebný na absolvovanie: cca 255 minút 

- študijné texty a texty na čítanie  70 minút 

- videá 50 minút 

- diskusie 40 minút 

- prípadová štúdia 70 minút 

- kvízy 25 minút 

 

 kľúčové slová: 

Životný cyklus odolnosti, fázy životného cyklu odolnosti, riziká, nebezpečenstvá a komponenty 

regionálnej odolnosti, proces pomalého horenia 
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3.5 Modul 3 Plánovanie regionálnej odolnosti: zapojenie kľúčových 
hráčov a hodnotenie zraniteľnosti  

Modul 3 sa zameriava na proces plánovania odolnosti regiónu, mesta alebo komunity. V prvom 

submodule sa dôraz kladie na spoločné plánovanie a systematickú nepretržitú spoluprácu kľúčových 

zainteresovaných strán v rámci procesu. Druhý submodul sa zameriava na proces hodnotenia rizík a 

zraniteľnosti regiónu, mesta a komunity a na stanovenie cieľov a priorít.  

 Výsledky vzdelávania:  

Po absolvovaní Modulu 3 budú účastníci vedieť: 

1. Vysvetliť dôležitosť spolupráce a zapojenia kľúčových regionálnych hráčov v celom procese 

plánovania a zavádzania odolnosti. 

2. Opísať proces hodnotenia rizík a zraniteľnosti regiónu, vytvoriť mapu nebezpečenstiev a rizika a 

na jej základe určiť nebezpečenstvá a riziká, ktorým je potrebné sa prioritne venovať, aby sa v 

spolupráci s kľúčovými regionálnymi hráčmi stanovili ciele odolnosti.  

Modul je rozdelený do 2 častí/submodulov: 

 Submodul 3.1: Úloha regionálnej samosprávy pri plánovaní odolnosti. 

V tomto submodule sa účastníci zamerajú na: analýzu zainteresovaných strán a dôvod, prečo je 

dôležitá pre úspešný proces plánovania regionálnej odolnosti; prostriedky a opatrenia efektívnej 

komunikácie a zapojenia zainteresovaných strán založené na budovaní vzájomnej dôvery.  

 Submodul 3.2. Zhodnoť svoj región (Proces hodnotenia regiónu) 

Tento Submodul opisuje proces hodnotenia rizík a zraniteľnosti regiónu, vypracovanie mapy 

nebezpečenstva a rizika a určenie nebezpečenstiev a rizík, ktorým je potrebné sa prioritne venovať, 

aby sa v spolupráci s kľúčovými regionálnymi hráčmi stanovili ciele odolnosti. 

Na úspešné zvládnutie Modulu 3 musia účastníci prejsť celý obsah a aktivity Modulu a dokončiť kvízy 

na minimálne 70%. 

 

 Modul 3 čas potrebný na štúdium: cca 240 minút 

- postrehy a diskusie 15 min 

- študijné materiály a texty na čítanie 100 min 

- videá 10 min [+ voliteľných 15 min] 

- kvízy 60 min 

- krížovky 15 min 

- micro výučba 40 min 

 

 Kľúčové slová: 

Dlhodobé plánovanie, miestna/regionálna správa, zainteresovaná strana, kľúčoví hráči, 

nebezpečenstvo, integrovaný prístup, udržateľný rozvoj, zraniteľnosť, mapa nebezpečenstva a rizika 
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3.6 Modul 4 Regionálna odolnosť: implementácia, meranie a 
financovanie 

Modul 4 sa orientuje najmä na prvky súvisiace so stanovením problémov a návrhom jednoduchého 

krátkodobého a dlhodobého plánu odolnosti; zameriava sa aj na základné parametre na sledovanie 

regionálnej odolnosti, vyhodnocovanie a podávanie správ a návrh jednoduchej stratégie 

financovania.  

 Výsledky vzdelávania:  

Po absolvovaní Modulu 4 budú účastníci vedieť: 

1. Vytvoriť zoznam problémov a navrhnúť jednoduchý krátkodobý a dlhodobý plán odolnosti 

2. Definovať základné parametre na sledovanie regionálnej odolnosti, vyhodnocovanie a podávanie 

správ a budú schopní navrhnúť jednoduchú stratégiu financovania. 

 

Modul 4 je rozdelený do 2 častí/submodulov: 

 Submodul 4.1: Stratégie regionálnej odolnosti 

Táto časť Modulu 4 sa zameriava na zhodnotenie zraniteľnosti, identifikáciu a priortizáciu problémov; 

vypracovanie zoznamu problémov a tomu zodpovedajúcim stratégiám odolnosti; krátkodobé a 

dlhodobé plány odolnosti; prípravu konkrétnych aktivít a projektov zameraných na zraniteľnosť  

 Submodul 4.2 Financovanie a meranie 

Tento submodul sa zameriava na proces hľadania financií a definíciu finančnej stratégie; sieť 

financovania, súkromné investície, granty, filantropiu; meranie a prispôsobovanie: výber parametrov, 

sledovanie, vyhodnocovanie a podávanie správ  s použitím zvolených parametrov. 

Od každého účastníka sa očakáva, že modul úspešne dokončí: 

Vyžaduje sa aktívna účasť, aby sa zaručilo, že témy, ktorým sa modul venuje, budú správne 

pochopené. Ciele vzdelávania sa dosiahnu prostredníctvom hodnotenia a účasti účastníkov. 

 

 Module 4  čas potrebný na absolvovanie modulu: cca 240 minút 

- diskusie 80 min 

- texty na čítanie 90 min 

- videá 10 min 

- kvízy 60 minút 

 

 kľúčové slová: 

Stratégie regionálnej odolnosti, strednodobé a krátkodobé plánovanie, financovanie a zdroje 

regionálnej odolnosti, parametre, sledovanie.  
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4 Cieľové skupiny kurzu 

Cieľovú skupinu ReFace MOOC definujeme nasledovne: 

 Zamestnanci verejnej správy a neziskových organizácií aktívnych v oblasti regionálneho rozvoja 

 Študenti v odbore verejná správa alebo regionálny rozvoj v záverečnom ročníku štúdia 

5 Podpora a komunikačné kanály 

Účastníci kurzu majú k dispozícií podporu od kurátorov a facilitátorov: 

 kurátori (kurátor kurzu je ideálne niekto so skúsenosťami v oblasti, odborník v technológiách, ale 

aj niekto, kto je komunikatívny a vie ako používať nástroje zvolenej platformy.) 

 facilitátori (facilitátor-sprostredkovateľ má na starosti dynamiku skupiny účastníkov a jeho/jej 

hlavným cieľom je zabezpečiť, aby kurz úspešne dokončilo vysoké percento účastníkov). 

V prípade asynchrónnej komunikácie sa môžu využívať diskusné fóra a/alebo sociálne siete ako napr. 

Twitter alebo Facebook. V prípade, že je potrebná/navrhnutá, zodpovedajúcim vedúcim modulu,  

synchrónna komunikácia, využije sa Google Hangout, ZOOM alebo Skype (výber je len na 

preferenciách vedúceho Modulu). Výber nástrojov závisí od obsahu modulu, tímu a vedúceho, ktorí 

budú za vypracovanie Modulu zodpovední a rovnako aj od zvoleného modelu hodnotenia.  

Okrem tohto budú vypracované aj 3 manuály ako pomoc pre: 

 Manuál M1P pre účastníkov ReFace MOOC. Tento manuál bude podporným dokumentom pre 

účastníkov pilotného MOOC projektu ReFace. V krátkosti predstaví a pomôže porozumieť 

špecifikám virtuálneho vzdelávania a MOOCs, poskytne detailné informácie o štruktúre a obsahu 

ReFace MOOC a jeho jednotlivých moduloch a o tom, ako úspešne ReFace MOOC dokončiť.  

 Manuál M2F pre facilitátorov ReFace MOOC: V krátkosti predstaví a pomôže porozumieť 

špecifikám virtuálneho vedenia v MOOCs, poskytuje stručné informácie o ReFace MOOC, opisuje 

úlohu a zodpovednosti facilitátora v ReFace MOOC a poskytne niekoľko užitočných zdrojov.  

 Manuál M3C pre kurátorov ReFace MOOC. Stručne opíše úlohu kurátora a jeho zodpovednosti v 

ReFace MOOC a poskytne niekoľko užitočných zdrojov.  
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6 Príloha 1 Komparatívna analýza potrieb  

Rôznorodé nepriaznivé udalosti súčasnej doby spochybnili dostupnosť efektívnych nástrojov a 

adekvátnych vedomostí urýchlene reagovať na úrovni EÚ. Ako teda zabezpečiť, aby sa regióny 

prispôsobili a boli odolnejšie, aj napriek nepriaznivým udalostiam a krízam? 

ReFace – Regióny čeliace šokom: budovanie odolnej komunity je projekt programu Erasmus+ (2020-

2022) s cieľom podporiť regionálnych kľúčových hráčov z rôznych odvetví, aby zlepšili svoje 

kompetencie a vedomosti tak, aby budovali, vytvárali a zachovávali regióny a komunity odolné 

(Bosetti, Ivanovic, & Munshey, 2016).  

Na začiatku projektu partneri ReFace analyzovali súčasné trendy a potreby vzdelávania v oblasti 

budovania regionálnej odolnosti v Európskej správe, ktorá poskytuje rady nevyhnutné pre vytvorenie 

ďalších výstupov projektu: Sylaby MOOC, samotný ReFace MOOC a Road Map. Správa je dostupná 

na webovej stránke projektu: https://reface-project.eu/media/rf-the-european-report-on-resilient.pdf 

Nasledujúce strany popisujú metodiku výskumu použitú v správe a poskytujú prehľad jej základných 

zistení. 

6.1 Metodika výskumu 

Partneri projektu analyzovali ekonomické, sociálne, zdravotné, environmentálne trendy a s nimi 

súvisiace politiky na prevenciu kríz a ich manažment v svojich krajinách (Taliansko, Slovensko, 

Francúzsko, Španielsko) vo forme sekundárneho (štúdium dokumentov regionálnej/národnej politiky) 

a primárneho výskumu (dotazníkový prieskum a pološtrukturované rozhovory). Aby sa zhodnotila 

pripravenosť partnerských krajín predchádzať krízam a prekonávať ich a aby sa preskúmali kľúčové 

rozmery regionálnej odolnosti, využili partneri Index kapacity odolnosti (RCI): A. Ekonomický 

potenciál; B. Sociálno-demografický potenciál; C. Prepojenosť zdravia a komunity; D. Dostupnosť.  

Zhromaždené dáta pochádzali z viacerých zdrojov napr. oficiálne štatistiky, národné banky, 

Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo práce, databázy EU-SILC (databáza o 

príjmoch a životných podmienkach). Ďalšími užitočnými zdrojmi boli web stránka Európskej komisie, 

Svetová banka, Eurostat, predchádzajúce projekty zodpovedajúcich neziskových organizácií. Analýza 

sa zameriavala na miestnu úroveň (NUTS3), ak boli informácie k dispozícií, doplnenú o regionálnu 

(NUTS2) a národnú (NUTS1) úroveň.   

Dotazníkové prieskumy (94 respondentov) a pološtrukturované rozhovory (15 rozhovorov) slúžili na 

zozbieranie názorov verejnej správy, neziskových organizácií a ďalších subjektov aktívnych v 

regionálnom rozvoji, o konkrétnych potrebách školení v oblasti budovania regionálnej odolnosti.  

https://reface-project.eu/media/rf-the-european-report-on-resilient.pdf
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6.2 Kontext EÚ pre vytvorenie odolných regiónov 

O budovaní odolnosti existujú rôzne medzinárodné príručky. V tejto časti spomenieme len niekoľko 

kľúčových dokumentov: UN 2030 Agenda pre udržateľný rozvoj; Sendaiský rámec pre znižovanie 

rizika katastrofy 2015-30 (Úrad OSN pre znižovanie rizika katastrof); Parížska dohoda: právne 

záväzná medzinárodná zmluva o zmene klímy (2015) (Rámcový dohovor OSN o zmene klímy). 

Potreba vypracovať systém spoločnej reakcie EÚ získal na dôležitosti po sérií negatívnych udalostí, 

ktoré postihli Európu koncom deväťdesiatych rokov. Medzi inými bol v 2001 vytvorený aj 

„Mechanizmus civilnej ochrany komunity“ na zlepšenie prevencie a reakcie na katastrofy. Ak členský 

štát požiada o pomoc, Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie (ERCC) môže zasiahnuť 

prostredníctvom priamych spojení na národné pobočky a mobilizáciou rôznych typov 

špecializovaných síl.  

Okrem toho, Výbor pre zdravotnú bezpečnosť (HSC) ponúka fórum na výmenu a vymedzenie potrieb 

EÚ, ako prostriedok boja so zdravotnými hrozbami, vytvorené národnými zdravotnými úradmi, s 

kandidátmi a potenciálnymi kandidátmi, ktorí pôsobia ako pozorovatelia a spolupracujú s takými 

partnermi ako je Svetová zdravotnícka organizácia  (WHO).  

Ďalším základným prostriedkom odozvy na neočakávané ťažkosti sú finančné prostriedky EÚ v rámci 

politiky súdržnosti, ktoré zároveň podporujú rozvoj členov a inovácie prostredníctvom troch 

základných zdrojov (Eurostat, 2018): Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), Európsky sociálny 

fond (ESF). 

Aj napriek tomu, že v regionálnom finančnom programe 2014-20 bol koncept odolnosti na katastrofy 

spomenutý len v súvislosti s Energetickou úniou a oblasťou klimatickej priority (Radianti, 2016), na 

miestnu odolnosť odkazujú viacerú programy EÚ, iniciatívy a politiky, ako napríklad Mestská agenda, 

vypracovaná v 2016 ako súčasť Amsterdamského paktu (Eurostat, 2018). 

Priority stanovené Európskou komisiou 2019-2024 kladú veľký dôraz na regionálnu odolnosť. Viac 

ako polovica prostriedkov Európskeho plánu obnovy je určená na podporu modernizácie 

prostredníctvom výskumu, primeranej klímy, digitálnej premeny, obnovy a odolnosti, ochrany 

biodiverzity a rovnosti pohlaví.  

Ako reakcia na pandémiu, “EÚ novej generácie” a jej ústredný program Mechanizmus na podporu 

obnovy a odolnosti pomôžu členom EÚ, prostredníctvom pôžičiek a grantov, s národnými reformami 

a verejnými investičnými projektmi v súlade so štyrmi aspektmi, ktoré opisuje Ročná stratégia 

udržateľného rastu na rok 2021 (Komisia, bez dátumu). 

Napriek mnohým opatreniam, ktoré boli v priebehu rokov vytvorené, nedávne udalosti zvýšili 

pochybnosti o sile EÚ. Efektívny mechanizmus musí brať do úvahy všetky možné slabosti 

komplexným spôsobom s ohľadom na regionálne rozdiely a osobitosti.  
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6.3 Profily regiónov a ich kapacita odolnosti 

Vykonala sa dôkladná analýza politík, dát a potrieb s cieľom zdôrazniť špecifické miestne rozdiely. 

Analyzovali sa nasledovné oblasti: 

▪ Slovensko: región Prešov and Košice (NUTS 3), ktoré spoločne tvoria Východné Slovensko 

(NUTS 2); 

▪ Taliansko: Palermo (NUTS 3), situované v regióne Sicília (NUTS 2); 

▪ Francúzsko: Provensálsko Alpy  Azúrové pobrežie (NUTS 2) 

▪ Španielsko: Baskicko (NUTS 2) 

6.3.1 Slovensko  

Okrem metropoly Košíc, dominujú na východnom Slovensku poľnohospodárstvo a ťažký priemysel. 

Podľa úrovne ekonomického rozvoja a adaptability na zmeny, môžeme Slovensko rozdeliť do troch 

oblastí: otvorené, čiastočne adaptabilné a zaostávajúce regióny. Košice klasifikujeme ako otvorený 

región, avšak východné Slovensko ako celok patrí k zaostávajúcim oblastiam, prevažne vidieckym. 

Zistili sme nasledovné:  

 Ekonomický potenciál: Slovensko má otvorenú ekonomiku založenú na exporte. Ekonomický rast 

sa sústreďuje na automobilový priemysel, tvoriaci 40% priemyselnej výroby. Bratislavský región, 

so svojou výhodnou polohou, využíva vysoké množstvo zahraničných investícií. Juhovýchodné a 

severovýchodné časti krajiny majú kvôli prevažne vidieckemu charakteru relatívne vysokú mieru 

nezamestnanosti (do 30%); v týchto oblastiach sú koncentrované marginalizované komunity. 

Narastajúce rozdiely v rámci krajiny obmedzujú investície, nasleduje rastúca migrácia a únik 

mozgov v dôsledku nedostatku pracovných miest.   

 Sociálno-demografický potenciál: miera dosiahnutého vzdelania je len o niečo nižšia ako v zvyšku 

krajiny. Odliv ľudského kapitálu spôsobuje starnutie populácie. 

 Prepojenosť zdravia a komunity: miera chudoby je pomerne vysoká, často sa vyskytuje vo 

väčších zraniteľných skupinách a v niektorých oblastiach je spojená s vysokou mierou chorôb a 

infekcií spôsobených alkoholom. Napriek tomu, počet závažných násilných trestných činov klesá.  

 Dostupnosť: pokrytie mobilným signálom a dostupnosť internetu v domácnostiach sa pomaly 

zlepšuje v periférnych oblastiach. Kvalita bývania zodpovedá priemeru krajiny.  

6.3.2 Taliansko 

Nedávne údaje (2018-19) opisujú taliansku ekonomiku ako stále ovplyvnenú niekoľkými neistotami a 

štrukturálnymi problémami, so značným rozdielom medzi severom a juhom.  

 Ekonomický potenciál: ekonomika na Sicílii je v posledných rokoch vo veľkej miery závislá od 

služieb. Objavuje sa snaha zvýšiť digitalizáciu verejných úradov a podiel elektronického obchodu. 

Zatiaľ je regionálna ekonomika závislá prevažne na netrhových službách (28,42%); verejnej 
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správe, finančnom sprostredkovaní, nehnuteľnostiach a podnikaní (20,65%); obchodovaní 

(12,34%) (Európska komisia, bez dátumu). 

 Sociálno-demografický potenciál: starnutie populácie a miera chudoby v regióne neustále 

narastá, zatiaľ čo počet ľudí s vysokoškolským vzdelaním ostáva nízky. V mnohých rodinách je 

len jeden zdroj príjmov; podiel domácností s nezamestnanými členmi je oveľa vyšší ako je 

národný trend (32,5% oproti 18,4%). 

 Prepojenosť zdravia a komunity: základná zdravotná starostlivosť je zadarmo a je poskytovaná 

štátom, avšak za špecifické služby sa môžu vyžadovať dodatočné poplatky.    

 Dostupnosť: stav ciest a verejnej dopravy predstavuje veľkú výzvu na prepojenie ostrova. Taktiež 

pokrytie internetom je nižšie ako národný priemer.   

6.3.3 Francúzsko 

V roku 2020 bolo Francúzsko druhou najsilnejšou ekonomikou v Európe po Nemecku. 

 Ekonomický potenciál: Od 1986 bolo množstvo verejných podnikov sprivatizovaných, ale aj 

napriek tomu ostáva vplyv štátu na ekonomiku silný. Národná ekonomika je orientovaná prevažne 

na služby, otvorenosť ekonomiky narastá. Štrukturálna nerovnováha a regionálne rozdiely 

pretrvávajú: v rokoch 2015-18 bola úroveň HDP v regióne IIle de France viac než štyrikrát vyššia 

ako v oblasti Provensálsko Alpy a Azúrové pobrežie    

 Sociálno-demografický potenciál: zatiaľ čo pôrodnosť klesá, prílev cudzincov z tretích krajín 

narastá. Priemerná dĺžka života sa zvyšuje, avšak pomalším tempom.  

 Prepojenosť zdravia a komunity: miera chudoby je relatívne vysoká, čo súvisí s nízkym prístupom 

k zdravotnej starostlivosti, chorobami spôsobenými alkoholom a väčším šírením infekčných 

chorôb.   

 Dostupnosť: od 90-tych rokov sa kladie dôraz na medzimestskú spoluprácu a postupnú 

decentralizáciu, sprevádzanú narastajúcou dekoncentráciou štátnych služieb v regiónoch. 

6.3.4 Španielsko 

Výskum sa sústreďoval na oblasť Baskicko (País Vasco) situovanú na východnom konci Pobrežia 

Kantábrijského mora, na hranici s Francúzskom.  

 Ekonomický potenciál: Baskicko ma jednu z najdynamickejších ekonomík v krajine, založenú na 

modeli priemyselnej hyperšpecializácie, s mnohými malými a strednými podnikmi, ktoré sa stali 

svetovými lídrami vo svojej oblasti. Úroveň platov a HDP na obyvateľa sú vyššie ako je národný 

priemer. 

 Sociálno-demografický potenciál: Prevažná väčšina ľudí, mladších ako 25 rokov, sú študenti. 

Percento staršej populácie (nad 65 rokov) je mierne vyššie ako je národný priemer. Giniho 

koeficient (príjmová nerovnosť) je nižší ako je priemer v EÚ a Eurozóne. Zdá sa, že miera 

chudoby postupne smeruje k stabilizácií, je stále pod úrovňou európskeho priemeru.  



Sylaby MOOC: ”Regióny čeliace šokom: budovanie odolnej komunity” 
O1-T3  

 

16 

 

 
ReFace: 2020-1-SK01-KA202-078307 

 

 Prepojenosť zdravia a komunity: národný zdravotnícky systém je decentralizovaný, financovaný z 

daní a verejnými poskytovateľmi. Do roku 2002 bolo vytvorených 17 regionálnych ministerstiev 

zdravotníctva, ktoré primárne rozhodujú o riadení zdravotníckych služieb vo svojej oblasti.  

 Dostupnosť: v prvom štvrťroku 2019 tvoril počet užívateľov internetu vo veku 15 a viac rokov 

80,2%, t.j. takmer celá populácia študentov (99,6%), nasledovaná pracujúcimi ľuďmi (97,3%). 

6.4 Komparatívna analýza 

Partneri projektu ReFace vykonali komparatívnu analýzu zozbieraných údajov. Zameriavali sa na 

úroveň NUTS2 (alebo NUTS1). Ukazovatele zahrňovali: HDP na obyvateľa (parita kúpnej sily), 

regionálne HDP (štandard kúpnej sily na obyvateľa), sektorová špecializácia na staré priemyselné 

odvetvia, miera dlhodobej nezamestnanosti.  

6.4.1 Politický kontext pri príprave a odozve na akýkoľvek druh katastrofy 

Aj keď sa konceptu regionálnej odolnosti dostáva v poslednej dobe viac pozornosti, politické 

dokumenty sa mu stále málo venujú a častejšie sa vyskytuje v iných súvisiacich konceptoch.  

 Slovensko: opatrenia týkajúce sa odolnosti sú stále marginalizované a zavádzané v izolovaných 

činnostiach v zdravotníckej, dopravnej a sociálnej politike. Región vytvoril pre svojich obyvateľov 

sprievodcu o tom, ako reagovať v prípade núdze. Aj keď prepojenie, informácie a koordinácia sú 

pri propagácií odolnosti kľúčové, rôzne sektory nie sú stále schopné zabezpečiť príslušné 

koordinované činnosti.    

 Taliansko: v prípade väčších nešťastí, asociácie z tretieho sektora podporujú politické opatrenia. 

Napríklad, regionálny systém zdravotníctva je financovaný Národným sanitárnym fondom (FSN) a 

podporovaný neziskovými službami, ako napríklad Taliansky systém civilnej ochrany a Červený 

kríž.  

 Francúzsko: od začiatku 2010 boli politiky na prevenciu a riadenie prírodných rizík založené na 

koncepte “odolnosti” a vychádzali z rizika záplav a jeho troch kľúčových prvkov: sieť, riziko, 

mesto. Avšak zavedenie odolnosti do praxe ostáva stále výzvou.  

 Španielsko: plán “Berpiztu” je odpoveďou baskických inštitúcií na prekonanie hospodárskej krízy 

a krízy zamestnanosti, ktoré spôsobila pandémia Covid-19. Pri boji s pandémiou sa zameriava na 

vytváranie pracovných miest, ekonomickú reaktiváciu a transformáciu prostredníctvom 

dlhodobých opatrení a opatrení na okamžitú reakciu na krízu. 

 

6.5 Porovnanie regionálnej odolnosti v partnerských krajinách 

Sekundárny výskum a výskum v teréne, ktorý vykonali partneri projektu, poskytol prehľad o dôležitosti 

regionálnej odolnosti v súčasnosti. Výskum taktiež zdôraznil potrebu posilniť povedomie o regionálnej 

odolnosti a s ňou súvisiacimi preventívnymi opatreniami a dlhodobými stratégiami. Takmer všetci 

respondenti online dotazníkov považujú budovanie regionálnej odolnosti za veľmi dôležité, ale veľké 
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množstvo z nich poukázalo na nedostatočné znalosti miestnych úradov. Respondenti vyjadrili obavy, 

že osoby zaoberajúce sa regionálnou odolnosťou nemajú znalosti a skúsenosti potrebné na to, aby 

mohli úspešne riadiť región a jeho organizáciu v súvislosti s krízovým manažmentom. V niektorých 

prípadoch zdôraznili tendenciu uprednostniť krátkodobé reakcie pred zaoberaním sa preventívnymi 

opatreniami a metódami plánovania. Prevažná väčšina prejavila záujem o školenia v tejto oblasti, 

keďže si uvedomuje vysokú dôležitosť odolnosti pre spoločnosť.  

Rozhovory potvrdili: respondenti sa zhodli na tom, že vedomosti o regionálnej odolnosti sú slabé 

a väčšina ich spája s environmentálnymi otázkami. Súčasťou školiacich kurzov by preto mala byť 

komplexnosť odolnosti (všetky oblasti, ktoré odolnosť ovplyvňuje). Keďže špecifické vedomosti o 

regionálnej odolnosti chýbajú, v kurzoch by taktiež mali byť zahrnuté základné informácie, definície a 

vysvetlenie terminológie. 

Proces budovania odolnosti si vyžaduje lepšie integrované, holistické reakcie. Súčasné opatrenia sú 

definované v oddelených verejných politikách. Tímy zavádzajúce jednu verejnú politiku nemajú 

dostatočné vedomosti o agende iných verejných politík. V prípadoch, keď by už kríza mohla 

vypuknúť, kompetencie štátnych a miestnych úradov nie sú jasné, čím sa oslabuje schopnosť 

okamžite reagovať. Dôležitým krokom by malo byť na jednej strane poskytnutie jasných usmernení 

a lepšie znalosti na okamžitú reakciu, na strane druhej vytvorenie ústredného orgánu na zlepšenie 

informovanosti a na riadenie koordinovaných činnosti.  

V nasledujúcej časti nájdete niekoľko termínov, ktoré respondenti online dotazníkov spájajú 

s konceptom regionálnej odolnosti: civilná ochrana, mimoriadna udalosť, obec, politika, prevencia, 

školenie, organizácia, výzvy, spolupráca, budúcnosť, systém, adaptácia, kríza, riešenie, dlhodobé 

stratégie, okupácia, imigranti, bezpečnosť, lesná správa, požiarnické zložky, administratíva, 

flexibilnosť, kultúra, vedomosti, hospodárstvo, ekológia, blahobyt, prepojenosť, sieť, inovácia, 

investícia, zelená, rast, dôvera, kreatívnosť, plánovanie, odolnosť. 

Je zaujímavé sledovať ako sa niektoré témy znova objavujú, čo nám v súvislosti s odpoveďami 

respondentov dáva obraz o tom, čo ich zaujíma a čo potrebujú. Po prvé, koncept regionálnej 

odolnosti je vo všeobecnosti spájaný s verejnou správou a politikou, ale táto zodpovednosť je 

automaticky prepojená s potrebou investícií a inovácií, s vytvorením siete, s miestnymi zásahmi 

a všeobecnou prepojenosťou. Koncept odolnosti sa spája s rôznymi oblasťami, v rozmedzí od 

ekonomiky až po ekológiu, kultúru. Výzvy, krízy a nepríjemné udalosti sú taktiež súčasťou konceptu 

odolnosti, rovnako ako aj potreba adaptácie, flexibilnosť, kreativita, preventívne opatrenia a tiež 

dlhodobé stratégie. Viac pozornosti sa venuje životnému prostrediu a klimatickým zmenám. Napokon, 

záujem o zlepšenie vedomosti je očividný, vzhľadom na opakujúce sa pojmy spojené s vzdelávaním 

a školením.  
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6.6 Spoločné potreby OVP2 pre všetky partnerské krajiny 

Respondenti zo štyroch rôznych krajín vyjadrili podobné názory a obavy v súvislosti s kompetenciami 

a znalosťami o regionálnej odolnosti. V skutočnosti sú iba malé rozdiely v úrovní vedomosti 

o regionálnej odolnosti: na Slovensku a vo Francúzsku chýbajú základné znalosti; v Taliansku bola 

úroveň základných znalostí ohodnotená ako nízka – stredne pokročilá ; v Španielsku sa úroveň 

vedomostí medzi verejnými inštitúciami a NO zdá byť vyššia, avšak v priebehu rokov sa nevykonalo 

dosť a až po zdravotníckej kríze začína baskická vláda predstavovať pojem v hospodárskej oblasti. 

Bez ohľadu na jej nesporný primárny význam v súčasných spoločnostiach a politických aktivitách je 

regionálna odolnosť stále málo známa, rovnako ako jej terminológia a základný koncept. Preto, ako 

už bolo spomenuté, je nevyhnutné posilniť povedomie o regionálnej odolnosti a jej komplexnosti. 

Po druhé, väčšia pozornosť by sa mala venovať možnosti integrovaných holistických opatrení. Takýto 

výsledok vyšiel najmä na Slovensku a Taliansku. Rozhovory  v Taliansku zdôraznili vysoký potenciál, 

ktorý je výsledkom lepšej spolupráce NO a verejných inštitúcií a potrebu zvýšiť povedomie 

o zodpovednosti a úlohách všetkých zapojených subjektov preto, aby dokázali okamžite reagovať 

v prípade budúcich kríz. Okrem toho, zámerom v krajine je poskytovať informácie  o tom, ako pomôcť 

iným orgánom pri ich zásahu v prípade núdze, s cieľom silnejšej tímovej práce.  

Ďalším základným aspektom, spoločným pre všetky krajiny, je tendencia preferovať krátkodobé 

opatrenia, ktoré reagujú na dôsledky nepriaznivých udalostí len dočasne. V krajinách by však mali 

prevládať plánovanie, prevencia a práca na dlhodobých stratégiách.  

Respondenti na Slovensku a vo Francúzsku upozornili na potrebu zamerať sa na bezpečnostné 

otázky všetkých typov (vrátane tých, týkajúcich sa migrácie). Konkrétne príklady ako využiť projektový 

manažment na zvýšenie regionálnej odolnosti a ako riadiť takéto projekty sú nevyhnutnosťou pre 

ďalšiu podporu odolnosti.  

Spoločným záujmom OVP je pokryť nielen regionálnu odolnosť ale aj osobnú odolnosť, ktorá 

predstavuje základ pre komunitnú odolnosť. Zároveň, ak sa komunita nezapája, osobná odolnosť sa 

nevyužíva. Konkrétnejšie, ak zohľadníme rôznorodé oblasti, ktorých sa regionálna odolnosť týka, mali 

by existovať rôzne zásahy na zlepšenie osobných, sociálnych, vzdelávacích schopností, kultúrneho 

povedomia a občianskych schopností. Spolu s nimi sa za ďalšie základné vlastnosti považujú  

schopnosť pracovať v tíme, vychádzať s ostatnými, komunikovať, motivovať ľudí a schopnosťou riešiť 

problémy. 

Na základe výsledkov online dotazníkov, si nasledovné oblasti vyžadujú väčšiu pozornosť vo 

všetkých štyroch krajinách: 

 špecifické vedomosti v oblasti regionálnej odolnosti 

 jazykové znalosti 
 

2 Odborné vzdelávanie a príprava 
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 hodnotenie zraniteľnosti 

 budovanie dôvery a zapojenie zainteresovaných strán 

 lepšie porozumenie hrozbám a externým šokom 

 proces adaptívnej odolnosti 

 potenciál regionálnej odolnosti a ako ho merať 

 integrovaný prístup k regionálnemu a komunitnému plánovaniu  

 prístup riadenia rizika 

 prepojenie medzi migráciou, odolnosťou a bezpečnosťou 

 metódy a techniky efektívneho verejného rozhodovania 

 byť si vedomý účasti verejnosti na otázkach odolnosti  

 vytvárať verejnú politiku spolu s odolnosťou 

 projektový manažment na podporu odolnosti 

 rozdiel medzi regionálnou, osobnou a komunitnou odolnosťou 

Ďalšie aspekty, ktoré partneri projektu zdôraznili sú: administratívne možnosti, schopnosť zhodnotiť 

problémy a riešenie konfliktov, dátová gramotnosť. 

 

6.7 Odporúčania pre MOOC “Regióny čeliace šokom: budovanie 
odolnej komunity” príprava Syláb 

Sekundárny a terénny výskum poskytli dôležitý náhľad o úrovni vývoja regionálnej odolnosti v 

jednotlivých analyzovaných regiónoch a zároveň poskytli základné informácie pre vytvorenie 

vhodného materiálu na školenie. Súčasná Európska správa je míľnikom celého priebehu projektu, 

keďže predstavuje základ pre vytvorenie MOOC “Regióny čeliace šokom: budovanie odolnej 

komunity.” Na základe informácií zozbieraných zo sekundárneho výskumu, online dotazníkov 

a rozhovorov, by sa mali pri príprave MOOC a syláb zvážiť nasledujúce aspekty: 

 objasnenie terminológie súvisiacej s regionálnou odolnosťou, rovnako ako aj špecifické vedomosti 

o koncepte; 

 vysvetlenie dôležitosti integrovaných opatrení, tímovej práce, spolupráce verejných orgánov a 

tretieho sektora; 

 zameranie sa na preventívne stratégie a lepší projektový manažment, uprednostniť plánovanie 

pred krátkodobými núdzovými opatreniami;  

 zvýšenie povedomia a intenzívnejšie zdieľanie poznatkov medzi orgánmi, ktoré sú zapojené do 

riešenia a prevencie kríz, s cieľom zabezpečiť primeraný zásah a vzájomnú podporu v prípade 

núdze; 

 zhodnotenie zraniteľnosti a lepšie porozumenie hrozbám, externým šokom a schopnostiam 

prispôsobiť sa; 
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 potenciál regionálnej odolnosti, ako ho merať, ako podporiť integrovaný prístup k regionálnemu a 

komunitnému plánovaniu; 

 prepojenosť medzi migráciou, odolnosťou a bezpečnosťou; 

 funkcia a úlohy verejnej správy: efektívny verejný rozhodovací proces – metódy a techniky; 

vytvorenie verejnej politiky spolu s odolnosťou; znalosti projektového manažmentu.  

Dôležitým odporúčaním pre vytvorenie online kurzu je neobmedzovať sa len na teoretický aspekt, ale 

zahrnúť aj možnosti na interakciu a výmenu. Kurz by mal ponúknuť simulácie núdzových situácií, 

príležitosti pre tímovú prácu a spoluprácu s ostatnými, kvízy ako kontrolu toho, či účastníci 

porozumeli.  
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