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WEBOVÁ STRÁNKA PROJEKTU JE TERAZ ONLINE 
 
Ak chcete mať prehľad o všetkých aktivitách projektu INSPIRER a získať informácie o multigeneračnej 
kultúre na pracovisku a o tom, ako budovať kultúru spolupráce, rozmanitosti a inovácií vo vašom podniku 
alebo organizácii, pozývame vás na našu webovú stránku: www.inclusiveworkplace.eu 

 

 

PREDSTAVENIE PROJEKTU INSPIRER NA KONFERENCII “AKADÉMIA 
INTELIGENTNÝCH KOMUNÍT” 
V LEGÉNDE 
 
Projekt INSPIRER bol 16. apríla 2021 predstavený 
v maďarskom meste Legénd, na medzinárodnej 
konferencii „Akadémia inteligentných komunít“, 
ktorá bola určená pre výskumníkov a odborníkov 
z praxe. Pre neistú pandemickú situáciu v tom čase 
sa konferencia konala prezenčne, na mieste aj vo 
virtuálnom priestore. Napriek tomu sa jej zúčastnilo 
viac ako sto odborníkov. Prezentácia bola 
zameraná na východiská a ciele projektu, s 
osobitným dôrazom na inovatívne výstupy 
plánované v rámci životného cyklu projektu. 
Zároveň bolo predstavené partnerské konzorcium projektu INSPIRER. 

 
 
SÚHRNNÁ SPRÁVA O MULTIGENERAČNEJ KULTÚRE NA PRACOVISKU 
A VZDELÁVACÍCH POTREBÁCH V TEJTO OBLASTI  
 

Prvou aktivitou projektu INSPIRER bolo, že sedem partnerov konzorcia uskutočnilo výskum o 
multigeneračnej kultúre na pracovisku vo svojich krajinách (Slovensko, Maďarsko, Grécko, Luxembursko 
a Nemecko). Partneri zaslali zamestnancom multigeneračných podnikov dotazník a s HR manažérmi a 
manažérmi podnikov uskutočnili rozhovory.  
 

Cieľom dotazníka bolo spoznať uhol pohľadu zamestnancov na podporu multigeneračnej kultúry a 
potreby školenia v oblasti digitálnych kompetencií, mäkkých a iných technických zručností. Cieľom 
rozhovorov bolo naopak identifikovať príklady praktických postupov a stratégií na prelomenie 
multigeneračných bariér v reálnom svete. 
 

Každá partnerská krajina pripravila svoju Národnú správu, ktorá obsahuje spracované výsledky získané 
z dotazníka a rozhovorov vo fokusových skupinách. Na základe národných správ a analýzy získaných 



 

 

dát, koordinátor projektu –TU  Košice pripravil Súhrnnú správu s hlavnými vstupmi a odporúčaniami pre 
návrh obsahu kurzu. 
 

Ak máte záujem si prečítať Súhrnnú správu, neváhajte nás kontaktovať.  

 

 
PRÍPRAVA KURIKULA A SYLABOV KURZU 
 
V týchto dňoch pracujú všetci projektoví partneri na vývoji kurikula a sylabe kurzu. 
Kurikulum je založené na teoretickom a terénnom výskume a pri jeho príprave sa využívajú výsledky 
získané z rozhovorov vo fokusových skupinách, prieskumov a správ zo všetkých partnerských krajín 
projektu. 
Novo pripravené výučbové materiály budú prezentované na e-learningovej platforme projektu INSPIRER. 
 

On line kurz je určený pre líniových a HR manažérov podnikov a organizácií. Hlavným cieľom kurzu je 
zvýšiť povedomie o multigeneračnej kultúre na pracovisku a poskytnúť užitočné znalosti a nástroje pre 
každodennú prácu. 
 

Po ukončení kurzu budú študenti schopní analyzovať skutočné pracovné prostredie vo svojom podniku, 
vyvinúť nové prístupy k multigeneračnej kultúre na pracovisku a implementovať politiky šité na mieru, s 
cieľom zvýšiť porozumenie multigeneračnej kultúry na pracovisku u manažérov aj zamestnancov.  
 

 

 

PROJEKT INSPIRER JE PARTNERSTVO SIEDMYCH EURÓPSKYCH ORGANIZÁCIÍ  
 
Projekt realizuje 7 partnerov z 5 rôznych krajín EÚ s cieľom dosiahnuť výsledky, ktoré budú mať 
celoeurópsku uplatniteľnosť a dopad. Partneri pochádzajú zo Slovenska, Grécka, Nemecka, Maďarska 
a Luxemburska. 
 

• TUKE (Slovensko) − Technická univerzita v Košiciach (koordinátor) 
• ASTRA (Slovensko) − Združenie pre inovácie a rozvoj 
• IDEC (Grécko) − Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias Ekpaidefsi 

Anonymi Etaireia 
• TREBAG (Maďarsko) − TREBAG Intellectual Property-and Project Manager LTD 
• VHS CHAM (Nemecko) − Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. 
• OBES (Grécko) − Omospondia Viomichanikon Ergatoupallilikon Somateion 
• CCIL (Luxembursko) − Camera di Commercio Italo-Lussemburghese    

 

 

O programe ERASMUS+ 
  
Erasmus + je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Jeho 
rozpočet vo výške 14,7 miliárd EUR poskytuje viac ako 4 miliónom Európanov príležitosť študovať, 
trénovať a získavať skúsenosti v zahraničí. 
 
Ak sa chcete o Erasmus+ dozvedieť viac,  klinite tu 
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Tento projekt je financovaný s podporou Európskej komisie. Tento dokument odráža názory iba jeho autorov, 
Komisia v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. 
  

Odhlásenie odberu  
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