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AKTUÁLNA VÝZVA PRE CELÚ EURÓPU: MULTIGENERAČNÁ KULTÚRA NA PRACOVISKU 
 
Charta der Vielfalt je jednou z vedúcich organizácií v Nemecku, pokiaľ ide o rozmanitosť. Toto 
neziskové združenie bolo založené v roku 2010 a usiluje o zakotvenie rozmanitosti v hospodárstve a 
spoločnosti. Ich cieľom je informovať o riadení rozmanitosti ako nástroji na rozvoj ohľaduplnej a 
otvorenej organizačnej kultúry. Jednou z hlavných tém ich najnovšej správy zo septembra 2022 je 
riešenie generačnej rozmanitosti v práci. Odvolávajú sa na nedávno uverejnený článok jedného z 
popredných nemeckých časopisov v oblasti ekonomiky "Wirtschaftswoche", ktorý sa zameriava na 
to, ako komunikovať a poskytovať spätnú väzbu generácii Z (narodenej v roku 1996 a neskôr). Tento 
príklad poukazuje na súčasnú výzvu, ktorej čelí celá Európa v súvislosti s 5 generáciami na 
pracovisku, a na potrebu manažérov vhodne komunikovať a spolupracovať so všetkými 
zamestnancami.  
 
Na rovnakých cieľoch pracuje aj maďarský partner projektu, spoločnosť Trebag. Ako vzdelávacia a 
poradenská organizácia aktívne poskytovali kurzy mäkkých zručností zamestnancom 
automobilového priemyslu v Maďarsku. Svoje vedomosti a skúsenosti v oblasti komunikácie a 
riadenia konfliktov kumulovali v Module 5 v rámci online školiaceho materiálu, ako aj pri 
vypracovaní Príručky pre mentorov.  
 
Konzorcium projektu INSPIRER pracuje na uvedených témach od novembra 2020 a čoskoro budú k 
dispozícii konečné verzie nástrojov ušitých na mieru v šiestich európskych jazykoch (angličtina, 
nemčina, francúzština, slovenčina, gréčtina a maďarčina). Patria medzi ne napr: 
 

- Školiaci kurz o multigeneračnej kultúre na pracovisku pre manažérov 
- 360° hodnotiaci nástroj multigeneračnej kultúry na pracovisku vo firmách 
- Online mentoringový priestor a príručka vzájomnom reverznom mentoringu 

 
Viac informácií nájdete na https://inclusiveworkplace.eu/services/  
 
ČERSTVÉ NOVINKY PROJEKTU 
 
After almost two years of collaborating to the realisation of INSPIRER, the consortium has 
successfully reached important milestones. Here are some major updates: 
 

● Partneri projektu sa mohli osobne stretnúť v Budapešti (jún 2022) a v Luxemburgu 
(september 2022) 

● Konzorcium v súčasnosti dokončilo vývoj troch nástrojov.  

https://inclusiveworkplace.eu/services/


 

 

● Každý partner pokračoval v šírení výsledkov projektu na sociálnych sieťach a na 
konferenciách. 

 
E-LEARNINGOVÝ KURZ INSPIRER 
 
Súhrnná správa o potrebách vzdelávania v oblasti multigeneračnej kultúry na pracovisku sa 
nachádza na webovej stránke projektu spolu s učebnými osnovami vzdelávacieho kurzu o 
multigeneračnej kultúre na pracovisku. Všetkých päť modulov kurzu je teraz k dispozícii na 
platforme Moodle v angličtine, francúzštine, nemčine, slovenčine, maďarčine a gréčtine. 
 

● Modul 1: Diverzita a inklúzia 
● Modul 2: Riadenie multigeneračných tímov 
● Modul 3: Na generáciách záleží 
● Modul 4: Zapájanie multigeneračnej pracovnej sily prostredníctvom vzdelávania a rozvoja 
● Modul 5: Preklenutie rozdielov: komunikácia s multigeneračnou pracovnou silou 

 

 
 
MOOC ( Masívny otvorený online kurz) pozostáva zo 40 hodín samostatného učenia na platforme 
MOODLE. Počas tohto 5-týždňového kurzu sa môžete tešiť na rôzne aktivity, ako je čítanie, videá, 
rôzne interaktívne cvičenia, prípadové štúdie, osvedčené postupy a samozrejme niekoľko kvízov.  

Absolvovaním celého kurzu si rozšírite svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie týkajúce sa 
multigeneračnej kultúry na pracovisku. Budete vedieť analyzovať konkrétne pracovné prostredie v 
podniku, rozvíjať nové prístupy k multigeneračnej kultúre na pracovisku, ako aj zavádzať inovatívne 
politiky šité na mieru s cieľom zvýšiť pochopenie a angažovanosť v oblasti multigeneračnej kultúry 
na pracovisku medzi manažmentom a zamestnancami.  

Máte záujem? V súčasnosti prebieha pilotné testovanie národných verzií všetkých projektových 
nástrojov, ak chcete byť jeho súčasťou, dajte nám vedieť.  

 
360° hodnotiaci nástroj INSPIRER 
Nástroj je k dispozícii na https://inspirerv2.cfserver3.net/ alebo na webovej stránke projektu 
https://inclusiveworkplace.eu/ Neváhajte a zoznámte sa s ním. 
 
Mentoringový priestor INSPIRER 



 

 

Táto platforma je teraz k dispozícii aj v angličtine, francúzštine, nemčine, slovenčine, maďarčine a 
gréčtine na adrese https://mentoring.inclusiveworkplace.eu/welcome/. Obsahuje rôzne praktické 
zadania pre (reverzný) mentoring v podnikoch. 
 
UDALOSTI 
 
Grécky partner IDEC bude 9. novembra realizovať druhý webinár projektu v spolupráci s oddelením 
ľudských zdrojov spoločnosti Westnet, ktorá je členom skupiny spoločností Olympia Group, 
špecializujúcej sa na technologické a energetické riešenia. Dôvodom, prečo sa tento grécky partner 
rozhodol realizovať webinár v spolupráci s inou spoločnosťou, je skutočnosť, že odkaz projektu 
Inspirer musí byť v pracovnej kultúre podnikov, a nie v teoretickom alebo akademickom prostredí. 
Počas webinára IDEC predstaví výstupy projektu Inspirer a starší a mladší zamestnanec spoločnosti 
Westnet predstavia svoje vlastné výzvy súvisiace s vekom a vysvetlia, ako výstupy projektu Inspirer 
zmenia spôsob, akým týmto výzvam čelia. Webinár bude propagovaný prostredníctvom sociálnych 
sietí podnikov OBES, IDEC a Westnet, pričom všetkým členským podnikom OBES a viac ako 300 
gréckym manažérom ľudských zdrojov bude v predstihu zaslaný špeciálny bulletin. Ak sa chcete 
zúčastniť na tomto bezplatnom webinári, sledujte stránku Inspirer na Facebooku a vyplňte formulár 
pre účastníkov: https://www.facebook.com/inspirerproject. 
 
 
Zostaňte s nami, aby ste sa dozvedeli, ako prebieha pilotné testovanie v jednotlivých krajinách, a 
kontaktujte nás, ak sa chcete zúčastniť na našich záverečných multiplikačných podujatiach vo 
všetkých krajinách projektu.  
 

 

KONZORCIUM PROJEKTU INSPIRER JE PARTNERSTVOM SIEDMICH EURÓPSKYCH ORGANIZÁCIÍ 

 

Projekt realizuje sedem partnerov z piatich rôznych krajín EÚ s cieľom vytvoriť výstupy, ktoré budú 

mať celoeurópsku platnosť a vplyv. 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 ERASMUS+ 

 

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. V 

rámci programového obdobia 2014 - 2020 poskytol rozpočet vo výške 14,7 miliardy EUR a vytvoril 

tak príležitosti na štúdium, odbornú prípravu a získanie skúseností v zahraničí pre viac ako 4 milióny 

Európanov. 



 

 

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o programe Erasmus+, kliknite tu. 

 

 

 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/about-erasmus/what-is-erasmus

