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Vývoj praxe bilancie kompetencií v medzinárodnom kontexte: stručná
história
Prístup a metodika bilancie kompetencií boli vyvinuté vo Francúzsku, kde sú dodnes najširšie
používané. Tu bol v roku 1991 prijatý zákon (zákon č 91/1405 z 31. decembra 1991), ktorý stanovuje
ciele a upravuje priebeh a metódy použité v bilancii kompetencií. Tento zákon definuje, že každý
pracovník má právo podstúpiť bilanciu kompetencií a zároveň upresňuje podmienky, za ktorých môže
mať k bilancii prístup vďaka individuálnej dovolenke pre celoživotné vzdelávanie. Dôvody, pre ktoré
sa pracovník alebo nezamestnaný rozhodne podstúpiť bilanciu kompetencií môžu byť rôzne: záujem
o kariérny postup, o zmenu profesijného zaradenia, o účasť na vzdelávacích aktivitách alebo adaptácia
na vývoj pracovných procesov vo firme alebo na trhu práce. Bilancia kompetencií môže byť
financovaná verejnými službami zamestnanosti alebo podnikmi (v rámci dohôd so sociálnymi
partnermi) v súvislosti s aktivitami riadenia ľudských zdrojov (najmä aspektov vnútornej alebo
vonkajšej mobility, identifikácie vzdelávacích potrieb atď.). Účasť zamestnanca alebo uchádzača
o zamestnanie musí ale byť dobrovoľná: odmietnutie nemôže za žiadnych okolností byť považované
za pochybenie ani nie je dôvodom pre uloženie sankcií.
Pôvodne bola služba poskytovaná sieťou štátom financovaných poradenských centier zvaných CIBC
(Centre interinstitutionnel de bilan de compétences - Medziinštitucionálne centrá bilancie
kompetencií), ktorá vznikla v roku 1986 a pokrývala celé Francúzsko. V súčasnej dobe je týchto centier
viac než sto (jedno v každom francúzskom departmente), ale dnes fungujú ako súkromné firmy a sú
vystavené konkurencii od firiem poskytujúce služby v oblasti ľudských zdrojov.
Od svojho vzniku je bilancia kompetencií považovaná za hlavný nástroj aktívnej politiky trhu práce,
ktorej cieľom je povzbudzovať a podporovať individuálne profesijné dráhy, vstup alebo návrat do
zamestnania a na trh práce, rozvoj kariéry, a to v logike celoživotného vzdelávania. Z Francúzska sa
metodika šíri po celej Európe a v roku 2005 bola na európskej úrovni vytvorená Európska federácia
centier bilancie kompetencií a kariérneho poradenstva (FECBOP), ktorej členom je aj BKS Úspech.
Federácia vyvinula "chartu kvality", ktorá stanovuje spoločné pravidlá týkajúce sa metodologických a
etických otázok bilancie kompetencií. Charta kvality je spoločný dokument, ktorý upresňuje práva a
povinnosti poskytovateľov bilancie kompetencií a zároveň obohacuje diskusiu o kvalite poradenských
služieb v Európe.
Na Slovensku existuje zreteľný dopyt po poradenských službách v oblasti zamestnanosti, o čom
svedčia rôzne iniciatívy a programové dokumenty vydané od polovice deväťdesiatych rokoch - stále
viac a viac sa presadzujú opatrenia, ktoré podporujú realizáciu aktívnej politiky trhu práce ako aj
individualizáciu služieb pre nezamestnaných. V tomto kontexte môže byť bilancia kompetencií
efektívnym nástrojom podpory vstupu alebo opätovného umiestnenia na trh práce, ako o tom svedčí
jej rozšírenie v rôznych národných kontextoch. Metóda je vhodná pre všetkých nezamestnaných,
osobitne pre určité špecifické kategórie ako sú ženy po návrate z materskej dovolenky, dlhodobo
nezamestnaní alebo ľudia znevýhodnení na trhu práce.
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I. Bilancia kompetencií: Organizačné, metodické a profesijné
požiadavky

1. Funkcie, ciele a výstupy bilancie kompetencií
Bilancia kompetencií je poradenský prístup pre oblasť kariérneho rozvoja a celoživotného vzdelávania
dospelých. Jedná sa o službu ktorá je pre prijímateľa dobrovoľná, hoci ho na jej podstúpenie môže
vyzvať zamestnávateľ alebo úrad práce. Jej cieľom je podporovať lepšiu reflexiu a poznanie klientových
nadobudnutých zručností získaných v rôznych kontextoch, identifikovať prenositeľné a neprenositeľné
zručnosti, pomôcť klientovi ujasniť si možnosti vlastného pracovného uplatnenia (vrátane
dovzdelávania alebo rekvalifikácie) a podporiť rozvoj zručností pre riadenie vlastnej kariéry. Počas
tohto procesu klient s podporou konzultanta vypracuje profesijný projekt, ktorý:




obsahuje akčný plán;
umožňuje efektívne sprevádzať profesijnej mobility (vonkajšej alebo vnútornej);
definuje program vzdelávania pre rozvoj nových zručností.

Na konci poradenského programu bude mať klient k dispozícii:
1) súhrnný dokument, vypracovaný poradcom bilancie a zahŕňajúci popis kompetencií
a vypracovaného profesijného/vzdelávacieho projektu
2) portfólio kompetencií.
Tieto dokumenty sú výhradným vlastníctvom klienta, ktorý môže dobrovoľne zdieľať niektoré alebo
všetky ich časti.
Bilancia kompetencií je prístup, ktorý v sebe nesie výraznú pozitívnu spoločenskú hodnotu - je
osvedčeným nástrojom pre zvyšovanie zamestnateľnosti a podporu aktívnej politiky trhu práce, so
silnými väzbami na iné formy poradenstva a aktivity celoživotného vzdelávania. Jedná sa o službu
vysoko odbornú, a to jednak vo vzťahu k potenciálnych príjemcom, tak aj vzhľadom na komplexnosť
procesu. Ten musí spĺňať určité požiadavky, bez ktorých nemôže byť nazývaný "bilancia kompetencií"
ani dosiahnuť očakávané ciele a výsledky.
Môžeme určiť najmenej tri rôzne rozmery bilancie kompetencií:
•
•

•

rozmer poradenský, týkajúci sa vypracovania profesijného/vzdelávacieho projektu, s
definíciou osobných i profesijných cieľov a možností;
rozmer vzdelávací, týkajúci sa osobného a profesijného rozvoja, sebapoznania,
valorizácie odborných a osobných kompetencií a rozvoja zručností pre riadenie
profesijnej dráhy. Je potrebné podotknúť, že bilancia kompetencií pomáha
transformovať tacitné zručnosti na zručnosti vyjadrené, uznané, uplatniteľné a
prenositeľné;
rozmer osobného a sociálneho uznania výsledkov pracovných a životných skúseností
klienta, čo vedie k posilneniu jeho osobnej a profesijnej identity.
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2. Účel bilancie kompetencií a potenciálni príjemcovia
V súvislosti s vyššie predstavenými dimenziami bilancie kompetencií je možné určiť dva základné ciele:
1. rekonštrukcia skúseností a valorizácia nadobudnutých znalostí a zručností klienta;
2. vypracovanie projektu pracovnej integrácie alebo reintegrácie.
Príjemcovia bilancie kompetencií môžu byť:





nezamestnaní vo fáze prvého alebo opätovného vstupu na trh práce;
zamestnanci majúci záujem o rekvalifikáciu, zmenu pracovného zaradenia alebo kariérny
rozvoj, prípadne záujem o účasť na aktivitách celoživotného vzdelávania;
zamestnaní nachádzajúci sa vo fáze pracovnej mobility alebo s atypickými profesijnými
dráhami;
zamestnanci firiem vo fáze reštrukturalizácie alebo reorganizácie. Tieto môžu po dohode s
odborovými organizáciami využiť bilanciu kompetencií ako nástroj pre rozvoj a lepšiu alokáciu
ľudských zdrojov a tak efektívnejšie odpovedať na výzvy ekonomickej krízy.

3. Poskytovatelia: základné požiadavky
Európska federácia centier bilancie kompetencií a kariérneho poradenstva definovala niektoré
základné požiadavky, ktoré musia spĺňať poskytovatelia bilancie kompetencií. Jedná sa nielen
o požiadavky na materiálnu vybavenosť (priestory, zariadenie, nástroje), ale aj kritériá systémové, kde
je potrebné zabezpečiť prepojenosť služby s konkrétnym regionálnym kontextom a vziať do úvahy
činnosť rôznych inštitúcií a ekonomických aktérov pôsobiacich na území.
Čo sa týka materiálneho zabezpečenia poskytovatelia, je nutné, aby mal k dispozícii priestory ktoré
umožnia efektívny priebeh bilancie kompetencií a rešpektovanie súkromia klientov. V ideálnom
prípade sa jedná o tieto typy priestorov:




Priestor vyhradený pre vedenie individuálneho rozhovoru;
Priestor pre skupinové aktivity;
Priestor určený samostatnú konzultáciu informačných zdrojov (s počítačom s prístupom na
internet) a s informačnými materiálmi o možnostiach vzdelávania a uplatnenia sa na trhu
práce.

Medzi základné požiadavky, ktoré sú definované pre bilanciu kompetencií, patria:




medziinštitucionalita, ktorá sa zo strategického hľadiska prejavuje v spolupráci, propagácii a v
akceptovaní výstupov bilancie kompetencií zo strany štátnych orgánov (úrady práce),
podnikateľských a odborových združení, aktérov celoživotného vzdelávania atď., a na
operatívnej úrovni v schopnosti zapojiť do priebehu bilancie kompetencií v prípade potreby aj
externé zdroje alebo dodávateľov;
multidisciplinarita, ktorá musí charakterizovať množinu kľúčových kompetencií tímu
zapojeného do poskytovania služby. Tento koncept je tiež spojený s rôznorodosťou odborných
profilov osôb poskytujúcich bilanciu kompetencií. Aj keď je nutné, aby osoby, ktoré budú
bilanciu poskytovať, mali spoločný základ zručností, je žiadúce, aby sa na nej podieľali
odborníci so skúsenosťou a vzdelaním v rôznych oboroch (napr. v oblasti ekonomiky a trhu
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práce, pracovného práva, psychológie, poradenstva, pedagogike). Týmto spôsobom bude
poskytovateľ schopný ponúknuť službu, ktorá bude zodpovedať požiadavkám a potrebám
klienta a zadávateľa, ako aj miestnych sociálno-ekonomických súvislostí;
teritorialita, chápaná ako podpora miestneho ekonomického a sociálneho rozvoja založená
na porozumení špecifík daného regiónu;
výskum a vývoj, chápaný ako schopnosť zavádzať inovačné postupy a nástroje do procesu
poradenstva, a to s ohľadom na požiadavky zadávateľa, cieľovej skupiny, financovania
a konkrétnych regionálnych podmienok.

4. Priebeh bilancie kompetencií: metodologické požiadavky
Proces bilancie kompetencií prebieha v troch základných fázach z ktorých každá má špecifické ciele,
ale zároveň je pevne naviazaná na predchádzajúcu:




Úvodná fáza (nadviazanie kontaktu a analýza potrieb a požiadaviek klienta);
Fáza zberu informácií (analýza a rekonštrukcia skúseností, analýza záujmov a predpokladov);
Záverečná fáza (vypracovanie profesijného projektu, vypracovanie a odovzdanie záverečnej
správy).

Možné je tiež pridať ďalšiu fázu – ak je to možné v rámci organizácie poskytovateľa služby a prospieva
záujmom klienta – táto zahŕňa osobitné opatrenia na podporu integrácie alebo reintegrácia klienta na
trh práce (umiestnenie v podniku, stáž...), prípadne vzdialený monitoring 6-8 mesiacov ohľadom
dopadov bilancie a realizácie projektu.

Úvodná fáza
Cieľom prvej fázy, ktorá sa sústredí na predstavenie procesu a uvítanie klienta, je analyzovať problémy
a potreby klienta tak, aby sa zabezpečila zhoda medzi poskytovanou službou a očakávaniami a
potrebami konkrétneho klienta. Až po riadnom overení skutočnej motivácie a uistení sa
o dobrovoľnom uskutočnení bilancie je možné uzavrieť poradenský kontrakt, ktorý definuje ciele,
postupy a načasovanie bilancie a zdôrazňuje dôvernosť dát. Fáza môže prebiehať v individuálnom
alebo skupinovom sedení.
Ciele tejto fázy môžem formulovať nasledovne:
Informovať klienta o cieľoch a priebehu procedúry, aby sa pre absolvovanie bilancie rozhodol s plným
vedomím toho, čo bude obsahovať a aké sú jej ciele. Definitívny súhlas k absolvovaniu procedúry dáva
klient až na záver prípravnej fázy.
Vytvoriť atmosféru dôvery a otvorenosti. Hneď na začiatku klientov informujeme o princípe
profesijného tajomstva, o tom, že informácie, ktoré budú zistené pomocou metód použitých v bilancii,
budú plne k dispozícii len klientovi a nikomu inému, že to, čo bude povedané na individuálnych
sedeniach tiež podlieha princípu profesijného tajomstva. Záverečná správa sa na konci procedúry
stane osobným vlastníctvom klienta a je len na ňom, komu ju ukáže. V prípade, že
zadávateľ/financovateľ žiada na konci bilancie záverečný dokument, je tento vypracovaný v spolupráci
s klientom tak, aby sa do neho nedostali informácie, ktoré si klient neželá zverejniť.
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Overiť motiváciu klienta. Je veľmi dôležité, aby bilancia kompetencií bola motivovaná osobným
angažovaním klienta a nebola vnímaná ako povinnosť nastolená zamestnávateľom, úradom práce či
externými okolnosťami. Úspech bilancie kompetencií priamo závisí na miere motivácie klienta, na
jeho osobnej angažovanosti a na pochopení a akceptácii princípov bilancie.
Analyzovať požiadavky a očakávania klienta. Nie je pravidlom, že klient má svoje vlastné požiadavky
a očakávania voči bilancii kompetencií jasne špecifikované a verbalizované. Preto necháva konzultant
v rozhovore klienta verbalizovať jeho požiadavky a očakávania. Na ich základe je následne celá
procedúra orientovaná. V individuálnom rozhovore dochádza k prvému stručnému predstaveniu
situácie klienta a jeho profesijnej skúsenosti. Na základe tejto analýzy je formulovaný partnerský
kontrakt medzi klientom a konzultantom, ktorý špecifikuje ciele a priebeh celej procedúry a práva a
povinnosti obidvoch zmluvných strán

Fáza zberu informácií
Toto je fáza samotného „bilancovania“, ktoré sa sústredí na zber, analýzy a valorizáciu skúseností
z hľadiska prenositeľnosti zručností nadobudnutých v osobnom i profesionálnom živote a osobných
predpokladov, v snahe vypracovať osobný a profesijný projekt v súlade so záujmami, zručnosťami a
hodnotami a konkrétnemu kontextu príjemcu. Okrem kompetenčného portfólia je možné v tejto fáze
využiť rôzne expertné metódy (dotazníky osobnosti, záujmov, výkonové testy, ...).
Cieľom tejto fázy je získať čo najväčšie množstvo relevantných informácií o klientovi, ktoré prispejú k
úspešnému absolvovaniu bilancie. Priebeh tejto časti je zväčša prispôsobený očakávaniam a potrebám
klienta, ktoré vyjadril v iniciálnej fáze procesu. Konzultant môže klásť rôznu mieru dôrazu na jednotlivé
metódy použité v tejto časti, podľa toho, či je klientom mladý absolvent s minimálnymi pracovnými
skúsenosťami a vágne definovaným kariérnym projektom alebo nezamestnaný v preddôchodcovskom
veku. Ťažiskom tejto fázy sú kolektívne workshopy a individuálna práca klienta. Vo fáze zberu
informácií sa ale pravidelne vyskytujú nasledovné prvky:
Analýza pracovných skúseností klienta: Jedná sa o podrobný rozbor predchádzajúcej kariéry klienta.
Okrem pracovných skúseností môže konzultant vziať do úvahy aj udalosti a okolnosti osobného života,
v prípade, že klient vyjadrí potrebu vydať sa týmto smerom alebo v prípade, že udalosti v osobnom
živote majú výrazný dopad na doterajšie a/alebo budúce profesijné pôsobenie klienta (zdravotné
problémy, rodinné okolnosti a pod.). Pracuje sa najčastejšie s podporou etablovaných metód
(napríklad portfólio kompetencií), ktoré poskytujú klientovi a konzultantovi štruktúrovaný podklad pre
analýzu. Ďalej sa pracuje na identifikácii špecifických domén kompetencií a prenositeľných
kompetencií, na ktorých môže byť postavená prípadná kariérna reorientácia.
Použitie psychologických testov: Jedná sa o testy osobnosti, testy intelektových schopností, dotazníky
záujmov a profesijných motivácií a testy pre testovanie špeciálnych schopností a kapacít. Testové
metódy majú pomôcť klientovi nadobudnúť lepší sebanáhľad, spoznať svoje potenciality a
obmedzenia, objasniť a formulovať svoje motivácie a tým prispieť k vypracovaniu realistického
kariérneho projektu. Výber psychologických testov, ktoré budú počas konkrétnej bilancie použité,
závisí na viacerých okolnostiach:
-

súčasnej a budúcej profesijnej orientácie klienta (v prípade, že do bilancie vstupuje s viacmenej konkrétnou predstavou o svojej budúcej kariérnej orientácii),
objednávke a očakávaniach klienta (potreba identifikovať možnosti budúceho kariérneho
vývoja, potreba získať externý pohľad na svoj osobný plán kariérneho vývoja),
úroveň vzdelania klienta a iné.
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Získavanie informácií o cielenej profesijnej oblasti: Táto etapa môže v závislosti na tom, nakoľko je
kariérny projekt klienta špecifikovaný pred vstupom do bilancie, nasledovať pred alebo po prezentácii
výsledkov testov. Najčastejšie sa ale odohráva v dvoch etapách: V prvej sú klientovi (obyčajne formou
skupinového workshopu) podané informácie o situácii na lokálnom trhu práce (v prípade deklarovanej
teritoriálnej mobility klienta informácie o trhu práce na národnej/európskej úrovni). Predstavené sú
sektory, v ktorých je šanca zamestnať sa vysoká a taktiež sektory, ktoré je charakteristický nízky počet
pracovných príležitostí, resp. veľká konkurencia na strane ponuky práce. Ďalej sú predstavené nástroje
umožňujúce získať informácie o jednotlivých profesijných odboroch a možnostiach profesijného
vzdelávania, ktoré má konkrétny vykonávateľ k dispozícii a metodika práce s nimi.
Druhá etapa sa skladá z individuálnej práce klienta a prebieha najčastejšie po tom, čo je klient
konfrontovaný s výsledkami testových metód a dotazníkov. S použitím poskytnutých metód vyhľadáva
informácie relevantné k svojmu kariérnemu plánu v dokumentácii a na internete. Jedná sa o
informácie týkajúce sa náplne a charakteru práce, pracovných podmienok, prístupu k profesii
(požadovaná kvalifikácia vo forme skúseností alebo vzdelania), možností zamestnania sa v danom
sektore. Okrem toho majú klienti možnosť stretnúť sa s odborníkmi z oboru, do ktorého sa uvažujú
orientovať a dozvedieť sa podrobné informácie o profesii priamo od nich.
Ďalšou možnosťou sú krátkodobé pozorovacie stáže vo firmách pôsobiacich v relevantnej
profesionálnej sfére. Klient má tak príležitosť urobiť si predstavu o zvažovanej profesii, prípadne sa
zbaviť falošných reprezentácii o nej. Nezanedbateľným efektom, ktorý takto štruktúrovaný zber
informácii má, je určitá dynamizácia klienta. Fakt, že vie, ktoré informácie potrebuje získať a že má k
dispozícii nástroje uľahčujúce prístup k nim spôsobuje, že je zber informácií vnímaný ako
dosiahnuteľný medzi-cieľ bilancie kompetencií.

Záverečná fáza
Záverečná fáza je zameraná na vypracovanie profesijného projektu a zhrnutie a testovania jeho
uskutočniteľnosti. Za týmto účelom je nevyhnutné zahrnúť aktivity zamerané na zbieranie informácií
o jednotlivých kariérnych hypotézach, o socioekonomickom kontexte, na definovanie cieľov osobného
a profesijného vývoja, ako aj nevyhnutné akčnému plánu.
Na konci konzultant pripraví a odovzdá klientovi záverečnú správu, ktorá sumarizuje priebeh
a výsledky bilancie kompetencií: dôvody, ktoré k nej viedli, zručnosti nadobudnuté skúsenosťami
v rôznych, hlavné informácie o profesijnom projekte a jeho realizácii. Je potrebné zdôrazniť, že tento
dokument, rovnako ako profesijný projekt a portfólio kompetencií vypracované v rámci bilancie,
zostávajú výhradným vlastníctvom klienta, ktorý môže rozhodnúť o zdieľaní niektorých častí.
Táto fáza sa v závislosti na type bilancie kompetencií ideálne skladá z niekoľkých osobných sedení s
konzultantom. Typicky sa jedná o jedno sedenie, na ktorom sa pracuje na výsledkoch testoch a na
analýze kompetencií klienta, jedno alebo dve sedenia, na ktorých sa pracuje na kariérnom projekte
klienta a záverečné sedenie, na ktorom je zhrnutý priebeh a výsledky bilancie a klientovi je odovzdaná
záverečná správa.
Z tohto priebehu sú zrejmé ciele finálnej fázy bilancie kompetencií:
Analýza informácií získaných v predchádzajúcich fázach: Klient v spolupráci s konzultantom do väčšej
hĺbky pracuje na nadobudnutých kompetenciách a hľadajú sa možnosti ich transferu. Zdôrazňované
sú informácie, ktoré sú relevantné vzhľadom na kryštalizujúci sa kariérny projekt klienta. Prezentované
sú výsledky testov, ktoré dopĺňajú mozaiku informácií, ktoré sú potrebné k vypracovaniu kariérneho
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projektu. Konzultant má dbať na to, aby jazyk, ktorý používa, bol zrozumiteľný klientovi a aby sa klient
s poskytnutými informáciami mohol stotožniť. Pre klienta sa jedná o fázu, v ktorej analyzuje sám seba
a získava lepší profesijný a osobný sebanáhľad. V interakcii s konzultantom a v konfrontácii s
výsledkami testov môže dôjsť k odhaleniu nových informácii, ktoré môžu ovplyvniť výsledok bilancie,
prípadne k pochopeniu dovtedy nejasných súvislostí. Môže dôjsť k situácii, keď je rozdiel medzi
sebaobrazom klienta a realitou príliš veľký. V takom prípade by sa mal konzultant snažiť prispieť k
náprave a pomôcť klientovi integrovať informácie o sebe samom tým, že mu ich predkladá postupne,
v malých dávkach počas viacerých sedení. V každom prípade by mal zdôrazňovať pozitívne a
konštruktívne aspekty.
Vypracovanie kariérneho projektu: Vypracovanie jedného alebo viacerých kariérnych
projektov/cieľov je jedným zo základných cieľov bilancie kompetencií, čo je platné obzvlášť v situácii,
keď je klientom nezamestnaná osoba. Na základe informácií, ktoré klient počas priebehu bilancie
nadobudol o sebe a o realite na trhu práce, je vypracovaný presne definovaný kariérny cieľ vo forme
špecificky uvedeného pracovného postu. Zároveň sú definované časovo vymedzené etapy jeho
realizácie, či už vo forme profesijného vzdelávania, hľadania nového zamestnania, vnútornej postupu
v podniku a podobne. Cieľom je stanovenie si realizovateľných medzi-cieľov, ktoré umožnia úspešnú
realizáciu celého projektu. Identifikované sú kompetencie, ktorými klient vzhľadom na konkrétny cieľ
disponuje a ktoré ešte potrebuje nadobudnúť, prípadne do väčšej miery rozviť. Vo väčšine prípadov
sa kariérny projekt vykryštalizuje počas priebehu bilancie, na základe informácií získaných počas štúdia
dokumentácie a na základe výsledkov testových metód.
Pre vypracovanie kariérneho projektu môžu byť použité formuláre a tabuľky, do ktorých sa zaznamená
časový priebeh realizácie projektu, silné a slabé stránky klienta vzhľadom na daný projekt, riziká
ohrozujúce jeho úspešnú realizáciu a podobne. Je bežnou praxou, že výstupom bilancie sú dva kariérne
projekty, druhý projekt je niekedy klientom vnímaný ako náhradný, zástupný projekt, ktorý je
realizovaný v prípade, že prvý projekt zlyhá. Tento druhý projekt môže z týchto dôvodov byť menej
ambiciózny, zároveň by ale mal klientovi prinášať dostatočnú mieru uspokojenia a prispieť k tomu, aby
sa klient v rámci možností čo najplnšie profesijne realizoval.
Vypracovanie a odovzdanie záverečnej správy. Špecifikom bilancie kompetencií je, že záverečná
správa je vypracovávaná v spolupráci s klientom. Konkrétna prax konzultantov sa líši: od viac či menej
pasívneho zapisovania vyjadrení klienta po spoločnú redakciu záverov. Konzultant ale nikdy nie je v
pozícii, že by klientovi odovzdával vo forme záverečnej správy expertné informácie z pozície, ktorá
implikuje akúkoľvek formu dominancie. Všetko, čo záverečná správa obsahuje, bolo konštruované v
spolupráci medzi konzultantom a klientom. Cieľom je, aby záverečná práca bola v prvom rade
produktom práce klienta samotného, aby tak bolo umožňené privlastnenie si informácií, záverov a
následkov, ktoré zo záverečnej správy vyplývajú.
Záverečná správa predstavuje hmotný výsledok celého procesu bilancie kompetencií a obsahuje
informácie o jeho výsledkoch. Jej forma aj obsah sú vždy závislé na prvotnej objednávke klienta,
prípadne financovateľa bilancie. V prípade, že bilancia kompetencií je dôsledkom priania klienta
pozastaviť sa a analyzovať svoju doterajšiu kariéru, je záverečná správa určená takmer výlučne na
osobné použitie klienta. Z tohto dôvodu bude obsahovať čo najkompletnejšie informácie o jeho
znalostiach, schopnostiach, kapacitách a možnostiach rastu, ako aj informácie o prípadných
obmedzeniach a nedostatkoch.
V prípade, že je za absolvovaním bilancie kompetencií v prvom rade iniciatíva zamestnávateľa, úradu
práce či inej organizácie, má správa za cieľ najmä valorizovať klienta, zvýrazniť pozitívne informácie
vyplývajúce z celej procedúry. Obsah a tón, v ktorom sa záverečná správa bude niesť, závisí teda od
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toho, komu bude po ukončení bilancie prístupná. Konzultant by mal byť pozorný voči reakciám klienta
na obsah a formulácie záverečnej správy, pretože sú dobrým indikátorom efektu, ktorý na neho celá
bilancia mala. Potvrdením, že bol dosiahnutý želaný výsledok, je schopnosť klienta pomenovať svoje
kompetencie, formulovať vhodné informácie o sebe samom (čo svedčí o presnejšom sebaobraze),
rozvíjanie prepracovanej a koherentnej argumentácie obhajujúcej kariérny projekt, manifestovaná
spokojnosť. Spoločné vypracovanie záverečnej správy je teda pre klienta príležitosťou synteticky
vyjadriť kľúčové informácie vyplývajúce z bilancie kompetencií, pre konzultanta na druhej strane
príležitosťou overiť si, že bol dosiahnutý počiatočný cieľ procedúry.

5. Trvanie bilancie kompetencií
Trvanie programu sa môže líšiť v závislosti od typu klienta a cieľov, ktoré si kladie za cieľ dosiahnuť.
Avšak vzhľadom na európske skúsenosti a na základe slovenskej reality (obmedzené zdroje služieb
zamestnanosti v našej krajine) sa domnievame, že kvalitná bilancia kompetencií by mala trvať
minimálne 10 a maximálne 24 hodín, počas doby maximálne dvoch mesiacov. Táto dĺžka zahŕňa v sebe
čas, ktorý príjemca strávi priamo s tímom poradcov, prípadne samostatnou aktivitou v priestoroch
centra. Činnosti zahŕňajú jednak individuálne rozhovory trvajúce jednu až dve hodiny a skupinové
workshopy trvajúce tri alebo štyri hodiny. Bilanciu kompetencií by mali ideálne tvoriť najmenej tri
individuálne rozhovory.
Medzi činnosti, ktoré príjemca môže samostatne vykonávať hlavne týkajú vyhľadávanie informácií o
možnostiach vzdelávania alebo zamestnania, ale aj reflexia a spracovanie materiálov, ktoré budú
potom preberané spoločne s konzultantom v priebehu bilancie.

6. Typy nástrojov používaných v bilancii kompetencií
Popíšeme niekoľko hlavných nástrojov a prístupov použiteľných v priebehu bilancie kompetencií:
-

-

-

-

Individuálne rozhovory. Predstavujú základný nástroj bilancie kompetencií a prispievajú
k individualizácii poskytovanej služby a príležitosť pre budovanie vzťahu medzi poradcom
a klientom. Podľa európskych štandardov kvality by mala každá fáza obsahovať aspoň jeden
individuálny rozhovor.
Skupinové aktivity. Môžu dopĺňať, dokonca nahrádzať individuálne rozhovory. Umožňujú
oprieť sa o skupinovú dynamiku a zároveň poskytujú klientovi náhľad ostatných účastníkov na
jeho vlastnú situáciu, čo je mimoriadne vhodné napríklad pri vypĺňaní kompetenčného
portfólia.
Dotazníky a analytické nástroje, validné a štandardizované. Sú v podstate prostriedkom
podpory pri vedení poradenského procesu, a ak to poradca považuje za vhodné, pomáhajú pri
získavaní podrobnejších a štruktúrovaných informácií. Vo všeobecnosti platí, že
štandardizované nástroje dostupné na trhu je možné použiť len v štruktúrach, ktoré majú
zodpovedajúce odborné kapacity (napr. psychológov).
Tabuľky a štruktúrované dokumenty. Tieto nástroje sa používajú ako v rámci rozhovoru aj
v skupine a umožňujú klientovi štruktúrovať vlastnú reflexiu. Medzi tieto metódy patrí aj
portfólio kompetencií, ktorému sa budeme venovať osobitne.
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Portfólio kompetencií.
Portfólio kompetencií je jednou z ťažiskových metód bilancie kompetencií. Vychádza zo
severoamerickej metódy „competency portfolio“. Pôvodne bola metóda používaná na dokazovanie a
ohodnotenie osvojených vedomostí a praktík v procese profesijného vzdelávania. Kompetenčné
portfólio bolo súborom dôkazov (diplomov, certifikátov, profesijných úspechov atď.), ktoré svedčili
o kompetenciách jeho majiteľa pred vzdelávacími a profesijnými inštitúciami (pri udeľovaní diplomov
a certifikátov, pri vyjednávaní mzdy so zamestnávateľom atď). Jeho použitie bolo adaptované s
ohľadom na ciele a potreby bilancie kompetencií tak, aby sa z neho mohol stať nástroj osobného
riadenia kariéry klienta. Tento prístup vychádza z prác quebeckej psychologičky Ginet Robinovej, ktorá
považuje portfólio kompetencií za nástroj, ktorý umožňuje uvedomiť si svoje kompetencie a dosiahnuť
ich inštitucionálne a profesionálne uznanie. Základným proklamovaným cieľom portfólia kompetencií
je spoznať seba samého a svoju vlastnú hodnotu a tak dosiahnuť uznanie inými
Portfólio kompetencií je rekonštrukciou osobnej a profesionálnej skúsenosti. Nejedná sa pritom ale
iba o prosté vyrozprávanie faktov týkajúcich sa profesijného a osobného života klienta, prvoradou je
najmä kognitívna aktivita spojená s analýzou a hodnotením skúseností. Priamym výsledkom tejto
práce je kompletnejšie a presnejšie poznanie seba samého, nepriamym často výrazne pozitívnejší
sebaobraz klienta. Spolu s detailnou sebaanalýzou by malo byť vypracovanie portfólia kompetencií
sprevádzané aj určitou decentráciou sa od seba samého, ktorá má umožniť lepšie pochopenie
spôsobu, akým sme vnímaný inými. V tomto zmysle je portfólio kompetencií zdrojovým materiálom
napríklad k príprave pracovného pohovoru a k príprave stratégie, ktorú klient zvolí pri prezentácie
seba samého ako profesionálnej osoby v kontexte pracovného pohovoru či vyjednávania týkajúceho
sa kariérneho postupu.
Fyzicky je portfólio kompetencií fasciklom, ktorý môže mať rôzne podoby, v závislosti na
poskytovateľovi bilancie. Vo všeobecnosti sa v ňom vyskytujú tieto časti:
Celkový súhrn osobnej a profesionálnej dráhy klienta: Cieľom tejto časti je vypracovať presný a
syntetický obraz priebehu osobného, sociálneho a pracovného života klienta a zároveň pochopiť, akým
spôsobom svoju osobnú dráhu vníma klient, aká je jej reprezentácia. Táto syntéza je následne
podkladom pre detailnejšiu analýzu a umožňuje zasadenie jednotlivých udalostí života klienta do
celkového kontextu. Z dynamického hľadiska sa jedná o zoznam udalostí, ktoré mali vplyv na
konštrukciu osobnej a pracovnej identity klienta. Pri vypracovaní tejto časti je možné kombinovať
objektívny a subjektívny prístup. Objektívny prístup: spočíva v systematickom chronologickom (s
uvedením presného dátumu) vymenovávaní jednotlivých životných udalostí, ktoré mali vplyv na
priebeh života klienta. Je možné rôznym spôsobom (napríklad farebne) diferencovať jednotlivé
kategórie udalostí (vzdelávanie, pracovná skúsenosť, udalosť týkajúca sa osobného života).
Subjektívny prístup: pracuje s reprezentáciami klienta týkajúcimi sa jednotlivých udalostí. Je možné
využiť slovné ohodnotenie jednotlivých udalostí, prípadne ich grafickú reprezentáciu na „krivke života“
- udalosti sú na nej situované v rôznych polohách na základe rôznych hodnotiacich kritérií (napr. miera
osobnej angažovanosti, pocit autonómie, prínos udalosti/obdobia k sebarozvoju, spokojnosť). Táto
práca umožňuje hlbšie pochopenie životnej dráhy klienta. Nejedná sa už len o jednoduchú konštatáciu
faktov a vykreslenie jej statickej reprezentácie. Použitie podobných metód má viesť k reflexii klienta o
sebe samom a o svojej životnej dráhe, k explicitácii dôvodov a argumentov, ktoré determinujú jeho
úsudky o sebe samom a o jeho životnej dráhe.
Kompetencie nadobudnuté vzdelávaním: Strohé vymenovanie získaných diplomov a absolvovaných
kurzov nie je z hľadiska analýzy materiálu nadobudnutého vzdelávaním postačujúce, pretože neberie
do úvahy reálnu mieru asimilácie poznatkov ani ich použiteľnosti v konkrétnych činnostiach indivídua.
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Znalosti nadobudnuté vzdelaním nie sú definitívne (behom času dochádza k postupnému zabúdaniu
niektorých poznatkov), ani statické (konkrétnym a pravidelným využívaním poznatkov dochádza k ich
rozvinutiu, obohacovaniu a transformácii). Konkrétny stav svojich poznatkov (z hľadiska ich
použiteľnosti a použiteľnosti) vyhodnocuje sám klient na základe detailnej a často namáhavej analýzy.
Čo sa týka štrukturácie a postupu tejto práce, je možné postupovať po jednotlivých dosiahnutých
diplomoch (prípadne iných dokumentoch svedčiacich o absolvovaní nejakej formy vzdelávania), alebo
ohodnocovať okruhy znalostí a schopností (cudzie jazyky, práca s počítačom atď). K výsledkom tejto
analýzy sa každopádne väčšinou pridáva dôkazový materiál: fotokópie diplomov, obsah a program
vzdelávania, certifikáty, dosiahnuté výsledky atď.
Kompetencie nadobudnuté pracovnou skúsenosťou: V tejto časti sa detailne analyzuje kariéra
klienta. Postupuje sa po jednotlivých zastávaných postoch ktoré sú detailne analyzované z hľadiska
vykonávaných aktivít a nadobudnutých kompetencií a ich jednotlivých zložiek. Dôraz pri tom môže byť
kladený na dosiahnuté úspechy, ktoré slúžia ako podklad pre prípravu pracovného pohovoru.
Kompetencie získané vďaka mimopracovný aktivitám: V kontexte zmeny profesijnej orientácie sú
mimopracovné aktivity nezriedka kľúčovým faktorom určujúcim budúci kariérny vývoj klienta. V rámci
vypracovávania portfólia sa detailne analyzujú kompetencie nadobudnuté mimo rámca hlavnej
pracovnej činnosti, pretože tieto často rozširujú jeho repertoár kompetencií a môžu slúžiť ako
odrazový mostík ktorý pomôže určiť jeho následnú profesijnú orientáciu. Pri analýze sa postupuje po
jednotlivých zastávaných rolách s oficiálne určenými zodpovednosťami (členstvo v združeniach a
záujmových krúžkoch) a po jednotlivých vykonávaných mimopracovných aktivitách (v prípade, že sa
jedná o oficiálne nijak nezastrešenú činnosť).
Súhrn dôkazov: Súčasťou portfólia sú fotokópie dosiahnutých diplomov, certifikátov, pracovných
zmlúv, hodnotení, dosiahnutých výsledkov a realizácií klienta a iných dokumentov, ktoré konštituujú
dôkazový materiál k tomu, čo bolo uvedené v predchádzajúcich častiach portfólia. Kritériami kvality či
validity týchto dôkazov sú ich autentickosť (možnosť presne identifikovať zdroj dokumentu a dokázať
vzťah medzi dokumentom a osobou), jasnosť, jednoznačnosť a hodnovernosť.

7. Výsledky bilancie pre klienta
Základným princípom bilancie kompetencií je aktívna účasť klienta v každej fáze procesu. Tento
predpoklad umožňuje, aby sa stotožnil so všetkými vykonanými aktivitami a výsledkami procesu. V
tejto súvislosti prináša bilancia kompetencií nasledujúce výsledky:
A. Výsledky v zmysle rozvoja a vzdelávania klienta:
•
•
•
•

rekonštrukcia a valorizácia životných a pracovných skúseností;
formalizácia získaných kompetencií a vedomostí z hľadiska použiteľnosti na trhu práce;
posilnenie a rozvoj osobnej a pracovnej identity cez proces privlastňovania si skúseností z
profesionálneho i osobného života;
vytvorenie kariérneho projektu v súlade s hodnotami a predpokladmi klienta a jeho socioekonomickým prostredím. Projekt je definovaný aj akčným plánom, ktorý obsahuje kroky a
postupy, ktoré majú byť vykonané v krátkodobom a strednodobom horizonte pre jeho
úspešnú realizáciu.

B. Výsledky v zmysle aktivácie klienta na trhu práce:
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•

bilancia kompetencií podporuje samostatnosť a aktivitu klienta pri riadení svojej pracovnej
kariéry.

C. Výsledky v zmysle valorizácie získaných zručností:
•
•

bilancia kompetencií napomáha osobnému poznaniu a uznaniu nadobudnutých zručností.
bilancia kompetencií môže prispieť k spoločenskému uznaniu nadobudnutých zručností a
uľahčiť následné certifikácie v tvoriacom sa systéme uznávania výsledkov informálneho učenia
sa.

8. Profil konzultanta bilancie kompetencií
Úlohou konzultanta je vedenie a riadenie celého procesu a zaistiť kvalitné služby koncovým klientom.
Vzhľadom na komplexnosť situácií, kontextov a ekonomickej reality ako aj rôznorodosť požiadaviek
a očakávaní klientov a zadávateľov, je v Európe kladený dôraz na to, aby konzultant poznal základné
teoretické modely kariérneho vývoja, ovládal rôznorodé prístupy a nástroje a vlastnil široké spektrum
špecifických osobnostných a odborných predpokladov.

Hlavné oblasti činnosti a zručností:
1) Analýza potrieb a určenie zodpovedajúceho priebehu bilancie kompetencií
Príklady aktivít:




analýza počiatočného záujmu o poradenstvo a potrieb;
návrh priebehu bilancie kompetencií;
monitorovanie, overovanie a vyhodnocovanie priebehu bilancie kompetencií.

Príklady zručností:
Konzultant musí byť schopný:







analyzovať hlavné rozmery a charakteristiky kariérnych zmien klienta, identifikovať špecifické
potreby ohľadom sociálne-profesijného rozvoja klientov;
poznať a vyhodnotiť kontext, v ktorom bilancia kompetencií prebieha (systém poradenských
služieb v zamestnanosti, hlavné referenčné štandardy a klasifikácie povolaní, typológia
klientov, ponuka celoživotného vzdelávania atď.).
navrhnúť priebeh bilancie kompetencií pre jednotlivcov a skupiny v oblasti služieb
zamestnanosti;
navrhnúť priebeh bilancie kompetencií pre jednotlivcov a skupiny v podnikovej oblasti a
v kontexte stratégie rozvoja ľudských zdrojov;
sledovať a posúdiť jednotnosť a efektivitu bilancie kompetencií v porovnaní s definovanými
očakávaniami.

2) Poradenstvo pre rozvoj zručností a vypracovanie kariérneho projektu
Príklady aktivít:
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analýza sociálnej a profesijnej životnej dráhy klienta a identifikácia zručností / predpokladov /
osobného a profesionálneho potenciálu;
analýza a zhodnotenie možností kariérneho rozvoja, vrátane potrieb vzdelávania;
analýza ekonomických a organizačných súvislostí;
vymedzenie profesijného projektu a akčného plánu.

Príklady zručností:
Konzultant musí byť schopný:






posúdiť primeranosť teoretických modelov vo vzťahu k problematike a špecifickým
charakteristikám klienta;
vybrať, adaptovať a využiť vhodné nástroje, najmä s ohľadom na rekonštrukciu skúseností a
analýzu zručností a osobných zdrojov;
identifikovať základné charakteristiky organizačného kontextu a cielenej profesijnej roly;
identifikovať a vypracovať alternatívne kariérne hypotézy a posúdiť ich súlad so súborom
zručností / zdrojov / schopností klienta;
identifikovať a formulovať stratégie riešenia problémov týkajúcich sa kariérneho
rozhodovania a kontroly kariérneho rozvoja.

3) Vedenie poradenského vzťahu
Príklady aktivít:




vytvorenie vhodných podmienok pre nadviazanie a rozvoj poradenského vzťahu;
vedenie poradenských sedení;
Vedenie skupinových aktivít.

Príklady zručností:
Konzultant musí byť schopný:






definovať, vytvoriť a monitorovať priebeh konzultácie vo vzťahu k potrebám
a charakteristikám klienta;
nastaviť a riadiť kvalitný poradenský vzťah a vyhnúť sa rizikám (navádzanie odpovedí, prílišná
spontánnosť, postoje a reakcie prekážajúce dialógu);
praktizovať aktívne načúvanie a empatickú komunikáciu, aj pri využití špecifických techník a
nástrojov;
neustálej sebaanalýzy;
rozpoznať a riešiť kritické problémy súvisiace s poradenským vzťahom.

4) Integrácia tímu a práca v sieti
Príklady aktivít:



tímová práca;
spolupráca so zariadeniami / službami prítomnými v danom regióne.

Príklady zručností:
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Konzultant musí byť schopný:






spolupracovať s kolegami v tíme bilancie kompetencií a integrovať sa do pracovných skupín;
identifikovať kľúčové kontakty v systéme celoživotného vzdelávania a pracovného
poradenstva potrebné pre získavanie informácií o možnostiach vzdelávania a profesijného
rozvoja, prípadne iných otázok riešených v poradenstve;
komunikovať a spolupracovať s miestnymi sieťami služieb zamestnanosti a vzdelávania;
identifikovať kontakty v rámci podnikov a organizácií, pokiaľ ide o spoluprácu a účasť na
činnosti bilancie kompetencií.
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II. Kritériá kvality FECBOP pre poskytovanie bilancie kompetencií
Kritérium 1: Cieľ bilancie kompetencií
Cieľom bilancie kompetencií je definovať profesijný projekt integrovaný v socioekonomickom
prostredí klienta.
Kritérium 2: Princípy bilancie kompetencií
Klient je aktérom svojej bilancie - subjektom, nie predmetom expertného skúmania.
Kritérium 3: Úvodná fáza a plná informovanosť
Úvodná fáza s poskytnutím všetkých informácii predchádza samotnej realizácii bilancie.
Kritérium 4: Priebeh bilancie
Bilancia kompetencií sa skladá z troch osobitných fáz: každá z nich obsahuje aspoň jeden individuálny
rozhovor.
Kritérium 5: Závery a výstupy bilancie
Záverečná fáza vedie k vypracovaniu záverečnej správy, ktorá je odovzdaná klientovi.
Kritérium 6: Uznávanie a certifikácia výsledkov predchádzajúceho učenia.
Bilancia kompetencií prispieva k uznávaniu a certifikácii výsledkov neformálneho vzdelávanie a
informálneho učenia sa.
Kritérium 7: Multidisciplinárne zručnosti a praktiky
Centrum bilancie kompetencií disponuje odborníkmi s multidisciplinárnymi kompetenciami, aby
mohol zaručiť pluralitný prístup.
Kritérium 8: Neustále vzdelávanie poradcov
Centrum bilancie kompetencií má dostatočné nástroje pre kontinuálne vzdelávanie a rozvoj poradcov
bilancie kompetencií.
Kritérium 9: Výskum a vývoj
Centrum bilancie kompetencií vyvíja a adaptuje svoje praktiky formou systematického sledovania
aktuálnych inovácii v oblasti.
Kritérium 10: Sledovanie dopadov bilancie
Centrum uskutočňuje sledovanie klienta a kontrolu aktivít a výsledkov bilancie aj po skončení jej
priebehu.
Kritérium 11: Regionálny rozvoj a sieťová organizácia
Poradenská aktivita berie do úvahy strategické ciele regionálneho rozvoja, potreby trhu práce a firiem,
a zároveň svoju aktivitu chápe v logike celoživotného poradenstva.
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