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Abstrakt 

E–learning ako inovatívna, moderná a efektívna forma vzdelávania predstavuje významný a neoddeliteľný  nástroj 

vzdelávania pre viac ako 9-tisíc zamestnancov finančnej správy. Hlavným cieľom príspevku je poukázať na využitie 

e-learningu pri optimalizácii pracovných postupov efektívnym vzdelávacím e-learningovým systémom, s cieľom 

zabezpečiť aktuálnosť a flexibilitu potrebných informácií v čo najkratšom čase pre čo najväčšie množstvo 

zamestnancov v rámci celého Slovenska, najmä prostredníctvom  aktuálnych e-kurzov.  

Pre zamestnancov finančnej správy však e–learningový systém predstavuje tiež významný zdroj informácií 

o všetkých vzdelávacích aktivitách, metodicky alebo organizačne zabezpečovaných akadémiou finančnej správy 

a to vrátane prezenčnej formy vzdelávania od regionálnej až po celoslovenskú úroveň. 

E-learning vo finančnej správe sa ako nástroj na zlepšenie a efektívne riadenie vzdelávania využíva viac ako 10 

rokov. Počas tohto obdobia sa stal nielen neoddeliteľným nástrojom vzdelávania ale aj učebnou pomôckou pri 

vykonávaní lektorskej činnosti. 

Summary 

E-learning as an innovative, modern and effective form of education represents significant and integral tool of 

education for more than 9.000 employees of the Financial Administration. The main aim of the article is to point out 

the purpose of e-learning in working processes as the effective educational tool which brings neccessary up-to-

date issues for all employees within the whole Financial Adminostration in very short time.  

The system is also an important source of all educational activities – ongoing or regular, methodologically provided 

and organized by the Financial Administration Academy including face-to-face form of education on both regional 

and national level.  

E-learning has been used as a tool to improve effective management of education for more than 10 years. E-

learning system has become an inseparable tool within the process of education, moreover serves as teaching 

aids. 
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Úvod 

V súčasnej dobe už pojem e-learning nepredstavuje veľkú neznámu tak, ako to bolo kedysi. V dobe, kedy sme 

z každej strany nútení využívať informačné technológie, pri vzdelávaní nevynímajúc, sa vzdelávanie 

prostredníctvom e-learningu stáva skôr samozrejmosťou ako výnimočnosťou. Cieľom tohto príspevku je poukázať 
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na možnosť nasadenia e-learningu v štátnej správe a poukázať na rôznorodosť jeho využitia v organizácii pri viac 

ako 9 tisíc zamestnancoch. V roku 2006, kedy sa e-learning do prostredia vtedy bývalej colnej správy nasadzoval, 

bolo potrebné jeho implementáciu do stabilného systému vzdelávania rozdeliť do troch hlavných krokov: 

Budovanie technickej infraštruktúry 

Prvým a najdôležitejším krokom bolo vybudovanie technickej infraštruktúry a výber vhodného Learning 

Managment System (ďalej len „LMS“), ktorý spĺňa požiadavky pre vzdelávanie dospelých. LMS musel spĺňať 

kritérium flexibility, nakoľko bolo potrebné vytvoriť rôzne úrovne a spôsoby e-learningového vzdelávania. 

Požiadavky na otvorený a flexibilný LMS spĺňal Moodle a to z dôvodu možnosti využitia mnohých doplnkových 

modulov, ktoré nám umožňujú prezentovať vzdelávanie a jeho obsah spôsobom, akým je to potrebné pre cieľovú 

skupinu. Architektúra prostredia sa počas 10 rokov menila a vyvíjala úmerne s intenzitou nárastu koncových 

užívateľov. Na začiatku server spĺňal hardvérové požiadavky pre 30 užívateľov v jednom čase. Postupným 

používaním sa javil tento stav ako nedostatočný a v súčasnosti je server nastavený na 300 koncových užívateľov 

v jednom čase. Menil a vyvíjal sa aj komfort správy užívateľov, začínali sme s manuálnym prihlasovaním, pričom 

v súčasnosti využívame automatizované prihlasovanie cez LDAP pre viac ako 9000 zamestnancov a v rámci 

intranetu systém automaticky prihlási užívateľa. Kontinuálne vzdelávanie bez obmedzenia času, priestoru a dĺžky 

definovala požiadavku na LMS prístupu cez internet. Spustenie tejto služby predstavovalo mnohé riziká z hľadiska 

informačnej bezpečnosti. Po ich vyriešení je možné hovoriť o  hlavných výhodách e-learningového vzdelávania vo 

finančnej správe a to využiteľnosť v každom priestore a čase, napr. aj z pohodlia domova. Akadémia finančnej 

správy poskytuje priestor na on-line spoluprácu v rámci medzinárodných vzdelávacích aktivít, na ktorých sa 

zúčastňuje.  

 Potreby a nároky na virtuálne vzdelávacie prostredie sa zvyšovali so zvyšovaním počtom užívateľov 

a vznikla potreba prepojenia on-line priestoru s ostatnými prezenčnými formami vzdelávania. Otvorenosť LMS 

Moodle umožňuje vyvíjať vlastné moduly, funkcionalitu tak, aby systém nielen distribuoval vzdelávanie, ale aj 

informoval o všetkých vzdelávacích aktivitách. Za týmto účelom akadémia finančnej správy vyvíja vo vlastnej réžii 

viaceré nástroje a moduly, ktoré vytvárajú priestor pre komfortné vzdelávanie a informovanosť užívateľov.    

Starostlivosť o LMS zabezpečuje technický tím, ktorý sa podieľa na vývoji nových modulov, na aktualizácii 

systému, na technickej a grafickej časti tvorby e-kurzov.  

 

Implementácia e-learningu do systému vzdelávania  

Colné riaditeľstvo SR toho času zabezpečovalo odbornú prípravu pre viac ako 3000 colníkov prostredníctvom 

vzdelávacích aktivít. Vzdelávanie sa realizovalo samoštúdiom, dištančnou, ale prevažne prezenčnou formou. 

Tradičné metódy výučby, s ktorými sa colníci stretávali, v nich ukotvili silnú predstavu, že forma prezenčného 

vzdelávania tzv. „face to face“ je tá jediná správna. Vykonať zmeny nebolo možné a vtedy ani predstaviteľné pri 

colníckom vzdelávaní určené zákonom, s množstvom náročných tém, ktoré sa prednášajú v colných kurzoch. 

Priniesť do veľkej organizácie akúkoľvek zmenu, ktorá zrazu zmení dlhodobo zaužívaný model a funkcionalitu 

procesov, je vždy náročné. Hlavnou úlohou bolo v období nasadzovania e-learningu presvedčiť vrcholový 

manažment o všetkých jeho výhodách. Argumenty sme opierali o cenné a inšpiratívne informácie a skúsenosti, 

ktorými sme v tej dobe disponovali z európskej komisie, ktoré boli prezentované na medzinárodných konferenciách. 

Boli sme presvedčení, že inovácia prinesie organizácii a systému vzdelávania pozitíva, ktoré významnou mierou 

prispejú k budovaniu  vzdelanostnej organizácii.  

Kľúčovým momentom pri úspešnom nasadzovaní e-learningu bola zmena myslenia organizácie ako jedného 

celku. Dôležití boli predovšetkým interní lektori, ktorých odborný potenciál sme potrebovali na prípravu dobrých  e-
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learningových materiálov. V prvom rade sme ich museli ubezpečiť a uistiť, že ani ten najlepší e-learningový kurz 

nikdy nenahradí ich pridanú hodnotu pri prezenčnom vzdelávaní, a aby bolo možné napredovať, potrebujeme ich 

viac ako kedykoľvek predtým. Veľmi rýchlo pochopili výhody e-learningu, ktoré spočívajú v jeho širokom využití. E-

learning začali brať nie ako konkurenciu prezenčnému vzdelávaniu, ale ako nástroj na doplnenie a rozvoj ich 

potenciálu aplikovať vzdelávanie formou e-learningu do samoštúdia, ale tiež v priamej výučbe, ako zdroj aktuálnych 

a potrebných informácií. Tvorba e-learningových materiálov pre vybrané predmety zrazu lektorom ponúkala 

možnosť výučby zapojením viacerých zmyslov pri využívaní animácií, názorných ukážok, vizualizácie 

prostredníctvom krátkych náučných videí, využívanie metód tvorivého riešenia, čiastkovej kontroly efektivity 

vzdelávania a tiež možnosti kedykoľvek sa k spracovanému materiálu vrátiť aj z pracoviska alebo pohodlia 

domova. Vznikla nová forma vzdelávania a úspešné b-learningové kurzy, napr. v oblasti tovaroznalectva a odberu 

vzoriek. Vo veľkej organizácii ako je finančná správa e-learning ponúkol efektívny nástroj na zasiahnutie čo 

najväčšej skupiny zamestnancov z vybraných odborných tém, ako sú novely, interné predpisy, aktuálne témy a to 

všetko pri vynaložení minimálnych finančných nákladov. Jeden dobre spracovaný   e-learningový kurz je možné 

distribuovať veľkému množstvu zamestnancov v rovnakom čase a bez rozdielu na ich pracovné zaradenie, miesto 

výkonu služby, čím sa zabezpečí rovnosť možností k dosiahnutiu a získaniu vzdelávania.  

Umocniť pozitívny efekt e-learningového vzdelávania dopomohla správne načasovaná info kampaň. 

Prebiehala počas niekoľkých mesiacov a bola rozdelená do viacerých fáz s rôznou cieľovou skupinou účastníkov. 

Bola vedená interaktívnou formou a každý počnúc tútormi, lektormi a končiac koncovými užívateľmi, si ešte pred 

spustením „ostrého“ e-learningového vzdelávania, sám svoju rolu vyskúšal. Light motívom spustenia e-

learningového vzdelávania boli 2 ústredné myšlienky: e–elarningový kurz nesmie sklamať a musí byť 100% 

aktuálny. 

Stabilizovanie e-learningu vo finančnej správe 

Od spustenia prvého e-learningového kurzu, vtedy v bývalej colnej správe, ubehlo viac ako 10 rokov. Toto obdobie 

prinieslo do vzdelávania množstvo skúseností, otvorilo nové možnosti využitia e-learningu a našlo si v systéme 

vzdelávania svoje stabilné miesto. S e-learningovým vzdelávaním sa zamestnanec vo finančnej správe stretáva od 

momentu nástupu, kontinuálne počas celej doby jeho pracovnej kariéry. E–learning sa stal súčasťou priamej 

výučby ako efektívna didaktická pomôcka, poslucháči v kurzoch sa k e-learningu vracajú ako k materiálu počas 

svojho samoštúdia, zamestnanci po ňom siahajú ako po zdroji aktuálnych informácií potrebných na výkon svojich 

činností, lektori ako po pracovnom priestore pre svoje prezentácie a iné materiály. Všetci, ktorí sa chcú vzdelávať 

nájdu v e-learningovom systéme finančnej správy aktuálny katalóg pripravovaných a prebiehajúcich vzdelávacích 

aktivít zo všetkých odborných oblastí a tiež všetkých regiónov. Pre koncových účastníkov je e-learning nástrojom 

vzdelávania a získavania informácií, pre lektorov a školiteľov je nástrojom pre efektívne vzdelávanie a pre 

akadémiu finančnej správy predstavuje významný nástroj pri manažovaní a riadení vzdelávania v organizácii. 

Záver 

Finančná správa prešla za posledné 4 roky niekoľkými rozsiahlymi zmenami informačných systémov. Všetky 

informačné systémy vo finančnej správe sú do jej prostredia nasadzované práve s podporou e-learningového 

vzdelávania vrátane distribúcie manuálov a príručiek pre vybrané skupiny zamestnancov. Udržiavanie kvality 

vzdelávania a s tým súvisiacich podporných služieb je v dnešnej dobe veľká výzva. Cieľom nie je iba udržiavanie 

dosiahnutých výsledkov a kvality ale naopak prinášanie nových možností a kreatívnych spôsobov ako vzdelávanie 

zefektívniť a priblížiť cieľovej skupine. 

 


