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Program 

 

Prezentačné centrum J. A. Komenského (AMOS) B1 313 

8:30 − 9:00 

Otvorenie konferencie 

Peter Halák, riaditeľ Indície, n.o. 

Prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., dekan Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 

9:00 − 9:30 

Martin Kuruc: Dôvera neexistuje! 

Keď sa bojíme prestávame sa učiť, alebo čo sa učíme, keď máme strach. 

Martin Kuruc pôsobí na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Spolupracuje s Indíciou. Pracoval 

s chlapcami s poruchami učenia a správania. Venuje sa témam motivácie, rozvoja sebaregulácie 

a morálneho usudzovania. 

Organizácia: Pedagogická fakulta UK v Bratislave 

9:30 − 10:00 

Jozef Strakoš: O výučbe rozhoduje učiteľ.  

Aké dôležité rozhodnutia učiteľ robí pri príprave, realizácii a hodnotení vlastnej výučby? Aký typ 

výučby uprednostňuje? Ako vyberá  učivo? Aké prostriedky výučby používa ? Ako hodnotí výsledky 

učenia sa žiakov?  Aké prostredie výučby vytvára?  Akým spôsobom rozvíja svoje pedagogické 

spôsobilosti? 



 

 

 
 

Ing. Mgr. Jozef Strakoš PhD. je absolvent Strojársko-technologickej fakulty SVŠT v Trnave a 

Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. 15 rokov bol učiteľom na druhom stupni ZŠ. Od roku 2012 

pôsobí na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky PdF UK v Bratislave, aktuálne zabezpečuje 

kurzy vysokoškolskej pedagogiky pre doktorandov Právnickej fakulty a Fakulty sociálnych 

a ekonomických vied UK v Bratislave. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje najmä 

inováciám vo výučbe a rozvíjaniu pedagogických spôsobilostí vysokoškolských učiteľov. 

Absolvoval študijné a pracovné pobyty v Nórsku, Švédsku, Dánsku, Islande, Estónsku, Rakúsku a 

Španielsku.  

 

 

10:00 − 10:15      prestávka 

 

10:15 − 11:45 

Učebňa A 

 

Martin Kuruc: Keď vás prevalcuje túžba naučiť a vychovať, stratíte žiakov!  

Ako môže naša túžba naučiť a vychovať viesť k tomu, že naši žiaci budú nesamostatní. Budeme 

hovoriť o motivácii, skupinovej dynamike a podpore k samostatnosti u žiakov.  

Martin Kuruc pôsobí na PdF UK v Bratislave. Spolupracuje s Indíciou. Pracoval s chlapcami s 

poruchami učenia a správania. Venuje sa témam motivácie, rozvoja sebaregulácie a morálneho 

usudzovania. 

Organizácia: Pedagogická fakulta UK v Bratislave 

 

Učebňa B 

 

Janette Motlová, Ako facilitovať kvalitné vzťahy medzi žiakmi na úrovni triedy a školy? 

Ako pripraviť žiakov na prijímanie inakosti? Ako storytelling pomáha vo formovaní postojov a 

budovaní integrity žiaka v triede, škole? Ak viesť rodičov k porozumeniu rôznorodosti spolužiakov 

ich dieťaťa? 

Janette Motlová má viac ako 18 ročné skúsenosti v oblasti vzdelávania a vedenia ľudí. Je 

odborným konzultantom pre Slovak Telekom, Nadáciu Pontis, Teach for Slovakia a mnohé ďalšie 

organizácie. Založila neziskovú organizáciu EDUMA − Od emócií k poznaniu a vzdelávací portál 

onlinezivakniznica.sk. Bola nominovaná na Slovenku roka a získala niekoľko ocenení vrátane 

Ceny Nadácie Orange, Novinárskej ceny 2008 a ocenenia Lektor roka 2017. Aktuálne pôsobí ako 

riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. 

Organizácia: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

Učebňa C 

 

Jana Janotková: Dobrým filmom ku kritickému mysleniu. 

Sledovanie filmov nemusia mať žiaci len za odmenu, či na konci školského roka. Povieme si, ako 

sa film môže stať vašim učebným nástrojom a ako naučiť žiakov diskutovať. Rozvíjajme kritické 



 

 

 
 

myslenie, tak aby to deti bavilo. Krok po kroku si ukážeme ako prekonať ťažké začiatky.   

Jana Janotková pôsobí ako ambasádorka v Teach for Slovakia. V škole sa zameriava na výučbu, 

v ktorej sú hlavnými hrdinami deti. 

Organizácia: Teach for Slovakia, ZŠ Tupolevova, Bratislava 

 

Učebňa D 

 

Ondrej Mikuláš: Dávanie a prijímanie spätnej väzby. 

Spätná väzba je veľmi dôležitá súčasť vzťahu, či už s dieťaťom, kolegom, alebo nadriadeným. 

Budeme diskutovať o zásadách dávania a príjimania konštruktívnej spätnej väzby, aby mala 

prínos pre druhú osobu. Príspevok bude vedený vo forme workshopu, kde si na ukážkach 

vyskúšame dávať a príjimať spätnú väzbu.   

Ondrej Mikuláš vyštudoval informatiku na FMFI UK v Bratislave. Počas štúdia sa venoval 

organizácii matematických sústredení pre deti na základnej a strednej škole. Pracoval ako IT 

inžinier v Nórsku a Rumunsku. Z tejto dobre platenej pozície odišiel na dva roky učiť deti do 

Budkoviec pri Michalovciach v rámci programu Teach for Slovakia. V súčasnosti pracuje v 

Technology Studio na projekte Informatika s Emilom s cieľom implementovať na školách nové 

pedagogické postupy v oblasti algoritmizácie a riešenia problémov.  

Organizácia: Teach for Slovakia, Technology Studio 

 

Učebňa E 

 

Andrea Cinegová: Nové písmo na Slovensku – 8. rok 

Comenia Script je písané nespojité písmo, ktoré začali vyučovať v ČR a pred 8. rokmi sa začalo 

vyučovať aj na školách na Slovensku. Škôl, kde sa písmo vyučuje je stále viac. Je vytvorené pre 

potreby súčasných detí. Je jednoduché a pre každé dieťa ľahko zvládnuteľné. V príspevku sa 

okrem základných informácii o písme CS pozrieme aj na vývoj písma Comenia Script u detí počas 

8 rokov. 

Mgr. Andrea Cinegová je absolventou Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, odbor Predškolská 

a elementárna pedagogika. Pôsobila v Detskom parku, v Centre voľného času a 15 rokov je 

členkou tímu v Cirkevnej základnej škole v Narnii, momentálne ako líder 1. stupňa. Pred 8. 

rokmi priviedla do Narnie aj nové nespojité písmo Comenia Script. 

Organizácia: CZŠ Narnia v Bratislave 

 

 

Obedňajšia prestávka: 11:45 − 12:30 

 

12:30 − 13:30 

 

Učebňa A 

Dagmar Berecká: Tvorivá trieda  – vzdelávací program pre budúcich učiteľov  

Ste budúcim učiteľom? Záleží vám na tom, aby sa vaši žiaci do školy tešili? Veríte, že 



 

 

 
 

 poznanie je viac než výklad a memorovanie? Potom program Tvorivá trieda môže 

osloviť práve vás. Pozývame Vás na diskusiu s jeho absolventkami. 

Dagmar Berecká sa takmer dvadsať rokov venuje vzdelávaniu, v poslednom období 

najmä rozvoju učiteľov a konštruktivistickému prístupu k výučbe. V Indícii vedie 

projekt Comenia Script, programy Tvorivá trieda a  KiVY pre budúcich učiteľov. 

Organizácia: Indícia, n.o. 

Učebňa B 

 

Anna Symington - Maar: Škola Felix − škola šťastných detí 

V škole Felix sa venujeme inovatívnym metódam vychádzajúcim z konštruktivizmu, 

ktoré u detí podporujú chuť vzdelávať sa. Ako to robíme a aké to je byť učiteľom na 

našej škole sa dozviete z tohto workshopu, kde si to aj na chvíľu vyskúšate."  

Anna Symington - Maar je pedagogická zástupkyňa v Škole Felix, pracuje na tom, 

aby mali pedagógovia podmienky a podporu pre to najkvalitnejšie vedenie detí, to 

najinovatívnejšie vyučovanie a vychovávanie v rámci princípov školy. Pred tým 

nastavovala systém podpory a vzdelávania učiteľov Teach for Slovakia, mentorovala 

učiteľov, analyzovala medzinárodné vzdelávacie systémy a učila vedecké predmety 

na základných a stredných školách v Londýne. Najviac ju baví, keď vidí ako ľudia, 

ktorých sprevádza rastú, veria v seba a dosahujú veci, z ktorých majú radosť. To 

zahŕňa dospelých, ale aj jej žiakov, či jej vlastného syna.  

Organizácia: SZŠ Felix, Bratislava  

Učebňa  C 

Dagmara Jančušková: Narnia, škola, kde sa deti vzdelávajú a vychovávajú 

O tom, ako deti nielen vzdelávame, ale aj vedieme k hodnotám a životným 

zručnostiam. 

Mgr. Dagmara Jančušková pracuje na Narnii 5. rok. Momentálne ako líder RsT, 

čiže školského klubu detí. Je súčasťou vedenia Narnie. Predtým pracovala na 

základnej škole pri Košiciach ako učiteľka 6 rokov. Veľa skúseností získala aj ako 

vedúca táborov, pracovala v Centre voľného času a pod. Je členkou OZ Brána do 

Narnie a tiež má skúsenosti so školou z pohľadu rodiča, keďže je mamou troch dcér.  

Organizácia: CZŠ Narnia v Bratislave 

Učebňa D 

 

1. súkromné gymnázium a základná škola pre žiakov so všeobecným 

intelektovým nadaním na Bajkalskej 20 v Bratislave 

Magdaléna Pešková: Sú potrebné triednické hodiny ? Akým spôsobom ich 

napĺňame na 1. súkromnom gymnáziu? 

Eva Jahelková: Ako integrovať mäkké zručnosti s prírodnými vedami? Odpovieme 



 

 

 
 

podľa našich skúseností. 

Mária Smreková: Učíme sa učiť na 1. súkromnom gymnáziu. 

PhDr. Magdaléns Pešková je od roku 1996 školskou psychologičkou, vytvára náplň 

triednických hodín, prednáša na CPPP Okrem povinností a pracuje s rodinami 

problematických žiakov. 

Mgr. Eva Jahelková skončila fyzikálnu chémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v 

Bratislave. Je triedna, rada tvorí inovačné programy pre chémiu a oblasť 

prírodných vied. 

Mária Smreková je spoluzakladateľkou 1. súkromného gymnázia a ZŠ pre žiakov so 

všeobecným intelektovým nadaním na Bajkalskej 20 v Bratislave, toho času 

zástupkyňou riaditeľky školy. 

Organizácia: 1. súkromné gymnázium a ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým 

nadaním na Bajkalskej 20 v Bratislave 

Učebňa E 

 

Diana Fűry, Miroslava Kiripolská: Edulienka  - Otočme školu o 180 stupňov. 

Ako nastaviť vzdelávanie tak, aby to bavilo všetkých – deti, učiteľov aj rodičov 

#nefrflime #zmeňme #keďučeniebaví 

Diana Fűry je metodičkou a mentorkou  pedagógov vo vzdelávacej skupine 

Edulienka, v ktorej pôsobí od jej vzniku. V minulosti pôsobila na Pedagogickej 

fakulte UK  v Bratislave, kde sa venovala príprave mladých ľudí na pozíciu učiteľa. 

Spolupracovala na vedecko – výskumných projektoch fakulty. 

Miroslava Kiripolská je garantkou vzdelávania detí vo vzdelávacej skupine 

Edulienka. V minulosti pôsobila ako učiteľka, riaditeľka štátnej a súkromnej školy, 

mentorka v programe Teach for Slovakia, podieľala sa na tvorbe inovatívnych 

kurikul na úrovni škôl aj štátneho kurikula.  

Organizácia: Občianske združenie Edulienka  

 

 

Prestávka: 13:30 − 13:45 

 

13:45 − 15:15 

 

Učebňa A 

 

Dagmar Môťovská: Hejného metóda v iných vyučovacích predmetoch. 

Uplatňovanie Hejného metódy na hodinách matematiky pôsobí "nákazlivo" aj na iné 

predmety, prostredníctvom žiakov a učiteľov. Taktiež od didaktikov prichádza snaha 

aplikovať princípy, aj konštruktivistický spôsob vyučovania do iných predmetov. 



 

 

 
 

Porozprávam o tých, ktoré už u nás majú akési výsledky a zažijeme si niekoľko 

praktických ukážok aj zo slovenského jazyka, ktoré používal už pán profesor Hejný. 

Dagmar Môťovská je odbornou garantkou vyučovania a lektorovania Hejného 

metódy na Slovensku. Okrem toho je učiteľkou matematiky a informatiky pre 

žiakov rôzneho veku – od malých prvákov až po učiteľov a rodičov. Má ich rada a 

sama sa od nich veľa učí. Snaží sa ich inšpirovať a povzbudzovať tak, ako ju vždy 

podporoval jej učiteľ, profesor Hejný. Má skúsenosti s vyučovaním na viacerých 

školách, pracovala aj vo finančníctve a aj ako projektová manažérka v softvérovej 

firme. Založila neziskovú organizáciu Púpava, ktorá sa venuje zážitkovej výchove už 

20 rokov. Aktuálne pôsobí na SZŠ Bajkalská v Bratislave. 

Organizácia: Indícia, n.o. 

Učebňa B 

 

Martina Matrtajová: Bádateľská metóda 5E - vedieme žiakov k samostatnosti 

Ako plánovať tak, aby boli žiaci na hodinách aktívnejší ako učiteľ? Cieľom workshopu 

je zdieľať nadšenie a skúsenosti z premakanej štruktúry plánov 5E, vďaka ktorej si 

žiaci budujú poznatky na základe vlastných skúseností 

Martina Matrtajová je ambasádorkou programu Teach for Slovakia. Dva roky 

strávila na základnej škole v Budimíri, kde sa venovala konštruktivistickému 

vzdelávaniu matemtiky s prvkami Hejného metódy a charakterového vyučovania. 

Mimo školy vyrába matematické šperky, veľa číta, rada cestuje a najlepší slnečný 

víkend je pre ňu strávený v horách.  

Organizácia: Teach for Slovakia 

Učebňa C 

Martin Kríž: Civilizácia – projekt konštruktivistického vyučovania vzdelávacej 

oblasti Človek a spoločnosť. 

Od školského roka 2017/18 vyvíjame a od školského roka 2018/19 na dvanástich 

školách pilotujeme projekt zameraný na zmenu vyučovacieho štýlu v 

spoločenskovedných predmetoch od transmisívneho ku konštruktivistickému. To 

znamená, že žiakom vedomosti prestaneme odovzdávať, ale budeme ich 

podnecovať a podporovať, aby riešením primeraných úloh dokázali poznatky 

objaviť, prepojiť so svojím reálnym životom a s inými už získanými poznatkami - a 

tak si konštruovať svoje vlastné poznanie.  

Program:  

1. Prvá hodina. 

2. Predstavenie projektu. 

3. Diskusia. 



 

 

 
 

Martin Kríž je absolventom učiteľstva filozofie a histórie, kočovný učiteľ. Ostatných 

15 rokov vymýšľa, ako správne zadefinovať, čo sa majú deti naučiť, aktívne pomáha 

učiteľom nájsť cestu k zmysluplnému vzdelávaniu a k žiakom ako k ľuďom. 

Organizácia: Indícia, n.o. 

Učebňa D 

 

Martina Nociarová, Lucia Borovská, Štefan Karolčík: ExpEdícia, skús, skúmaj, 

spoznaj.  

V školskom roku 2016/2017 rozbehla Indícia, n.o., pilotný projekt ExpEdícia – skús, 

skúmaj, spoznaj. Jeho cieľom je pomáhať základným školám meniť sa na miesta, 

kde majú žiaci radosť z vlastného objavovania, experimentovania a poznávania. 

Miesta, kde ich učitelia na tejto ceste sprevádzajú v bezpečnom a podpornom 

prostredí. 

Program:  

1. Prvá hodina. 

2. Predstavenie projektu. 

3. Diskusia. 

Lucia Borovská v Indícii vedie projekt zmeny prístupu vo vyučovaní prírodných vied 

na základných školách. Popri tom rozvíja vzdelávací portál www.uletsknihou.sk.  

Organizácia: Úlet s knihou, o.z. 

Štefan Karolčík je vysokoškolský učiteľ zaoberajúci sa problematikou skvalitnenia 

pregraduálnej a postgraduálnej prípravy učiteľov geografie a zmysluplného 

uplatnenia inovatívnych učebných prístupov a výskumne ladených koncepcií vo 

výučbe prírodovedných predmetov. Autor učebníc, metodických materiálov, 

edukačných softvérov, multimediálnych encyklopédií a hudobných CD.  

Organizácia: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave  

Učebňa E 

 

Ondrej Mikuláš: Programovanie s Emilom v 3. triede základnej školy – pre 

každého žiaka a každého pedagóga  

Na workshope sa vlastnými prstami a vlastným zážitkom oboznámime s novou 

vyučovacou metódou, ktorú tvorí programovacie prostredie Emil pre žiakov 1. 

stupňa. Pre tých, ktorí sa programovania zatiaľ obávali, ale už sa viac nebudú 

musieť! 

Ondrej Mikuláš vyštudoval informatiku na FMFI UK v Bratislave. Počas štúdia sa 

venoval organizácii matematických sústredení pre deti na základnej a strednej 

škole. Pracoval ako IT inžinier v Nórsku a Rumunsku. Z tejto dobre platenej pozície 

http://www.uletsknihou.sk/


 

 

 
 

odišiel na dva roky učiť deti do Budkoviec pri Michalovciach v rámci programu 

Teach for Slovakia. V súčasnosti pracuje v Technology Studio na projekte 

Informatika s Emilom s cieľom implementovať na školách nové pedagogické postupy 

v oblasti algoritmizácie a riešenia problémov.  

Organizácia: Teach for Slovakia, Technology Studio 

Učebňa F 

Viktória Marcinová: Mýtus menom Čitateľská gramotnosť  

Prečo je dôležité rozčítať deti, a prečo sa tým zaoberať ak nebudem učiť čítanie či  

slovenčinu? Čo v triede reálne dokážem ovplyvniť a ktoré aspekty sú, naopak, úplne 

mimo kontroly učiteľa? A čo s tým má spoločné doktor Proktor a jeho prdiprášok? 

Viktória Marcinová: prekladateľka a redaktorka, ktorá zo všetkého najväčšmi 

povzbudzuje rodičov, aby deťom čítali od narodenia. 

Organizácia: OZ Čítajme si spolu, OZ Krajina čitateľov, Martinus 

 


