
 

 
 

1 

III. Konferencia ALKP, 25.9.2017, Banská Bystrica 
 

 Peter Kalčevský 

Od roku 2009 pracuje v neziskovej vzdelávacej organizácii JA Slovensko, ktorá už 25 

rokov realizuje podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie žiakov, no venuje sa 

aj vzdelávaniu učiteľov. Pôsobil ako školiteľ pracovníkov s mládežou v národnom 

projekte KomPrax – kompetencie pre prax a ako posudzovateľ odbornej činnosti pre 

národné projekty s názvom Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných 

školách s využitím elektronického testovania. 

 

Skúsenosťou k úspechu 

Vzdelávanie je dlhodobý proces, vyžaduje si čas a zodpovedný prístup lektora aj frekventanta. Ako však tento proces 

urobiť čo najefektívnejším? Čo je to metóda “learning by doing”? Ako využívať vo vzdelávaní nové a netradičné prvky, 

metódy, techniky a neprehnať to? 

 

Juraj Hipš 

Vyštudoval filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského so 

zameraním na environmentálnu etiku. Bol učiteľom na rôznych stredných školách a 

prednášal aj na materskej fakulte. Od roku 2000 je riaditeľom Centra environmentálnej 

a etickej výchovy Živica. Je spoluzakladateľom komunitnej základnej školy v Zaježovej a 

Sokratovho inštitútu pre nadaných mladých ľudí zo Slovenska pôsobiacich v rôznych 

oblastiach. Pre pedagogických lídrov založil Komenského inštitút, ktorý má ambíciu 

meniť školstvo zdola. Je autorom niekoľkých metodických príručiek venovaných 

environmentálnej výchove a ľudským právam. Nepozná názvy rastlín, ale o to viac ho 

zaujíma bytie. Má tri deti a žije na zaježovských lazoch. 

Tichý učiteľ 

Vo vzdelávaní sa stalo módou využívať rôzne aplikácie, interaktívne tabule aj tablety. Môže v tejto konkurencii obstáť 

ticho? Na praktických príkladoch si ukážeme, aké nástroje má v rukách „tichý učiteľ“. Zažijeme si ako sa dá učiť silou 

ticha a aké prínosy do vzdelávania prináša. 

 

Petr Turoň 

Lektor a kouč. Právnik, ktorému učaroval svet vzdelávania dospelých. Pracoval pre 

občianske združenia, verejnoprávne organizácie i podnikateľské subjekty. Organizuje 

prednášky v oblasti soft skills a medziľudských vzťahov. Vedie individuálne koučingy. Má 

rád psychológiu, hory a fotografovanie. Rád pomáha s riešením medziľudských a 

pracovných konfliktov. Je autorom projektu „Vyjadri sa umením,“ kde formou umenia 

pomáha žiakom a študentom zlepšovať ich sociálne kompetencie. Pracoval ako manažér 

vzdelávacích a sociálnych projektov, najskôr v Sliezsku a neskôr na Slovensku, kde sa 

usadil so svojou rodinou. 

 

 

Jak být kreativní lektor 

V současné době roste počet lektorů, přičemž teorie jednotlivých témat se často příliš nemění. Proto je důležité se od 

ostatních odlišit. A k tomu nám pomáhá kreativita. Ale kreativita není jen schopnost se odlišit, nýbrž i přizpůsobit se 

konkrétnímu  klientovi tak, aby měl z našeho lektorování co  největší užitek. V této přednášce  se dozvíte,  jak v sobě 

kreativitu najít, jak ji rozvinout a použít tak aby naše přednáška byla nezapomenutelná. 
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Tomáš Langermann 

Vynikajúce komunikačné zručnosti ho v roku 2011 priviedli k spoločnosti Power 

Coaching s. r. o., kde sa stal školiteľom a koučom. Zaoberá sa službami v psychológii a 

koučingu. Zameriava sa na vzdelávanie dospelých v oblasti rozvoja osobnosti, 

odbúravania stresu, efektívneho narábania s časom a posilnenia sebavedomia. Vďaka 

svojim riadiacim zručnostiam vychoval niekoľko veľmi schopných manažérov. V roku 

2006 založil reklamnú agentúru ExtremeGang, ktorá sa špecializuje na usporadúvanie 

podujatí v oblasti extrémnych športov.  

 

Ako zbaliť dokonalú ženu 

Existuje mnoho stratégií ako JU získať. Jedna však úspešnosťou prevyšuje ostatné. Nebudeme simulovať návody, 

situácie, či ideálne postupy. Zažijete/zažite jednoduché veci, filozofiu, základ, ktorý nám dnes tak často uniká. Zažite 

Netradičnú prednášku. Aj ona môže byť jedným z kľúčových faktorov úspechu vo vzdelávaní.  

 

 

Zuzana Zahradníková 

Spoluzakladateľka Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Po 15 rokoch v 
medzinárodných IT korporáciách na seniorných manažérskych pozíciách sa rozhodla pre 
zmenu. Tou je kariérové poradenstvo zážitkovou formou ušitou na mieru. Má akreditáciu 
MŠVVaŠ SR.  Prezentovala o vrodených talentoch na TEDx  a dokonca jeden z projektov na 
rozvoj kľúčových talentov bol zverejnený v časopise Forbes. Prostredníctvom interaktívnych 
workshopov pre rôzne vekové skupiny, prednášok na školách a individuálneho poradenstva 
prináša ľuďom životnú zmenu, AHA momenty, vášeň a naplnenie v zamestnaní. Pomáha 
ľuďom naplno využiť ich jedinečný potenciál, odlíšiť sa od davu a vďaka práci, ktorú si zamilujú 
žiť šťastný a spokojný život. Je zakladateľkou spoločnosti Career Spring s. r. o.. 

 

Ak budeme rozvíjať svoje slabé stránky budeme priemerní, ak silné stránky budeme jedineční 

Využívate vo svojej práci naplno svoj potenciál? Ak nie, aj Vám sa zdá, že do popredia sa dostávajú Vaše slabé stránky? 

Kedy vyšší manažment firiem konečne  pochopí, že najväčším aktívom firiem sú ľudia? Ako ich správne motivovať a 

inšpirovať k výkonom? Povedzme si o zážitkových metódach kariérového poradenstva, ktoré môžu byť prospešné pri 

nábore zamestnancov, ako súčasť Assesment centier, či pri rozvoji kľúčových talentov firmy, prípadne budúcich lídrov.  

 

Katarína Melová 
 
Špeciálna pedagogička, brainfeedback terapeutka, študentka II. fázy  procesorientovanej 

psychoterapie. Je spoluzakladateľkou spoločnosti Terrain, kde ponúka terapeutickú prácu 

a odborné poradenstvo zamerané na prácu s deťmi, rodinným systémom a na prácu s 

dospelou klientelou v oblasti osobnostného rastu. „Verím a moja práca mi to potvrdzuje, 

že v každom probléme a vyrušení sa skrýva nový potenciál a niečo, čo chce rásť – chce byť 

objavené a žité viac vedome.“ Okrem terapeutickej práce organizujem vzdelávania, 

stretnutia a besedy pre širšiu verejnosť. 

 
 

Cesta ťa môže zaviesť veľmi ďaleko, alebo ťa viesť hlboko dovnútra 

Aké je využitie metaforických kariet pri práci s jednotlivcom, párom či skupinou? K čomu terapeutické karty sú? Ako 

s nimi pracovať a po ktorých siahnuť? Ak chcete obohatiť vzdelávanie, spoločne sa s Vašim klientom “zasnívať“ 

a vnášať kreativitu do práce poradcu či terapeuta, možno Vás táto téma osloví. 

https://www.youtube.com/watch?v=MGe2iEi0Oto&feature=youtu.be

