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O  chvíľku  je  tu  obdobie  podávania 
prihlášok  a ŽSR  sú  aktívne  v duálnom 
vzdelávaní.  Máte  na svojom  pracovisku 
študentov? 

Na našom pracovisku študenti aktuálne nie sú. Sú 
na iných, ale malo by sa to v krátkom čase zmeniť. 
Počet študentov, ktorí študujú na dopravných školách, 
sa zvyšuje a v najbližšom školskom roku by mali prísť 
aj k nám. Odbory v oblasti dopravy je možné študovať 
na šiestich stredných odborných školách: v Martine, 
Šuranoch, Trenčíne, Košiciach a na dvoch školách 
v Bratislave. 

Čo  všetko  musí  študent  zvládnuť,  aby 
mohol  po škole  vypravovať  vlaky?  Čo 
všetko robí počas praktickej výučby? 

Prax je troška iná ako teória a pre študenta školy je 
železničná problematika náročná. Je výhodné, ak si 
študenti vyskúšajú svoje budúce povolanie v praxi 
pod dohľadom skúsených kolegov. Lepšie je raz vidieť, 
ako dvakrát počuť, a na železnici to platí dvojnásobne. 
Študenti získajú ostražitosť, v praxi sa naučia, na čo 
dávať pozor, uvidia stavanie vlakových ciest a mnoho 
ďalšieho.
Viem to z vlastnej skúsenosti. Nemám školu, ktorá 
by bola zameraná smerom k železnici. Napriek tomu, 
že mám dve maturity, keď som prišla na železnicu, 
chvíľu mi trvalo otvoriť oči a ešte dlhšie začať myslieť 
,,železnične“. Našťastie som vždy narazila na ľudí, 
ktorí mi pomohli. Železnica je jedna veľká rodina, ako 
sa vravieva. 

Keď ste boli vo veku 14 – 15 rokov, vedeli 
ste hneď, že chcete byť výpravkyňa alebo 
ste sa k tejto profesii dostali postupne? 

Ani vo sne by mi nenapadlo, že sa stanem súčasťou 
železničiarskej rodiny. Ako malá som chcela byť 
herečkou, hlásateľkou alebo speváčkou. Takže moja 
cesta k železnici nebola celkom priamočiara. :)

Rozhodli  by  ste  sa  pre toto  povolanie  aj 
dnes? 

Vzhľadom na to, že konkrétne ja mám okolo seba ľudí, 
ktorí mi pomáhajú, fandia mi a podporujú ma, išla by 
som do toho aj dnes. 

Akí sú dnešní cestujúci? Ako sa správajú 
na nástupištiach, čo preferujú počas cesty 
vlakom?  Evidujú  vašu  osobu  a profesiu 
na stanici? 

Práca s ľuďmi je vždy zložitá, každý je z iného cesta. 
Ja osobne s ľuďmi rada komunikujem a snažím sa 
vychádzať s každým. Každý, kto príde na stanicu 
s úmyslom cestovať, ma vníma, či už pri predaji lístka 
alebo na nástupišti, ale i pri akomkoľvek probléme, 
ktorý potrebuje vyriešiť, od zmeškaného vlaku 
cez stratu batožiny. Veď práve výpravca je ten prvý 
človek, za ktorým cestujúci príde s problémom. 

Myslíte  si,  že  prácu  výpravcu  by  vedel 
zastúpiť aj iný zamestnanec železnice?

Pokiaľ to môžem posúdiť ja, tak ťažko, ako som už 
spomenula, je to práca zložitá a zodpovedná, preto je 
pri nej veľmi dôležitá prax.

Od  vašej  práce  veľmi  závisí  bezpečnosť 
na železnici.  Na čo  všetko  musíte  dávať 
pozor počas práce? 

Na všetko. :)

Je  to  podľa  vás  práca  až  do dôchodku 
alebo je na železnici možné aj kariérne sa 
posunúť? 

Je to práca až do dôchodku, ale je tu možnosť osobného 
a kariérneho rastu. Pre kariérny postup na železnici sú 
dôležité skúsenosti a nie až tak vysoká škola. Z pozície 
výpravcu sa môžete ďalej vypracovať na tie ďalšie: 
dozorcu prevádzky, komandujúceho, technológa, 
prevádzkového dispečera, kontrolného dispečera, 
kontrolóra dopravy, ale aj dopravného námestníka. 
Ďalšie, ešte vyššie pozície je možné získať už potom 
s vysokou školou, ideálne z oblasti dopravy. No ako 
som už spomínala, človek už počas školy zaradenej 
do duálneho vzdelávania získa prax a tá mu pomôže 
ďalej napredovať. 

Na webe www.dualnysystem.sk nájdete zoznam 
škôl, na ktorých je možné študovať dopravné odbory 
v systéme duálneho vzdelávania. 

Ing. Mgr. Martina Slušná

AKO VYUČOVAŤ MATEMATIKU 
INOVATÍVNE A EFEKTÍVNE? 
OBJAVTE MOŽNOSTI VEDOMATU! 
V záujme každého učiteľa je poskytnúť žiakom to najlepšie. Je však veľmi ťažké prispôsobovať sa rôznym 
typom žiakov s rozličnými vedomosťami a schopnosťami v dvadsaťčlennej triede. Individualizované 
učenie je tak skutočne náročné až nemožné. 

Aj keď nájdete zaujímavú úlohu, pripravíte si na vyučovaciu hodinu pútavé a motivujúce úlohy, svojou 
náročnosťou nikdy nebudú vyhovovať všetkým žiakom v triede, čo obmedzuje efektívne napredovanie 
všetkých jej členov.

Vedomat je riešenie

V predchádzajúcich článkoch sme si predstavili, ako 
pracuje Vedomat – prvý softvér na adaptívne učenie 
na Slovensku. Prispôsobovaním úloh jednotlivým 
žiakom a odporúčaním jedinečnej cesty prechodu 
kurikulom umožňuje inovatívne, motivujúce 
a efektívne precvičovanie učiva z matematiky 
pre druhý stupeň základných škôl a príslušné ročníky 
gymnázií s osemročným štúdiom. Čo všetko prináša? 

Vedomat je 
doplnková 
výučbová 
pomôcka,

ktorá umožňuje:

· A to hneď dvojakým spôsobom. Keďže celý 
softvér pracuje on-line, učitelia môžu na svojej 
obrazovke v reálnom čase vidieť, či žiaci pracujú 
v prostredí Vedomatu alebo si prezerajú iné stránky 
na internete. Druhý spôsob kontroly činnosti spočíva 
v sledovaní výsledkov ich práce v reportoch, ktoré 
obsahujú informácie o žiackej aktivite, výsledkoch 
a napredovaní triedy.

KONTROLU ČINNOSTI 
ŽIAKOV NA HODINÁCH



· Každý žiak dostáva úlohy, ktoré sú mu 
prispôsobené svojou obťažnosťou a poskytnuté 
v správnom čase a vhodnom poradí. 

· Žiaci si tak môžu prejsť spôsob, ktorým sa 
mali dopracovať k správnej odpovedi, či už odpovedali 
dobre alebo nie. Pri ťažších úlohách je po prvej 
nesprávnej odpovedi žiakom poskytnutá rada, ktorá im 
môže dopomôcť k zisteniu správnej odpovede. 

· Keďže Vedomat je dostupný on-line, 
nevyžaduje si žiadnu inštaláciu a je dostupný 
z akéhokoľvek počítača, tabletu či smartfónu 
s pripojením na internet. Môžete tak zadávať 
žiakom domáce úlohy z tém, ktoré ste práve prebrali 
na vyučovacích hodinách a nestihli si ich precvičiť, 

alebo zopakovať si úlohy z dávnejšie prebratej 
témy pred písomnou skúškou. Veľmi jednoduchým 
spôsobom si môžete overiť, či žiaci na domácej úlohe 
pracovali a aké výsledky dosiahli.

· V reportoch môžete vidieť, na čom a s akým 
výsledkom jednotliví žiaci pracovali a čo je z vašej 
strany ešte potrebné dovysvetliť alebo si ešte precvičiť. 

· Učiteľské aj žiacke prostredie je veľmi 
jednoducho a efektívne navrhnuté tak, aby ste 
nestrácali čas komplikovanými nastaveniami a veľmi 
rýchlo sa tak dostali k podstate – precvičovaniu učiva, 
efektívnemu napredovaniu a kontrole. Vedomat 
napríklad poskytuje možnosť jednoduchého priradenia 
žiakov do vami vytvorených tried, umožňuje okamžitú 
zmenu hesla žiakov v prípade jeho zabudnutia, 
intuitívne vyhľadávanie tém a ďalšie premyslené 
pomôcky k rýchlej a efektívnej práci. 

VYPRACOVÁVANIE 
MNOŽSTVA OTÁZOK 
V RÔZNYCH VARIÁCIÁCH
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RIEŠENIA VŠETKÝCH ÚLOH 
S VYSVETLENÍM POSTUPU

ZADÁVANIE 
DOMÁCICH ÚLOH

SLEDOVANIE 
POKROKU ŽIAKOV

RÝCHLE ZORIENTOVANIE 
SA V PROSTREDÍ SOFTVÉRU

VZDELÁVANIE

Vedomat si môžete objednať na mesiac zdarma pre ľubovoľný počet žiakov a vyskúšať si prácu s ním na vyučovacích 
hodinách. Má možnosť zadávania domácich úloh, sledovania pokroku žiakov a prípadnej nápravy, ak využívaním 
Vedomatu zistíte, že pri určitej téme sa ešte vyskytli nedostatky vo vedomostiach. V prípade, že máte obavy z práce 
so softvérom, neváhajte nás kontaktovať a vyžiadať si bezplatné školenie týkajúce sa práce s Vedomatom priamo 
vo vašej škole. Viac informácií získate na info@vedomat.sk.

Ing. Róbert Chudý
RAABE Slovensko

Vyskúšajte si benefity Vedomatu 
na mesiac zdarma

ROZHOVOR MESIACA

VIERA MÁŠA OROGVÁNI O POMOCI 
DEŤOM NA CESTE K VZDELANIU: 
JE TO DRUH PRÁCE, KTORÝ SI 
NOSÍTE STÁLE SO SEBOU 
Na Slovensku dlhodobo pretrvávajú zásadné nedostatky vo vzdelávaní detí so zdravotným 
znevýhodnením. Odborníci, ale aj rodičia týchto detí neraz hovoria o popieraní ich práva na rovnaký 
prístup k vzdelávaniu. Jednou z prekážok ich začlenenia do bežných škôl je aj nedostatok asistentov 
učiteľa. Na jednu ZŠ pripadá 0,82 asistenta učiteľa, na stredných školách dokonca iba 0,05 na školu. 
O tejto krásnej, ale aj náročnej práci sme sa rozprávali s Vierou Mášou Orogváni, ktorá pomáha 
vo vzdelávaní žiačke s Downovým syndrómom a dokazuje, že inklúzia nemusí byť len ilúziou.

To je otázka, nad ktorou veľmi nerozmýšľam 
a nezapájam rozum, ale skôr vnútorný pocit. To 
rozhodnutie išlo zvnútra. Keď nad tým uvažujem 
rozumom, nemám tú odpoveď. (smiech)

Túto prácu robím tretí rok a popravde, nevedela som 
úplne presne, do čoho idem. Mám za sebou dve vysoké 
školy. Jednou je VŠMU, odbor filmová scenáristika 
a dramaturgia, a druhou špeciálna pedagogika 

na Karlovej univerzite v Prahe. Hneď po prvej vysokej 
škole som sa zamestnala v súkromnej materskej škole 
a až do svojej materskej som pracovala v škôlkach. 
Na Karlovej som štátnicovala, keď mal môj prvorodený 
syn 9 mesiacov. Doučovala som popritom a viedla 
tri roky jednu žiačku na ZŠ, ktorá mala všetky „dys“, 
ktoré mohla mať. Mám za sebou veľa praxe s rôznymi 
deťmi, rôzne kurzy a vzdelávania (Sindelar, Feuerstein, 
Efektívne rodičovstvo – lektorka, Sociálny pracovník...). 

Robila som aj osobnú asistentku imobilnému dievčaťu, 
ale školskou asistentkou som prvýkrát. Byť školskou 
asistentkou je veľmi komplexná pozícia. Je to práca, 
v ktorej sa nedá prísť do bodu, že si poviete: tak, už 
ju „viem robiť“. Rovnako aj deti a ich diagnózy sa 
menia. Dôležité je v tom neriešiť seba, ale zamerať 
sa na spoločný cieľ. Pomoc žiakom, aby im ostatní 
rozumeli a aby si rozumeli. Táto individuálna práca ma 
veľmi baví, pretože máte skutočne čas človeka spoznať 
a reálne mu pomôcť.

Pôsobíte ako školská 
asistentka na ZŠ Alexandra 
Dubčeka. Prečo ste sa 
rozhodli práve pre toto 
povolanie?

Čo musí človek splniť, aby sa 
stal školským asistentom?

Pripravilo vás štúdium 
dostatočne na túto profesiu?
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