
10. ročník odbornej konferencie pre riaditeľov  
a zástupcov riaditeľov materských, základných, stredných škôl a ZUŠ

FAIR-PLAY V ZBOROVNI AJ MIMO NEJ. 
Ako na to?

10. ročník odbornej konferencie

Bratislava 06. 11. 2017 • Košice 14. 11. 2017

www.raabe.sk www.skolskyportal.sk



Úvod 3

O konferencii 4

Program 5

Prednášky 6

Workshopy a semináre 10

Fotogaléria 15

Tombola 16

Jazyková literatúra RAABE 17

Vedomat 18

Médiá o konferencii 19

O RAABE 20

Partneri 21

OBSAH

2 / 21www.raabe.sk  www.skolskyportal.sk



Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka RAABE

Dovoľte, aby som sa Vám ešte raz v mene organizátora 
podujatia, odborného nakladateľstva Dr. Josef RAABE Slo-
vensko, poďakovala za Vašu účasť na odbornej konferencii 
ŠKOLA 2017/2018.

Aj program tohtoročnej konferencie sme pre Vás pripravo-
vali s dôrazom na aktuálnosť tém, ktoré Vás momentálne 
trápia v oblasti legislatívy školskej praxe. Verím, že ste ako 
v Bratislave, tak aj v Košiciach strávili nielen odborne pro-
spešný čas, ale takisto boli pre Vás tieto dva novembrové 
dni príjemným stretnutím s kolegami – riaditeľmi či zástup-
cami škôl.

Počet Vás, ktorí sa zúčastňujete našej riaditeľskej konferen-
cie, stúpa z roka na rok, a verte, je to pre nás zadosťučine-
ním, ale tiež záväzkom. Záväzkom, že ďalšia z RAABE konfe-
rencií bude zase o kúsok lepšia. Tešíme sa, že budete opäť 
spolu s nami pri tom.

Milé dámy a páni!

Mgr. Mira Schrimpelová 
RAABE Slovensko

ÚVOD
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PREZENTÁCIA

https://raabe.flox.sk/files/raabe-konferencie/skola-2017-2018/prezentacie/prihovor.pdf


O KONFERENCII
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Odborná konferencia ŠKOLA 2017/2018 – Fair-
play v zborovni aj mimo nej. Ako na to? sa ko-
nala 6. novembra 2017 v Bratislave a 14. novembra 
2017 v Košiciach.

Podujatie zorganizovalo odborné nakladateľstvo 
Dr. Josef RAABE Slovensko, člen medzinárodnej 
skupiny Klett, so zámerom podporiť vedúcich pra-
covníkov škôl v riešení aktuálnych otázok legisla-
tívnych zmien školskej praxe.

Odborná konferencia bola určená riaditeľom a zá-
stupcom riaditeľov materských, základných, stred-
ných škôl a ZUŠ, ale rovnako tak aj učiteľom, zria-
ďovateľom a vlastne všetkým, ktorých zaujímajú 
legislatívne a manažérske otázky školskej praxe.

Odborný program konferencie tvorili prednášky 
na aktuálne témy, poobedňajší program si mohli 
zvoliť účastníci podľa svojich potrieb. Na výber 
mali tri rôzne workshopy a semináre, z ktorých si 
mohli zvoliť dva.

Tematické oblasti konferencie  
ŠKOLA 2017/2018:  
• personálne riadenie,  
• ekonomické a finančné riadenie, 
• medziľudské vzťahy a komunikácia.

Konferencie sa v Bratislave a Košiciach zúčastnilo 
takmer 240 účastníkov, prevažne zástupcov vede-
nia škôl z celého Slovenska.

 Zloženie účastníkov konferencie ŠKOLA 2017/2018 

Riaditeľ školy 
Zástupca riaditeľa školy 
Učiteľ 
Zriaďovateľ 
Iné

58,10 %

25,14 % 

4,47 %

1,68 %
10,61 %



PROGRAM
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08:00 – 09:00 
Registrácia účastníkov 

šálka dobrej rannej kávy

09:00 – 09:15 
OTVORENIE KONFERENCIE 
Mgr. Jarmila Braunová 
otvorenie konferencie

Mgr. Mira Schrimpelová  
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., konateľka

I. BLOK – Ekonomické a finančné riadenie

9:15 – 9:45 
Ako si v praxi poradiť so zverejňovaním zmlúv, faktúr a objednávok? 
Mgr. Jozef Sýkora, MBA 
kontrolór, Mestská časť Bratislava-Petržalka

9:45 – 10:15 
Zmeny vo financovaní regionálneho školstva 
Ing. Gabriela Petrúšková 
vedúca oddelenia analýz, finančných a kontrolných činností, Odbor školstva, OÚ Trenčín 

10:15 – 11:00 
Prestávka 

Občerstvenie

II. BLOK – Personálne riadenie

11:00 – 11:30 
Evidencia pracovného času vedúcich zamestnancov 
Mgr. Ján Sitarčík, PhD. 
riaditeľ, Odbor pedagogických zamestnancov  
a odborných zamestnancov MŠVVaŠ SR

11:30 – 12:00 
Formy pracovno-právnych vzťahov riaditeľov škôl/školských zariadení 
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 
advokát, Katedra ústavného práva a správneho práva  
PF UPJŠ Košice

12:00 – 13:00 
Obedná prestávka

13:00 – 14:30 
BLOK WORKSHOPOV A SEMINÁROV I.

Menovanie a odvolanie riaditeľa 
školy vo svetle rozhodovacej činnosti súdov 
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 
advokát, Katedra ústavného práva a správneho práva  
PF UPJŠ Košice

Keď sa z podriadených stanú tyrani.  
Ako sa chrániť pred šikanou podriadených? 
Ing. Dr. Nora Lauková 
terapeutka a koučka, konateľka vzdelávaco-poradenskej spoločnosti F.A.M.E., s. r. o.

Financovanie v školskej praxi 
Ing. Gabriela Petrúšková 
vedúca oddelenia analýz, finančných a kontrolných činností, Odbor školstva, OÚ Trenčín 

14:30 – 14:45 
Prestávka

14:45 – 16:15 
BLOK WORKSHOPOV A SEMINÁROV II.

„Neštandardné“ pracovno-právne 
vzťahy v škole 
JUDr. Danica Bedlovičová 
právnička a mediátorka

Keď sa z podriadených stanú tyrani. 
Ako sa chrániť pred šikanou podriadených? 
Ing. Dr. Nora Lauková 
terapeutka a koučka, konateľka vzdelávaco-poradenskej spoločnosti F.A.M.E., s. r. o.

Aby rozmanitosť v tíme nebola 
bremenom, ale výhodou 
PhDr. Dáša Spillerová 
spoluzakladateľka a výkonná riaditeľka, spoločnosť ADDA Consultants
PhDr. Mária Gedeónová
psychologička, Psychologické preventívne centrum Košice

16:15 – 16:30 
Ukončenie 

Tombola
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PREDNÁŠKY
I. BLOK – Ekonomické a finančné riadenie

Ako si v praxi poradiť so zverejňovaním zmlúv, 
faktúr a objednávok? 
Mgr. Jozef Sýkora, MBA
kontrolór, Mestská časť Bratislava-Petržalka

Ktoré faktúry sa uverejňujú a je potrebné uvádzať aj čísla zmlúv, ktoré sa k nim vzťahujú? Musia sa zverejniť aj 
elektronické objednávky a telefonické objednávky? Musia sa zverejniť faktúry a objednávky rovnako ako zmlu-
vy? I na tieto časté otázky dal odpovede referát venovaný zverejňovaniu na webovom sídle školy. Hlavný referát 
sa venoval praktickej realizácii zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok v prostredí škôl a školských zariadení. 
Zámerom lektora bolo poukázať najmä na časovú, formálnu a zákonnú stránku zverejňovaných údajov. Hlav-
ný referát obsahoval tiež najčastejšie nedostatky, ktoré sa pri vlastnej kontrolnej činnosti lektora vyskytovali 
v praxi v rokoch 2011 – 2017 v rámci kontrol zameraných na správne zverejňovanie. Súčasťou prezentácie bol 
i prehľad aktuálnych zverejnených údajov z prostredia webových sídiel škôl a ich hodnotenie.

Mgr. Jozef Sýkora, MBA 
Kontrolór mestskej časti Bratislava-Petržalka

Kontrolór z praxe územnej samosprávy, dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti 
finančnej kontroly, tému finančnej kontroly aktívne prednáša a pomáha subjektom verejnej správy zapojiť 
dikciu zákona o finančnej kontrole do aplikačnej praxe. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na 
on-line portáloch. Je autorom viacerých monografií z oblasti finančnej kontroly a práva územnej samosprá-
vy. Oblasť finančného práva študoval na postgraduálnom štúdiu na Ústave práva v Prahe v Českej republike.

PREZENTÁCIA

https://raabe.flox.sk/files/raabe-konferencie/skola-2017-2018/prezentacie/sykora-hlavny.pdf
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PREDNÁŠKY
I. BLOK – Ekonomické a finančné riadenie

Zmeny vo financovaní regionálneho školstva 
Ing. Gabriela Petrúšková
vedúca oddelenia analýz, finančných a kontrolných činností, Odbor školstva, OÚ Trenčín 

Cieľom príspevku bolo poskytnúť základné informácie o zmenách v prideľovaní normatívnych a nenormatív-
nych finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva 
a na prideľovanie podielových daní na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva, ktoré so se-
bou od septembra 2017 priniesla novela zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Ing. Gabriela Petrúšková 
Vedúca oddelenia analýz, finančných a kontrolných činností, Odbor školstva Okresného úradu v Trenčíne 

Už 20 rokov pracuje v štátnej správe v oblasti financovania regionálneho školstva – pracovala na odbore 
školstva Okresného úradu, neskôr v Krajskom školskom úrade a v súčasnosti opäť na odbore školstva Okres-
ného úradu v sídle kraja. Jej náplňou práce je problematika financovania regionálneho školstva navonok – 
vo vzťahu k zriaďovateľom a školám a školským zariadeniam v územnej pôsobnosti, ale zároveň aj dovnútra 
– vo vzťahu ku školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja.

PREZENTÁCIA

https://raabe.flox.sk/files/raabe-konferencie/skola-2017-2018/prezentacie/petruskova-hlavny.pdf
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PREDNÁŠKY
II. BLOK – Personálne riadenie

Evidencia pracovného času vedúcich zamestnancov 
Mgr. Ján Sitarčík, PhD.
riaditeľ, Odbor pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov MŠVVaŠ SR

Príspevok sa zaoberal problémom vymedzenia obsahu a miesta výkonu pracovných činností vedúcich peda-
gogických zamestnancov – najmä riaditeľov škôl a špecifík evidencie pracovného času týchto zamestnancov. 
Kritériami spôsobu evidencie vedúcich pedagogických zamestnancov sú hodnotenie, odmeňovanie, bezpečnosť 
práce a ochrana zdravia vedúcich pedagogických zamestnancov. Obsah príspevku vychádzal zo všeobecne zá-
väzných právnych predpisov, najmä zákonníka práce, zákona o výkone prác vo verejnom záujme, zákona o pe-
dagogických zamestnancoch a ďalších. Prínosom príspevku bolo najmä praktické zameranie s návodmi na rie-
šenie niektorých špecifík práce riaditeľov škôl v súčasnosti.

Mgr. Ján Sitarčík, PhD. 
Riaditeľ odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Profesionálne a odborne sa zaoberá výchovou a vzdelávaním, ďalším vzdelávaním a profesijným rozvojom 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Je absolventom pedagogickej fakulty UMB, v ro-
koch 1991 až 2006 pôsobil v základných školách postupne na pozícii učiteľa, zástupcu riaditeľa a riaditeľa, 
v rokoch 2006 – 2008 pracoval na MŠVVaŠ SR, v rokoch 2008 – 2015 viedol Centrum pre celoživotné vzdelá-
vanie UMB v Banskej Bystrici. Bol podpredsedom Akreditačnej rady MŠVVaŠ SR pre kontinuálne vzdelávanie 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Je autorom viacerých odborných článkov na 
tému ďalšieho profesijného vzdelávania učiteľov, spoluautorom dvoch monografií. V súčasnosti pracuje na 
odbore pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov MŠVVaŠ SR.

PREZENTÁCIA

https://raabe.flox.sk/files/raabe-konferencie/skola-2017-2018/prezentacie/sitarcik-hlavny.pdf
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PREDNÁŠKY
II. BLOK – Personálne riadenie

Formy pracovno-právnych vzťahov riaditeľov škôl/
školských zariadení 
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
advokát, Katedra ústavného práva a správneho práva PF UPJŠ Košice

Osobitné postavenie riaditeľa školy/školského zariadenia, najmä u organizácií s právnou subjektivitou, vyvolá-
va v praxi množstvo aplikačných otázok a problémov. Lektor sa v prednáške venoval parciálne najdôležitejším 
právnym skutočnostiam pracovného pomeru riaditeľov škôl/školských zariadení, a to otázke vzniku a zániku 
pracovného pomeru. Lektor poukázal na zákonné spôsoby uzatvorenia pracovno-právnych vzťahov zvolených 
riaditeľov, ktorí doposiaľ pôsobili ako pedagogickí zamestnanci školy alebo naopak, ktorí doposiaľ zamestna-
necký vzťah ku škole nemali.

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 
Advokát, Katedra ústavného práva a správneho práva UPJŠ v Košiciach

Advokát pôsobiaci na Katedre ústavného práva a správneho práva UPJŠ v Košiciach. Dlhšiu dobu pôsobil 
ako hlavný kontrolór mesta a predseda legislatívno-právnej komisie Združenia hlavných kontrolórov miest 
a obcí SR. Ako autor a lektor sa zameriava najmä na oblasť nakladania s majetkom obce, kontrolu vo verejnej 
správe, kompetenčné právo orgánov obce, obecnú normotvorbu, konflikt záujmov vo verejnej správe, práv-
ny vzťah obcí a škôl a školských zariadení.

PREZENTÁCIA

https://raabe.flox.sk/files/raabe-konferencie/skola-2017-2018/prezentacie/tekeli-hlavny.pdf
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WORKSHOPY A SEMINÁRE 

Menovanie a odvolanie riaditeľa školy vo svetle 
rozhodovacej činnosti súdov 
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
advokát, Katedra ústavného práva a správneho práva PF UPJŠ Košice

Platná právna úprava správy základného školstva rozlišuje dve skupiny dôvodov na odvolanie riaditeľa školy/ 
školského zariadenia. Prvú kategóriu predstavujú povinné (obligatórne) dôvody, pre ktoré musí zriaďovateľ od-
volať z funkcie riaditeľa školy/školského zariadenia, a to bez možnosti uváženia. Druhú kategóriu predstavujú 
možné (fakultatívne) dôvody, pre ktoré zriaďovateľ podľa svojho uváženia môže, ale nie je povinný odvolať ria-
diteľa školy/školského zariadenia z funkcie. Lektor analyzoval obe skupiny dôvodov s dôrazom na príklady dote-
rajšej rozhodovacej činnosti súdov vo veciach odvolávania riaditeľov škôl/školských zariadení z funkcie. Meno-
vanie riaditeľa školy je regulované novou právnou úpravou, v dôsledku čoho je judikatúra na úseku menovania 
sporadickejšia. Na vybraných súdnych rozhodnutiach však lektor poukázal aj na príklady nesprávnej aplikačnej 
praxe pri voľbe a menovaní riaditeľa školy.

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 
Advokát, Katedra ústavného práva a správneho práva UPJŠ v Košiciach

Advokát pôsobiaci na Katedre ústavného práva a správneho práva UPJŠ v Košiciach. Dlhšiu dobu pôsobil 
ako hlavný kontrolór mesta a predseda legislatívno-právnej komisie Združenia hlavných kontrolórov miest a 
obcí SR. Ako autor a lektor sa zameriava najmä na oblasť nakladania s majetkom obce, kontrolu vo verejnej 
správe, kompetenčné právo orgánov obce, obecnú normotvorbu, konflikt záujmov vo verejnej správe, práv-
ny vzťah obcí a škôl a školských zariadení.

PREZENTÁCIA

https://raabe.flox.sk/files/raabe-konferencie/skola-2017-2018/prezentacie/tekeli-seminar.pdf
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WORKSHOPY A SEMINÁRE 

Keď sa z podriadených stanú tyrani – Ako sa chrániť 
pred šikanou podriadených? 
Ing. Dr. Nora Lauková
terapeutka a koučka, konateľka vzdelávaco-poradenskej spoločnosti F.A.M.E.

V súčasnej dobe sa o šikane často hovorí a píše nielen v zamestnaní, ale aj v súkromnom živote. Hovorí sa o tom, 
ako šikana vzniká, čo ju spôsobuje a ako by sme s ňou mali vedieť pracovať. Všetci si uvedomujeme, že šikana 
by do ľudského a pracovného života nemala patriť, pretože niektorým ľuďom pomáha tento spôsob „násilia“ 
zbohatnúť, iným spôsobuje psychické či fyzické ujmy a trvale znižuje osobnú dôstojnosť. Avšak stále je tam jedi-
ný cieľ „tyrana“ – šikanou zastrašiť, ponížiť a získať osobný prospech. Keďže ide o psychické násilie, ktoré je už 
dnes častým javom aj u podriadených smerom k manažérom, je nevyhnutné, aby sme staffingu venovali náležitú 
pozornosť. Tomu, čo je staffing, ako vzniká, ako ho rozpoznať, ktoré osoby mu podliehajú a ako sa mu správne 
vedieť technikami ubrániť, sa lektorka prakticky venovala na workshope.

Ing. Dr. Nora Lauková 
Terapeutka a profesionálna externá koučka, konateľka F.A.M.E., s.r.o.

Dlhé roky sa odborne venuje individuálnym tréningom ako trénerka a odborníčka v oblasti psychológie, 
vzdelávania dospelých, neverbálnej komunikácie a typológie. V oblasti neverbálnej komunikácie, zameranej 
na psychológiu v kriminológii a kriminalistike, ktorú študovala v Seattli v USA, má 25-ročné odborné skúse-
nosti a pravidelne sa jej venuje cez vzdelávanie, rozvojové programy, odborné terapeutické poradenstvo, 
projekty, profilácie, diagnostiky zamestnancov rôznych firiem a spoločností. Od roku 2016 je majiteľkou Top 
Školy reči tela a terapieTM, ktorú odborne a lektorsky zastrešuje. V súčasnosti pôsobí ako externá pedago-
gička pre oblasť neverbálnej komunikácie na Karlovej Univerzite v Prahe. Venuje sa dlhoročne projektom 
zameriavaným na rozvoj školstva, zdravotníctva, podnikania žien a mediálnej komunikácie.

PREZENTÁCIA

https://raabe.flox.sk/files/raabe-konferencie/skola-2017-2018/prezentacie/laukova-seminar.pdf


12 / 21www.raabe.sk  www.skolskyportal.sk

WORKSHOPY A SEMINÁRE 

Financovanie v školskej praxi 
Ing. Gabriela Petrúšková
vedúca oddelenia analýz, finančných a kontrolných činností, Odbor školstva, OÚ Trenčín 

Dokážete správne posúdiť havarijný stav budovy školy s ohľadom na možnosť získania finančných prostriedkov 
zo štátneho rozpočtu na jeho odstránenie v súlade so zmenenou legislatívou? Viete, ako sa zmenili pravidlá na 
poskytovanie príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodne-
ného prostredia, príspevku na dopravu žiakov a príspevku na výchovu a vzdelávanie detí MŠ zo štátneho rozpoč-
tu? Chcete vedieť o zmenených pravidlách v oblasti poskytovania finančných prostriedkov na rozvojové projekty 
zo štátneho rozpočtu? Máte vedomosti o tom, ako sa zmenili podmienky financovania základných umeleckých 
škôl, školských klubov detí a školských stravovacích zariadení prostredníctvom podielových daní? Odpovede na 
všetky tieto otázky, ale aj mnohé ďalšie, ktoré súvisia s financovaním regionálneho školstva, poskytol účastní-
kom práve tento seminár.

Ing. Gabriela Petrúšková 
Vedúca oddelenia analýz, finančných a kontrolných činností, Odbor školstva Okresného úradu v Trenčíne 

Už 20 rokov pracuje v štátnej správe v oblasti financovania regionálneho školstva – pracovala na odbore 
školstva Okresného úradu, neskôr v Krajskom školskom úrade a v súčasnosti opäť na odbore školstva Okres-
ného úradu v sídle kraja. Jej náplňou práce je problematika financovania regionálneho školstva navonok – 
vo vzťahu k zriaďovateľom a školám a školským zariadeniam v územnej pôsobnosti, ale zároveň aj dovnútra 
– vo vzťahu ku školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja.

PREZENTÁCIA

https://raabe.flox.sk/files/raabe-konferencie/skola-2017-2018/prezentacie/petruskova-seminar.pdf
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WORKSHOPY A SEMINÁRE 

„Neštandardné” pracovno-právne vzťahy v škole 
JUDr. Danica Bedlovičová
právnička a mediátorka

Okrem štandardných pracovno-právnych vzťahov v škole, ktorými sú pracovné zmluvy a príležitostné dohody 
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, 
dohoda o brigádnickej práci študentov), škola uzatvára aj iné vzťahy, ktoré sú upravené inými právnymi pred-
pismi ako Zákonníkom práce.

JUDr. Danica Bedlovičová 
Právnička, mediátorka

Po úspešnom ukončení Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach 10 rokov pracovala vo funkcii právničky v Doprav-
no-inžinierskych službách, š. p. Banská Bystrica. Na Inšpektoráte práce Banská Bystrica 23 rokov pracovala 
ako špecialistka v oblasti pracovno-právnych vzťahov a BOZP, riešenia pracovných a školských úrazov. Pôso-
bila ako externý vysokoškolský pedagóg na Technickej univerzite - Fakulta BERG, Košice. Od roku 1999 až po 
súčasnosť publikuje, vykonáva lektorské a prednášateľské aktivity pre zástupcov škôl, pre zamestnávateľov 
pri výkone práce vo verejnom záujme, pre podnikateľskú verejnosť, prednáša najmä problematiku v oblasti 
pracovno-právnej – na témy diskriminácie, nelegálneho zamestnávania, vnútorných predpisov zamestnáva-
teľov, BOZP, pracovných a školských úrazov, ako aj mnohé iné špecializované témy. Je nositeľkou rezortného 
vyznamenania MPSVaR – Striebornej medaily za dlhoročnú úspešnú prácu v oblasti BOZP.

PREZENTÁCIA

https://raabe.flox.sk/files/raabe-konferencie/skola-2017-2018/prezentacie/bedlovicova-seminar.pdf


Aby rozmanitosť v tíme nebola bremenom, ale výhodou
PhDr. Dáša Spillerová 
spoluzakladateľka a výkonná riaditeľka, 
spoločnosť ADDA Consultants

PhDr. Mária Gedeónová 
psychologička, Psychologické pre-
ventívne centrum Košice
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WORKSHOPY A SEMINÁRE 

Ak vo svojej práci potrebujete dosahovať výsledky prostredníctvom spolupráce s inými ľuďmi, určite skoro zis-
títe, že s niektorými prebieha komunikácia ľahšie, kým s inými vás to stojí väčšiu dávku energie a trpezlivosti. 
Počas workshopu sa účastníci dozvedeli napríklad aj to:

• ktoré osobnostné rozdiely významne ovplyvňujú komunikáciu a vzťahy na pracovisku,
• aké sú vaše osobnostné preferencie a aké výhody a potenciálne riziká vám to prináša,
• ako pristupovať k ľuďom, ktorí „fungujú“ inak než vy,
• ako budovať v školách prostredie, ktoré je podporné pre rozmanité typy ľudí.

PREZENTÁCIA 2PREZENTÁCIA 1

PhDr. Dáša Spillerová 
Spoluzakladateľka a výkonná riaditeľka spoločnosti ADDA Consultants

Okrem práce konzultantky a trénerky 
pracuje aj ako koučka pre manažérov 
na najvyšších postoch. Svoje dlhoročné 
skúsenosti zúročuje aj pri tvorbe špe-
cializovaných rozvojových programov 
pre talenty a lídrov.

PhDr. Mária Gedeónová 
Psychologička, Psychologické preventívne centrum Košice

Do roku 1993 pracovala ako psycho-
logička v pedagogicko-psychologickej 
poradni, neskôr v Sanatóriu pre emoč- 
ne narušené deti. Počas svojej ďalšej 
profesionálnej praxe sa od roku 1993 ve-
novala tvorbe a realizácii tréningových 
programov, assessment a  develop- 
ment centier, koučovaniu, supervízii 
v privátnom sektore, psychologickému 
poradenstvu pre utečencov v  azylo-

vom centre, skupinovej supervízii sociálnych pracovníkov. Venuje 
sa rozvojovo-vzdelávacím projektom zameraným na komuni-
kačné zručnosti, tímovú spoluprácu, hodnotenie výkonu, vede-
nie hodnotiacich rozhovorov, riešenie konfliktov, ovplyvňovanie 
a  vyjednávanie, sociálne a predajné zručnosti, efektívny predaj, 
koučing. Je držiteľkou certifikátu pre terapeutickú metódu EEG 
Biofeedback a certifikátu TVU Londýn pre tréning učenie a rozvoj. 

https://raabe.flox.sk/files/raabe-konferencie/skola-2017-2018/prezentacie/spillerova-workshop.pdf
https://raabe.flox.sk/files/raabe-konferencie/skola-2017-2018/prezentacie/gedeonova-workshop.pdf


Radi by ste si pripomenuli tie najdôležitejšie momenty z konferencie a zažili opäť príjemnú atmosféru, ktorá tento 
rok opäť medzi riaditeľmi škôl vládla? Rozsiahlu fotogalériu z 10. ročníka odbornej konferencie ŠKOLA 2017/2018 
vrátane fotografií z prednášok aj popoludňajších workshopov a seminárov nájdete TU.
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FOTOGALÉRIA

http://www.raabe.sk/vzdelavacie-aktivity/konferencie/konferencia-skola-2017-2018/fotogaleria


Ako vždy na RAABE konferencii, ani tentokrát nechýbala v závere tombola, v ktorej sme, aj vďaka našim partne-
rom, mohli šťastným účastníkom konferencie odovzdať ceny. Aké to boli? Napríklad: darčekové poukazy na 2 noci 
pre 2 osoby v hoteli Plejsy v Krompachoch s unikátnou polpenziou, neobmedzeným wellnessom a hrou bowlingu 
v hodnote 250 eur, kupóny na nákupy produktov nakladateľstva RAABE, kupóny na nákupy produktov vydavateľstva 
EXPOL PEDAGOGIKA a produkty jazykovej literatúry PONS a cudzojazyčnej beletrie LIBRE či knižné darčeky od vyda-
vateľstva Ikar. Víťazom srdečne gratulujeme!
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TOMBOLA
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JAZYKOVÁ LITERATÚRA RAABE

10. ročník odbornej konferencie ŠKOLA sme využili aj na prezentáciu jazykovej literatúry RAABE – cudzojazyčnej 
beletrie LIBRE a jazykových učebníc a slovníkov značky PONS. 

Cudzojazyčná beletria LIBRE prináša čitateľom adaptácie diel svetových velikánov a tiež príbehy pre deti. Rôznorodé 
sekcie (aktivity na rozvoj jazykových zručností, úlohy na osvojenie si gramatiky, výklady slov, poznámky, informácie 
o autoroch) navyše obohacujú zážitok z čítania, a tým prispievajú k jednoduchšiemu učeniu sa jazyka, k zdokonaľo-
vaniu sa v jeho porozumení. Najväčšia edícia vekovo prispôsobenej jazykovej beletrie je dostupná v piatich sveto-
vých jazykoch: v angličtine, nemčine, francúzštine, taliančine a španielčine. V rámci každého jazyka sú potom tituly 
zoradené podľa náročnosti textov a gramatiky a súčasne aj podľa veku čitateľov na tri skupiny:

• pre deti vo veku 5 – 10 rokov,
• pre staršie deti vo veku 11 – 16 rokov,
• pre mladých nad 16 rokov.

www.raabe.sk/libre

Jazykové učebnice a slovníky PONS predstavujú na slovenskom trhu moderný prístup k samoštúdiu cudzích jazykov, 
ktorý sa okrem klasických foriem opiera aj o celkom nový spôsob výučby, tzv. vizuálne učenie sa cudzích jazykov – 
na základe obrázkov. Momentálne RAABE ponúka z PONS učebnice a slovníky v angličtine a nemčine od jazykovej 
úrovne A1 až po B2.

www.pons.sk

Viac informácií nájdete tu: www.raabe.sk/jazykova-literatura

Objednajte si bezplatné zaslanie katalógu jazykovej literatúry 
 RAABE na abo@raabe.sk
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VEDOMAT

V rámci programu odbornej konferencie ŠKOLA 2017/2018 sa mohli účastníci bližšie zoznámiť s prvým softvérom 
na adaptívne učenie na Slovensku – VEDOMAT, ktorý vie, ako sa žiak učí, ako sa učia iní žiaci, a podľa toho pripraví 
obsah pre každého jednotlivého žiaka na mieru – podľa jeho možností a schopností. Odborným garantom projektu 
je Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky, ktorá obsah pôvodom 
írskeho nástroja špeciálne pre potreby Vedomatu prispôsobila podľa slovenských učebných osnov.

Po testovacej fáze, keď softvér priamo v praxi testovalo viac ako 300 žiakov na druhom stupni základných škôl z ce-
lého Slovenska, je dnes VEDOMAT prístupný všetkým záujemcom: školám, jednotlivcom, rodičom, ale i stúpencom 
domáceho vzdelávania.

VEDOMAT – Odomknite dvere adaptívnemu učeniu

Informačnú príručku si môžete prelistovať TU.

www.vedomat.sk
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MÉDIÁ O KONFERENCII

VEGA.TV  
Konferencia škola 2017/2018 fair-play v zborovni aj mimo nej
V bratislavskom Technopole ju zorganizovalo nakladateľstvo  
RAABE.

Pozrite si reportáž z konferencie tu.

ucn.sk
Konferencia ŠKOLA 2017/2018 bude o fair-play v zborovni aj 
mimo nej
Menovanie a odvolanie riaditeľa školy. Evidencia pracovného času 
pedagogických zamestnancov. Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objed-
návok v školskej praxi. Najčastejšie nedostatky odhalené školskými 
kontrolórmi. Zákonné spôsoby uzatvorenia pracovno-právnych vzťa-
hov zvolených riaditeľov škôl. Neštandardné pracovno-právne vzťahy 
v škole. Ale aj návody, ako sa chrániť pred šikanou podriadených či 
ako manažovať kolektívy s rozmanitými povahami.

Celý článok nájdete tu.

skolskyservis.sk 
A vo vašej zborovni? Hráte fair-play?
Program konferencie je postavený na troch tematických celkoch, 
ktoré sú zároveň rozhodovacími oblasťami každého riaditeľa ško-
ly: ekonomické riadenie, personálne riadenie a riadenie medziľud-
ských vzťahov na pracovisku.

Celý článok nájdete tu.

Rádio Regina 
Aktuálne na konferencii riaditeľov škôl
Riaditelia základných a stredných škôl dnes diskutujú na tému: 
„Fair-play v zborovni aj mimo nej“, a to na jubilejnom desiatom  
ročníku konferencie – ŠKOLA 2017/2018.  Pripravilo ju vydavateľ-
stvo,  ktoré sa venuje vydávaniu pedagogickej literatúry a vzdelá-
vaniu  žiakov.  

Vypočujte si celý vstup tu.

https://www.youtube.com/watch?v=E0Pf9jgSYHU
https://www.ucn.sk/externe/konferencia-skola-2017-2018-bude-o-fair-play-v-zborovni-aj-mimo-nej
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/a-vo-vasej-zborovni-hrate-fair-play/38041-clanok.html
https://raabe.flox.sk/files/raabe-konferencie/skola-2017-2018/aktualne-na-konferencii.mp3
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O RAABE

RAABE je členom skupiny Klett, ktorá je jedným z vydavateľských lídrov v oblasti vzdelávania v Európe. Na Slovensku 
sa už 18 rokov snažíme podporovať kvalitné vzdelávanie. Podstatnú časť našich aktivít tvorí vydavateľská činnosť. 

Vydávame odborné publikácie pre riaditeľov a učiteľov materských, základných, základných umeleckých aj stred-
ných škôl. Spoločne s rozsiahlym tímom erudovaných lektorov prinášame učiteľom, žiakom a aj ich rodičom aj širokú 
ponuku pracovných zošitov – od pracovných zošitov pre škôlkarov, predškolákov, až po pracovné zošity na rozvíja-
nie čitateľskej gramotnosti, na prírodovedné predmety pre základné školy a osemročné gymnáziá, pracovné zošity 
na vzdelávaciu oblasť človek a svet práce, na prijímacie pohovory na osemročné gymnáziá, na testovanie 5 a 9. Ne-
zabúdame ani na žiakov so špecifickými poruchami. V našej ponuke tiež učitelia nájdu rôzne didaktické pomôcky, 
ktoré uľahčujú a spestrujú vyučovanie v materskej, ale aj základnej škole. 

Všetky naše materiály vychádzajú zo štátnych vzdelávacích programov a sú hodnotnými učebnými podkladmi za-
stupujúcimi často aj chýbajúce učebnice v školských laviciach.

Z nevydavateľských aktivít spomeňme najmä naše vzdelávacie aktivity v podobe odborných konferencií pre riadi-
teľov a učiteľov, akreditované aj neakreditované školenia, roadshow – bezplatné školenia, ktoré pripravujeme pre 
pedagógov s celoslovenskou pôsobnosťou.

Viac informácií nájdete na stránke: www.raabe.sk
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O RAABE

Ďakujeme, že spolu s nami podporujete kvalitné vzdelávanie na Slovensku.

Partneri konferencie

Mediálni partneri




