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Odborným garantom 
tohtoročného podujatia 
je Pedagogická fakulta 

Trnavskej univerzity v Trnave, 
spoluorganizátorom Veľvysla-
nectvo Írska v Bratislave. Pozva-
nie na konferenciu RAABE prijal 
aj John Halligan, írsky minister 
pre odborné vzdelávanie, zruč-
nosti a inovácie.

Konferencia sa bude tento rok 
konať 15. – 16. júna 2017 v Hoteli 
SENEC**** v Senci. Je určená pre 
všetkých pedagógov, ale i zriaďo-
vateľov škôl a školských zariade-
ní, ktorým záleží na zvyšovaní 
kvality vzdelávania na Slovensku, 
pričom v bohatom programe si 
nájde každý to svoje: tak riaditeľ 
či zástupca školy, ako aj učiteľka 
v materskej škole, ale napríklad 
aj učiteľ matematiky, techniky, 
prírodovedy... Na jednotlivých 
vzdelávacích aktivitách odzne-

jú nové informácie k aktuálnym 
témam, inšpirácie na rozvoj škol-
stva a vzdelávania do budúcnosti, 
príklady dobrej praxe, a, samo-
zrejme, chýbať nebudú ani inová-
cie v školskom prostredí.

Bohatý odborný  
aj sprievodný program

Odborný program tohtoročnej 
konferencie organizátori vysta-
vali na troch nosných tematic-
kých plieroch:
1. Kultúra, spoločnosť, nábo-
ženstvo a vzdelávanie 
- Inakosť determinuje vzdeláva-

nie.
- Európa sa radikálne mení.
- Ako reaguje školstvo?
2. Vzdelávanie 5.0.
- Kritická analýza prínosu digi-

tálnych technológií. 
- Ako je možné spolufungovať vo 

svete sietí? 

3. Rovnosť a nerovnosť šancí vo 
vzdelávaní 
- Vzdelávanie v medzinárodnom 

kontexte.
- Ako vytvoriť optimálnu vzdelá-

vaciu klímu v škole?

Účastníkov konferencie čaká 
dvojdňový maratón odborných 
prednášok, seminárov, worksho-
pov, okrúhlych stolov, ale môžu 
sa tešiť aj na moderovanú disku-
siu, koučovaciu zónu a tréningy, 

ktoré sa v programe konferencie 
minulý rok tešili veľkej obľube 
zo strany účastníkov. Integrácia 
utečencov v školách, efektívna 
spolupráca zriaďovateľa a školy, 
finančná kontrola v školách, deti 
so ŠVVP, renesancia vo vzdelá-
vacej oblasti Človek a svet práce, 
adaptívne učenie, vzdelávanie 
dvojročných, verejné obstaráva-
nie v školách, inovatívny prístup 
k prírodným vedám – to je len 
zopár tém, ktoré v Senci tento rok 
odznejú. Účasť takmer 50 reno-
movaných slovenských lektorov 
spolu so zahraničnými prednáša-
júcimi z Írska, Českej republiky, 
Nemecka, Švajčiarska a Indoné-
zie sú prísľubom naozaj kvalitné-
ho odborného programu. 

Podrobnejšie informácie 
o  podujatí nájdete na stránke 
www.raabe.sk

Najväčšie stretnutie pedagógov na Slovensku 
sa blíži
Aktuálne témy z oblasti školstva na Slovensku. Trendy vo vzdelávaní zo zahraničia. Bohatý odborný program s viac ako  
40 rôznymi aktivitami. Renomovaní lektori zo Slovenska, ale aj zahraničia. A k tomu takmer 500 pedagógov z celého Slovenska. 
O čom je reč? O 6. ročníku medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov – Učiteľ nie je Google 4, ktorú opäť organizuje 
odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko.

Takmer 10 000 pracovných 
úrazov v minulom roku z toho 
až 40 s následkom smrti – to je 
smutná minuloročná štatistika. 
Navyše – náklady na liečbu po 
pracovných úrazoch a škody 
spôsobené počas pracovnej 
doby sa pohybujú v tisíckach 
eur. Keď zlyhá prevencia, 
v mnohých prípadoch môže 
pomôcť úrazové poistenie, 
resp. poistenie zodpovednosti 
za škody spôsobené pri výkone 
povolania.
Všetci zamestnávatelia na 
Slovensku – vrátane mestských 

a miestnych úradov – sú povin-
ní svojim zamestnancom zaistiť 
bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci, ako aj pracovné 
podmienky a prostredie, ktoré 
eliminuje vplyv nebezpečných 
a škodlivých faktorov. Napriek 
preventívnym opatreniam patrí 
pracovisko medzi miesta s naj-
vyšším výskytom ľahších, ale 
aj vážnych zranení. V takýchto 
prípadoch môže pomôcť, ak 
majú zamestnanci uzatvorené 
úrazové poistenie. 
Ďalším typom ochrany zamest-
nancov je poistenie zodpoved-

nosti za škody spôsobené pri 
výkone povolania. KOMUNÁLNA 
poisťovňa poskytuje špeciálne 
poistenie zodpovednosti za 
spôsobenú škodu primátorom 
a starostom. „Toto poistenie sa 
vzťahuje na ujmy, ku ktorým 
dôjde počas výkonu pracov-
ných povinností predstaviteľmi 
samosprávy, teda tých, ktoré 
vyplývajú zo všeobecne zá-
väzných právnych predpisov a 
iných noriem. Musí však byť 
preukázaná súvislosť medzi 
vznikom škody a výkonom 
funkcie,“ povedal Peter Žilka, 

vedúci oddelenia vzniku 
a vývoja poistných produktov 
KOMUNÁLNEJ poisťovne.  
Najvyššie poistné plnenie 
vyplatené z tohto poistenia 
doteraz presiahlo sumu 1 400 
eur. Ujma bola spôsobená 
oneskoreným uplatnením ná-
roku na príspevok na podporu 
zamestnávania znevýhodnené-
ho uchádzača o zamestnanie. 
Z poistenia zodpovednosti za 
škody spôsobené pri výkone 
povolania boli hradené aj škody 
na vozidlách či kuriózna poist-
ná udalosť, pri ktorej došlo k 

poškodeniu harddisku: „Staros-
ta jednej obce počas výkonu 
práce oblial kávou externý 
harddisk, pričom obci vznikla 
škoda vo výške viac než 1 200 
eur,“ dodal P. Žilka. Pre tieto 
a podobné prípady odborníci 
odporúčajú starostom a primá-
torom uzatvorenie poistenia.      

(ts)

ZMOS preto z pohľadu územnej 
samosprávy pripravuje analýzu 
súčasného stavu a potrieb v oblas-
ti zamestnávania v  regionálnom 
školstve s  ohľadom na štruktúru 
siete škôl a  školských zariadení, 
výchovu a vzdelávanie pre potreby 
trhu práce. 

„Hlavným cieľom tejto aktivity 
je poskytnúť mestám a obciam, ale 
aj ostatným sociálnym partnerom 
podklad podporujúci zlepšenie 
podmienok výchovy a vzdelávania 
v  regionálnom školstve v  pôsob-

nosti týchto zriaďovateľov,“ pribli-
žuje zámer riaditeľ sekcie rezort-
ných činností Kancelárie ZMOS 
Zdenko Krajčír. Podľa jeho slov 
„dokument bude zameraný na ob-
lasť zlepšenia kvality vzdelávania, 
vrátane zvýšenia jeho efektivity 
a  zlepšenia riadenia, čo súčasne 
vytvára predpoklad na zvyšovanie 
miery zamestnávania a  podporu 
trhu práce v regiónoch“. 

Pracovný tím expertov od ana-
lýzy očakáva návrhy zmien v škol-
skej legislatíve, ktoré by mali slúžiť 

ako podklad pre sociálny dialóg, 
odmeňovanie a ďalšie vzdelávanie 
zamestnancov. Zároveň od doku-
mentu očakávajú, že bude predsta-
vovať podklady pre decízne orgá-
ny v oblasti tvorby a optimalizácie 
siete škôl a  školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti miest 
a obcí. 

Dokument bude spracovávaný 
v osnove, ktorá bude jednak úvo-
dom do problematiky, ale ponúk-
ne aj analýzu súčasného právneho 
stavu a  analýzu siete škôl a  škol-

ských zariadení z  pohľadu žia-
kov, pedagogických, odborných 
a nepedagogických zamestnancov 
a z pohľadu financovania. Okrem 
toho bude reagovať na dostupnosť 
a  rozmiestnenie siete škôl a  škol-
ských zariadení. Zároveň ponúk-
ne aj analýzu foriem a odbornosti 
riadenia zo strany zriaďovateľov, 
možnosti pre zefektívnenie proce-
su a  tiež závery. A  to najpodstat-
nejšie je, že na základe komplex-
ných analýz budú ponúknuté aj 
návrhy na riešenia, samozrejme, 

len v tých veciach, v ktorých vieme 
riešenie ponúknuť. 

„Práca na komplexnom materi-
áli je nám zaberie najbližších 6 až 
7 mesiacov. Už teraz však môžeme 
konštatovať, že poskytne výraznú 
výpovednú hodnotu pre ďalšie 
kroky vo vzťahu k  regionálnemu 
školstvu. Preto sa touto oblasťou 
budeme zaoberať v  širších sú-
vislostiach,“  konštatuje Zdenko 
Krajčír. 

Michal KALIŇÁK, 
hovorca ZMOS 

Regionálne školstvo v širších súvislostiach
Regionálne školstvo je v situácii, keď - než poukazovať na problémy - potrebuje skôr ponúkať východiská a pozitívne zmeny. 
Združenie miest a obcí Slovenska v rámci Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. sa venuje regionálnemu školstvu 
v širších súvislostiach. 

Poistenie v komunálnej sfére?  
Potrebnejšie, než by ste predpokladali
Keď zlyhá prevencia, v mnohých prípadoch môže pomôcť úrazové poistenie, resp. poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone 
povolania.


