
                

 
 
  

OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku 
 

v spolupráci s  
Pedagogickou fakultou UK - Katedrou liečebnej pedagogiky  

a 
Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK 

a 
OZ InkluCiTy 

 
s podporou 

doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.  
Ján Orlovský - Open Society Foundation 

 
 

Vás pozývajú na 
 
 

Konferenciu domáceho vzdelávania 2017 
aktuálne témy domškolákov – vzdelávanie pre budúcnosť – inkluzívny svet 

 
 

dňa 21.10.2017  
 

v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava 
 

 
 
 

Konferencia je súčasne výstupom vedecko-výskumného projektu KEGA č. 030KU-4/2016 „Komunikácia a spolupráca s 
rodinou v inkluzívnej škole“ (PdF UK, Katedra liečebnej pedagogiky). 

 
 
  

http://fmph.uniba.sk/


                

 
Časový harmonogram a účinkujúci:  
 
8.00 – 8.30 registrácia  
8.30 – 9.00 otvorenie Viera Krajčovičová (predsedníčka OZ Domáce vzdelávanie),  

 Vladimír Dočkal, Ján Orlovský  
9.00 – 9.30 Kompetencie pre zamestnania budúcnosti: Matúš Kováčik, Peter Ščigulinský 
9.30 – 10.00 Pracujúci DV rodič: Rašková, Hvozdíková,Zelenajová, Servanská, Andrejková, 

 Péterová, Pažinová  
/ (ne)Výchova v praxi: Matej Melek 

10.00 – 10.30 Nápady pre 2.stupeň v DV: Andrejková, Péterová, Hvozdíková, Rosáková,  
Krajčovičová 
/ Predprimárne domáce vzdelávanie: Matušíková, Vnenčáková, Žuffová, Šustová, 
Meleková 

 
10.30 – 11.00 prestávka  
 
11.00 – 11.30 Ako na timemanažment: Matúš Kováčik, moderuje: Marianuša Meleková 

/ Kritické myslenie a otravné počty Barbora Kamrlová 
11.30 – 12.00 Individuálny prístup pri skúšaní domškolákov: Eva Gelányiová (špec.pedagóg), Nikola  

Nižník (riaditeľ štátnej školy), Janka Marcineková (riaditeľka súkromnej školy), Vladimír  
Dočkal (psychológ), Lucia Rosáková (rodič) 

12.00 – 12.30 Garancia individuálneho vzdelávania: Janka Maníková (poradný orgán OZ DVS pre  
garantov), Nikola Nižník (riaditeľ školy), Vierka Krajčovičová (predseda OZ DVS), Lucia  
Rosáková (poradný orgán pre deti so švvp v OZ DVS), garantky  
/ Chymeros s Danielom Hevierom 

 
12.30 – 13.30 obed 
 
13.30 – 14.00 Nové trendy vo vzdelávaní: Matej Held  
14.00 – 14.30 Inšpirácie: Šatánekovci / Formy DV z pohľadu rodiny: Mária Rašková 
14.30 – 15.00 PAS a inakosti v DV: Eva Gelányiová (špec.pedagóg), Nikola Nižník (riaditeľ školy),  

Vladimír Dočkal (psychológ), Pavol Janoško (liečebný pedagóg), odborníci a rodičia  
/ Otec v domácom vzdelávaní: Braňo Krajčovič a otcovia  

 
15.00 – 15.30 prestávka  
 
15.30 – 16.00 Vzdelávanie podľa Hejného: Renáta Tóthová (lektorka Hejného matematiky, Indícia) 
16.00 – 16.30 Montessori pre teenagerov: Lucia Smičeková (lektorka Montessori pedagogiky) 
16.30 – 17.00 čas na otázky, záver konferencie 
 
  



                

 
Vstupné na mieste:  

● 10€  
● 5€ zvýhodnené vstupné  

(pre členov OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku, študentov a pedagógov FMFI UK a PdF UK) 
 
Miesto:  
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina, Bratislava 
 

 
najkratšie prístupy z MHD sú bariérové (schody) 
 
 
Registrácia: 
Prosíme Vás o registráciu najneskôr do 14.10.2017.  
Prihlasovací formulár:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_HyQG-s3xlMfSqv0aRX09va4_7cZ-Dyi8WZUKFT5UC
Pc8AA/viewform 

 
 

Tešíme sa na Vás! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_HyQG-s3xlMfSqv0aRX09va4_7cZ-Dyi8WZUKFT5UCPc8AA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_HyQG-s3xlMfSqv0aRX09va4_7cZ-Dyi8WZUKFT5UCPc8AA/viewform

