
      
 

      
 
                                                                  
 

 

pozývajú 
učiteľov materinských a cudzích jazykov na MŠ, ZŠ a SŠ, špeciálnych pedagógov, školských psychológov, 

riaditeľov základných škôl, rodičov  
a všetkých, ktorí sa zaujímajú o skvalitňovanie a modernizáciu súčasného slovenského školstva  

na 3. ročník medzinárodnej konferencie  

 
Výzvy2017: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov - ako ďalej? 

  
Kongresové centrum SAV Academia v Starej Lesnej  

v dňoch 2. - 4. november 2017 
Metodický deň (workshopy): 3. 11. 2017 

 
Všetky potrebné informácie o programe a registrácii sú dostupné na web stránke podujatia. 

  
Súčasťou metodických dní sú predajné výstavy učebníc, odbornej literatúry a pomôcok pre jazykové 
vzdelávanie. 

Tombola 
Na záver každého metodického dňa sa bude konať tombola, v ktorej budú môcť vylosovaní účastníci vďaka 
láskavej podpore partnerov podujatia vyhrať hodnotné ceny (ich zoznam budeme priebežne aktualizovať a 

zverejňovať na web stránke podujatia). 
Ceny do tomboly venovali: 
vydavateľstvo Portál SK – dve publikácie (Pedagogická encyklopédia a Veľký psychologický slovník)  v hodnote 120 EUR 
pedagogické vydavateľstvo INFRA Slovakia, s . r. o. – BYSTRÍK — slovenská didaktická postrehová hra 
BYSTRÍK je výbornou pomôckou pri učení a opakovaní abecedy, gramatických pravidiel slovenského jazyka a jednoduchých 
matematických príkladov. 
Slovak Ventures, s.r.o.  – darčekový balíček (didaktická hra, sada anglických čítaniek, hrnček a i.) v hodnote 50€ 
vydavateľstvo Infoa – 2 knižné balíčky 
Havava, s.r.o. – 3 darčekové baíčky (kniha Na ceste za dvojjazyčnosťou a hrnček na kávu) 
Oxford Bookshop Banská Bystrica - knižné publikácie vydavateľstva Oxford University Press 
Macmillan Education - knižné publikácie vydavateľstva Macmillan 

 

 

 
 
Pracovné jazyky: slovenčina (primárne), čeština, angličtina, nemčina, ruština, španielčina, francúzština, 
taliančina, maďarčina, rusínčina/ukrajinčina, rómčina 
 

Registrovať sa môžete do 30. októbra 2017 (vrátane) prostredníctvom registračného formulára. 
Z organizačných dôvodov požadujeme, aby sa zaregistroval každý účastník konferencie individuálne, 

vrátane prednášateľov, prezentérov, druhých a ďalších autorov, poslucháčov a vystavovateľov. Údaje z 
registračného formulára sú podkladom pre vydanie faktúr na zaplatenie konferenčného poplatku (pre 1. 
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účastníka z danej školy), na vydanie potvrdenia o účasti, zabezpečenie občerstvenia a povolenie vstupu do 
konferenčných priestorov. 

Po vyplnení registračného formulára dostanete na Váš e-mail do 2-3 dní potvrdenie o jeho prijatí a 1. účastník 
z danej školy dostane aj faktúru na zaplatenie registračného poplatku. Registrácia všetkých učiteľov je ukončená 
až v momente pripísania registračného poplatku na účet konferencie. V závislosti od spôsobu uhradenia poplatku 
(bankový prevod, PayPal, Western Union) a banky, ktorej služby využívate, môže peňažný transfer trvať aj 3-4 
dni. Po pripísaní poplatku na účet konferencie Vás na Váš e-mail zašleme potvrdenie o prijatí poplatku a 
skompletizovaní Vašej registrácie. Originál faktúry dostane 1. účastník z danej školy v konferenčných 
materiáloch dňa 3. 11. 2017. 

 
Registračný poplatok pre školy/učiteľov: 
A. základná registrácia - publikum:  10 EUR na školu (bez ohľadu na počet učiteľov, ktorých škola vyšle)  

poplatok zahŕňa (pre každého účastníka zvlášť): konferenčný balíček, vstup do všetkých sekcií konferencie 
Výzvy 2017, konferenčné občerstvenie počas prestávok (káva, čaj, stolová voda), tlačený program 
konferencie, certifikáty  účastníka konferencie/autora. 

Účastníci konferencie si môžu doobjednať obedy a večere v hotelovej reštaurácii Academia (v registračnom 
formulári). 
 
Informácie o ostatných typoch registrácií (autori, prednášatelia, vystavovatelia a i. ) nájdete na  web stránke 
podujatia. 
 

Tešíme sa na Vás! 
  

Všetky informácie o podujatí sú dostupné a priebežne aktualizované web stránke podujatia). 
 
Kontaktná osoba pre metodické dni:  
Ing. dipl. Beata Menzlová - beata.menzlova@statpedu.sk, tel: +421 2 49 276 227 
  
 

 
Partneri konferencie a vystavovatelia: 
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