
Learn & Lead 2019
Expert Educational Conference for Adult Learners
17. - 18. apríl 2019 / Žilina / Hotel Holiday Inn
Konferencia sa koná v rámci projektu HAPPY SCHOOL 2020, číslo projektu: 2018-1-SK01-KA104-046112

®

Odborný garant 

Mediálny partner: 



®

Ciele konferencie

Cieľové skupiny

1. Vzbudiť záujem u ľudí pracovať na modeloch kontinuálneho transferu      
   znalostí vo firmách a školách

2. Predstaviť odborné vzdelávacie programy Learn&Lead ako aj postupy pri     
    ich tvorbe a zavádzaní

3. Odprezentovať projekt KA1/Erasmusplus 
    - HAPPY SCHOOL 2020 
    ( 2018-1-SK01-KA104-046112)

Všetci vieme, že slovenské školstvo potrebuje podporu. Patríme k iniciatíve, ktorá pomáha 
vylepšovať prostredie škôl a ponúka alternatívu vzdelávacieho systému a rozvoj ľudí v ňom.

•  Fanúšikovia a podporovatelia vzdelávania
•  Zástupcovia škôl a vzdelávacích inštitúcií akéhokoľvek typu 
•  Podnikatelia, ktorým záleží na kvalite a rozvoji vzdelávania na Slovensku



®

PROGRAM- DEŇ 1
Streda 17. apríl 2019

PROGRAM- DEŇ 2
Štvrtok 18. apríl 2019

Otvorenie konferencie, príhovor riaditeľky 
Národnej agentúry Erasmus+ 
Alexandra Junášková

Predstavenie projektu HAPPY SCHOOL 2020 
Jana Chynoradská / Marcel Rypák/ Daniel 
Bacík

Prestávka

Ekonomika v jazykovom vzdelávaní 
Boris Popesko

Panelová diskusia – výzvy vo vedení ľudí/
vzdelávaní na školách a vo firmách 
Jana Chynoradská

Odborné projektové poradenstvo pre firmy
Jozef Herčko

Voľný program, večera

Posedenie v lobi bare, networking

15:00 - 15:15

15:15 - 16:15

16:15 - 16:30

16:30 - 17:15

17:15 - 18:00

18:00 - 18:15

18:15 - 20:00

20:00 - 22:00

Systém riadenia a vzdelávania
Learn&Lead 
Jana Chynoradská/ Vicki Plant

Prístup zameraný na potreby jednotlivca 
Gabriela Lojová

Prestávka

CLIL – jazykovo-obsahovo integrované
vzdelávanie 
Linda Polkowski

Obed

Praktická ukážka kurzu Industry 4.0
Roman Krebes

Prestávka

Otázky/odpovede účastníkov
Marcel Rypák

Plán spoločnej akcie na rok 2019, záver
Jana Chynoradská

9:00 - 9:45

9:45 - 10:30

10:30 - 10:45

10:45 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:30

14:30 - 14:45

14:45 - 15:45

15:45 - 16:00



®PROFIL

Linda Polkowski

Linda vyučuje angličtinu už 
viac ako 25 rokov. Má mnoho 
skúseností s vyučovaním  v 
Japonsku, Islande, Londýne a 
vo viacerých mestách Veľkej 
Británie, v súkromných, 
štátnych jazykových školách 
a univerzitách. Najviac ju 
napĺňa interakcia s ľuďmi 
z iných kultúr a národností 
a ich spoločné objavovanie 
anglického jazyka.  Linda 
sa venuje  vzdelávaniu 
učiteľov, najmä metodológii 
pre učiteľov angličtiny v 
programoch Erasmus Plus 
KA1. Dosiahla magisterský titul 
v ELT,  Aplikovanej lingvistike 
a diplom  v TESOL. Pôsobila  
ako skúšajúca  v Cambridge 
English Exams  (CPE, FCE), 
IGCSE  a ako koordinátor pre 
IB.

Gabriela Lojová

Gabriela Lojová (doc., PhDr., 
PhD.) je učiteľkou a školiteľkou 
na Katedre anglického jazyka 
a literatúry, Pedagogickej 
Fakulty Univerzity 
Komenského. Špecializuje 
sa na psychológiu učenia a 
učenia sa cudzích jazykov ako 
i výučbu anglickej gramatiky. 
V spolupráci s ministerstvom 
školstva a vzdelávacími 
inštitúciami spolupracuje na 
vytváraní pregraduálnych a 
celoživotných vzdelávacích 
programov pre učiteľov 
angličtiny. Prednáša na 
medzinárodných a národných 
konferenciách a seminároch 
a je autorkou mnohých 
odborných článkov a 5 kníh. 

Alexandra 
Junášková

Vyštudovala japonský jazyk a 
medzikultúrnu komunikáciu 
na FiF UK. V roku 2010 
nastúpila ako vedúca 
oddelenia výskumu a vývoja v 
Štátnom inštitúte odborného 
vzdelávania. Oddelenie 
postupne preberalo 
kontaktné a referenčné body 
pre EQF, EQAVET a ECVET a 
transformovalo sa na odbor. 
Ako projektová manažérka 
národného projektu Tvorba 
Národnej sústavy kvalifikácií 
bola hlavným odborným 
garantom projektu. V roku 
2017 nastúpila ako riaditeľka 
Národnej agentúry programu 
Erasmus+ pre vzdelávanie 
a odbornú prípravu, ktorá 
je integrálnou súčasťou 
Slovenskej akademickej 
asociácie pre medzinárodnú 
spolupráce.

Vicki Plant 

Vicki pracuje v oblasti 
jazykového vzdelávania už 
viac ako 10 rokov, odkedy sa 
presťahovala spolu s rodinou 
do Francúzska. Po dosiahnutí 
titulu MBA v odbore výpočtovej 
techniky a matematiky 
pracovala  niekoľko rokov 
v odvetví informačných a 
komunikačných technológií 
(ICT), kým sa rozhodla venovať 
učeniu.  Táto kombinácia 
podnikania a technológie 
jej umožnili špecializovať sa 
na odbornú angličtinu, kde 
profesionálom a odborníkom 
prostredníctvom  používania 
angličtiny pomáha  lepšie 
sa prezentovať a pracovať v 
medzinárodných obchodných 
spoločnostiach.

Jana 
Chynoradská

Jana vyštudovala Pedagogickú 
fakultu Univerzity 
Komenského v Bratislave 
v rokoch 1993 – 1997. Po 
úvodných 5 rokoch odbornej 
práce v akademickom 
prostredí pôsobí v oblasti 
súkromného jazykového 
vzdelávania a ďalšieho 
vzdelávania dospelých doma 
a v zahraničí. V roku 2010 
iniciovala zrod myšlienky 
Learn&Lead a na tejto ceste 
rozvoja seba, svojho tímu ako 
aj prostredia organizácie/školy 
inšpirovala mnohých, ktorí sa 
k jej tímu postupne pridávajú. 
Dnes je riaditeľkou HARMONY 
ACADEMY a Predsedníčkou 
asociácie jazykových škôl SR.
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Boris Popesko

Doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D. 
– pracuje ako prodekan pre 
výskum a spoluprácu s praxou 
na Fakulte manažmentu 
a ekonomiky Univerzity 
Tomáša Baťu v Zlíne. Vo svojej 
profesijnej praxi sa dlhodobo 
venuje pedagogickým a 
výskumným aktivitám v oblasti 
manažérskeho účtovníctva, 
metód riadenia nákladov a 
problematike podnikania. 
Je autorom rady vedeckých 
a odborných publikácií. 
Bol riešiteľom niekoľkých 
výskumných projektov a 
absolvoval radu zahraničných 
študijných stáží a pobytov. 
Dlhodobo sa venuje tiež 
podnikovému poradenstvu, v 
rámci ktorého realizoval viac 
než 20 projektov zameraných 
na implementáciu systémov 
riadenia nákladov vo firmách.

Roman Krebes

Roman Krebes je metodik 
anglického jazyka a manažér 
vzdelávania vo vzdelávacej 
inštitúcii PLUS Academia 
v Bratislave. Aktívne sa 
venuje výučbe anglického 
jazyka v štátnom a najmä v 
súkromnom sektore od roku 
2003. Jeho celoživotná vášeň a 
profesionálny cieľ je pomáhať 
študentom osvojovať si 
angličtinu v motivačnom a 
príjemnom prostredí. Aktívne 
sa zúčastňuje seminárov a 
konferencií určených pre 
profesionálny rozvoj lektorov, 
rozširuje si svoje vedomosti 
s cieľom zlepšovať svoj 
metodologický ako i celkový 
prístup k študentom.

Daniel Bacík

Daniel Bacík absolvoval 
Univerzitu Mateja Bela v 
Banskej Bystrici, Fakultu 
humanitných vied, odbor 
Anglický jazyka a literatúra 
– História. Pokračoval 
rigoróznou skúškou (PaedDr.) 
z metodiky výučby anglického 
jazyka. Po ukončení štúdia 
pôsobil ako učiteľ/lektor, 
projektový manažér, zástupca 
riaditeľky na gymnáziu v 
Banskej Bystrici. V roku 
2006 založil súkromné 
Gymnázium Orbis Eruditionis. 
Od roku 2008 je riaditeľom 
vzdelávacej inštitúcie PLUS 
Academia v Bratislave. Jeho 
silné manažérske zručnosti 
a prirodzená autorita tvoria 
hnaciu silu všetkých aktivít 
PLUS Academie.

Jozef Herčko

Ing. Jozef Herčko, PhD. pôsobí 
ako regionálny koordinátor 
Národného projektu Podpora 
internacionalizácie MSP 
v Žilinskom kraji. Od roku 
2010 sa venuje problematike 
zapájania sa podnikov do 
medzinárodných projektov, 
najmä financovaných zo 
zdrojov Európskej únie. 
Počas tejto doby pracoval 
na príprave viac ako 20-tich 
projektov, v ktorých bolo 
zapojených 6  slovenských  
malých a stredných podnikov. 
V súčasnosti z pozície 
regionálneho koordinátora 
prepája malé a stredné podniky 
so záujmom o zapojenie sa 
do komunitárnych projektov 
EÚ s expertmi z praxe, 
ktorí prostredníctvom NP 
Podpora internacionalizácie 
MSP poskytujú bezplatné 
poradenstvo.

Marcel Rypák

Marcel pracuje ako 
koordinátor projektov v 
oblasti rozvoja podnikania a 
vzdelávania podnikateľov. V 
IPA Slovakia spolupracuje na 
vytváraní novej platformy pre 
rozvoj podnikania, projektov 
medzi firmami a komunity 
podnikateľov s názvom 
Podnikateľská univerzita. 
Je absolventom programu 
European Business and 
Finance v partnerskom 
študijnom programe VUT v 
Brne a Nottingham Business 
School, UK so zameraním 
na oblasť podnikania, 
strategických inovácií, 
obchodu a financií. V IPA 
Slovakia už viedol projekty a 
workshopy so zameraním na 
rozvoj inovácií a podnikania 
pre učiteľov SŠ a študentov VŠ 
na Slovensku a v zahraničí.



®REGISTRÁCIA

Účastnícky poplatok:
   
1 osoba za organizáciu: 69€ 
2 osoby za organizáciu: 99€

Jazyk konferencie:  
Anglický

Registrácia: 
4. február - 31. marec 2019

Ubytovanie:  Holiday Inn, Žilina 

1-lôžková izba:   79€
2-lôžková izba:   89€

V cene sú raňajky, wellness, parkovanie a wifi

Kontaktné osoby:
Monika Miklánková, HARMONY ACADEMY
monika@harmony.sk
 
Daniel Bacík, PLUS Academia 
daniel.bacik@plusacademia.sk 
 
Marcel Rypák, IPA Slovakia   
rypak@ipaslovakia.sk   

Tešíme sa na vašu účasť!
Viac informácií a registrácia: http://learnandlead.eu/learn-lead-conference-2019/

http://learnandlead.eu/learn-lead-conference-2019/


®

K čomu táto konferencia 
prispieva:

•  k skvalitneniu jazykového vzdelávania a vzdelávania dospelých
•  k rozvoju povedomia o potrebe tvorby systémov celoživotného vzdelávania
•  k rozvoju spolupráce medzi školami a firmami za účelom
 aktualizácie a tvorby nových učebných obsahov vyučovacích predmetov   
 na školách
•  k skvalitneniu odbornej prípravy učiteľov a lektorov cudzích jazykov    
 na školách
•  k zvyšovaniu atraktívnosti povolania lektora cudzích jazykov
•  k zvyšovaniu zamestnateľnosti a uplatniteľnosti odborných jazykových     
 lektorov
•  k šíreniu informácií o programe Erasmusplus pre malých a stredných     
  podnikateľov



®

Ďakujeme za Vašu priazeň!


