
UČITELSKÉ
KOLÉGIUM

Budujeme centrum excelentného vzdelávania pre učiteľov zajtrajška

Prezentácia

‚





O nás

Sme tím univerzitných učiteľov
a sociálnych inovátorov s viac ako

25-ročnou

skúsenosťou vo vzdelávaní.





Naša vízia:

Vytvorením Učiteľského kolégia chceme: 

• poskytnúť priestor pre kreatívnych a kritických ľudí, ktorí 
sú otvorení vzájomnej spätnej väzbe a ktorí preberajú 
zodpovednosť za svoje činy

• ponúknuť vysoko kvalitné formálne a neformálne 
vzdelávanie študentom hlavne z krajín V4 a Ukrajiny 
s osobitným zameraním na širšie medzikultúrne 
porozumenie a líderstvo

• podporovať tvorivé učenie a inovatívne vyučovanie, 
ktoré by posúvalo hranice poznania, a ktoré by účinným 
a interdisciplinárnym spôsobom reagovalo na zásadné 
globálne aj regionálne výzvy

• zdôrazniť proces budovania komunít, v rámci ktorých 
môžeme žiť naše hodnoty.



NEDOSTATOK 
PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ

BUDÚCICH UČITEĽOV

Budúci učitelia nedostávajú 
príležitosť vyskúšať si svoje 
učiteľské schopnosti v praxi 

prostredníctvom stáží alebo pod 
odborným dohľadom.

RIGIDNÉ
OSNOVY

Budúci učitelia nemajú 
možnosť vyberať si z učebných 

osnov kombináciu, ktorá 
by zodpovedala ich záujmu. 

Kontextové a medziodborové 
prístupy prakticky chýbajú.



Ktoré sú kľúčové výzvy
súčasných pedagogických 
fakúlt na Slovensku? 

ZASTARANÉ
VYUČOVACIE METÓDY

Budúci učitelia nie su vedení 
k využívaniu interaktívneho 
vzdelávania a inovatívnych 

vyučovacích postupov. Prevažuje 
frontálne vyučovanie.

ABSENTUJE
ZAMERANIE NA ROZVOJ 
LÍDERSKYCH ZRUČNOSTÍ

Budúci učitelia nie sú 
pripravovaní ani podporovaní 
v tom, aby sa stali lídrami pre 
celú spoločnosť. Vzdelávanie 
budúcich učiteľov nekladie 

dostatočný dôraz na mentoring 
alebo osobnostný rozvoj.



INTERDISCIPLINÁRNE 
OSNOVY

Kolégium ponúkne svojim 
študentom možnosť vybrať si 

viac než len jednu špecializáciu 
v odboroch ako múzické umenie, 

humanitné, prírodné
a sociálne vedy.

PRAKTICKÁ ODBORNÁ 
SKÚSENOSŤ

Kolégium poskytne študentom 
praktické pracovné skúsenosti 
v podnikateľskom, verejnom aj 
neziskovom sektore a taktiež 
reflektovanú prax v školskom 

prostredí.



Riešenie
Založíme nové Učiteľské kolégium s jedinečným étosom a moderným 
vzdelávacím programom, ktorá bude súčasťou siete vynikajúcich 
akademických pracovníkov, odborníkov z praxe a iniciátorov 
sociálnych zmien 

ZAMERANIE NA ROZVOJ 
CHARAKTERU

 Kolégium pomôže študentom 
rozvinúť ich plný potenciál 

ako služobných lídrov (servant 
leaders), ktorí budú ovplyvňovať 

nasledujúcu generáciu. 

INOVATÍVNE VYUČOVACIE 
METÓDY

Kolégium svojim študentom 
ponúkne semináre zamerané 

na diskusiu, kde budú mať 
svoje miesto projektové, 

objavovateľské a zážitkové formy 
učenia v menších skupinách 
s mentoringovou podporou



Možnosť kombinovať 
viaceré odbory

       

Zameranie na 
charakterové 
vzdelávanie

       

Inovatívne učiteľské 
prístupy

       

Výučba 
podnikateľských 
zručností

       

Praktické pracovné 
stáže

       

Mentoring

       

Intenzívny 
komunitný život

       

Vzdelávanie 
v angličtine

      

Výborné    Priemerné  Podpriemerné

Trnavská
univerzita

Katolícka univerzita
v Ružomberku

Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici

Univerzita Komenského
v Bratislave

Univerzita 
Konštantína Filozofa 

v Nitre

Univerzita J. Selyeho 
v Komárne

Prešovská
univerzita



Prieskum trhu
Učebné osnovy a univerzitný život na existujúcich pedagogických 
fakultách vykazujú niekoľko problematických oblastí, ktoré Učiteľské 
kolégium plánuje vyriešiť.

Možnosť kombinovať 
viaceré odbory

       

Zameranie na 
charakterové 
vzdelávanie

       

Inovatívne učiteľské 
prístupy

       

Výučba 
podnikateľských 
zručností

       

Praktické pracovné 
stáže

       

Mentoring

       

Intenzívny 
komunitný život

       

Vzdelávanie 
v angličtine

      

Trnavská
univerzita

Katolícka univerzita
v Ružomberku

Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici

Univerzita Komenského
v Bratislave

Univerzita 
Konštantína Filozofa 

v Nitre

Univerzita J. Selyeho 
v Komárne

Prešovská
univerzita



SLOBODA
OBJAVOVAŤ

V nedávnom prieskume viac ako 80 % 
študentov pedagogiky uvádza, že sú 
vyučovaní „od tabule“, uplatnenie 
teoretických vedomostí na praktických 
príkladoch je zriedkavé (30 %) 
a interaktívne vzdelávanie sa
na fakultách takmer nepoužíva (13 %).



Trhová príležitosť
Existujúce pedagogické fakulty si neuvedomujú svoj potenciál 
a zaostávajú v rámci medzinárodnej konkurencie. 

PRÍLEŽITOSŤ
ROZVÍJAŤ SA

Počet učiteľov do 30 rokov za posledných 
10 rokov (2018) významne klesá.

Do roku 2025 bude Slovensko 
potrebovať viac ako 10 000
nových učiteľov.

ZÁUJEM O ŠTÚDIUM
UČITEĽSTVA

Na nepedagogických fakultách je 
vyškolených viac ako 8 000 študentov 
učiteľstva z celkového počtu 
15 000 (2017).



CHARAKTEROVÉ 
VZDELÁVANIE

Dôraz na charakterové
vzdelávanie uplatňovaním 

individuálneho mentoringu ako aj 
zážitkových modulov zameraných 

na sebapoznávanie a rozvoj 
konkrétnych charakterových 

zručností.

PODNIKANIE

Podpora podnikateľského 
myslenia a vytváranie hodnoty 

a prostriedkov na úspešné 
realizovanie nových, finančne 

udržateľných nápadov.

RÔZNORODÉ OSNOVY

Ponuka multidisciplinárneho 
študijného programu a postupnej 

špecializácie.



Produkt
Nový študijný program Inovácie a manažment vo vzdelávaní, 
v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy.

INKLÚZIA

Vytvorenie 
podmienok pre 

všetkých.

INOVÁCIE
V PEDAGOGICKEJ

PRAXI

Využívanie 
najnovších 

technologických 
objavov v oblasti 

vzdelávania.



2018 2019 2020 2021

Prvá formulácia 
myšlienky 

nového 
Učiteľského 

kolégia

Návrh misie, vízie 
a hodnôt; nábor 
širokej základne 
priaznivcov

Strategické 
prepájanie 
a vypracovanie 
podnikateľského 
plánu



Projektové míľniky / časový rámec

2021 2022 2023 2024

Dokončenie 
podnikateľského 
plánu; 
fundraising; 
dizajn učebných 
osnov

Vytváranie tímu 
odborníkov z radov 
akademických 
pracovníkov, 
pedagógov 
zo základných 
a stredných 
škôl; príprava 
opisu študijného 
programu

Akreditácia; 
PR; nábor 
zamestnancov 
a študentov; 
rekonštrukcia 
budovy

Privítanie 
prvej 

skupiny 
študentov



1. rok 2. rok 3. rok

Zamestnanecké náklady 78 300,00 € 78 300,00 € 607 263,00 €

Počet zamestnancov 19 19 18

Počet študentov – – 55

Pravidelná réžia 5 640,00 € 5 640,00 € 49 000,00 €

Služby 1 980,00 € 18 980,00 € – 

Stavba – 139 000,00 € 40 000,00 €

Učebné komunity – – 105 000,00 €

Študijné materiály – – 40 000,00 €

Rezervný fond – 50 000,00 € 300 000,00 €

Iné náklady – – 71 500,00 €

Všetky výdavky 85 920,00 € 291 920,00 € 1 212 764,00 €



Náklady

1. rok 2. rok 3. rok

Zamestnanecké náklady 78 300,00 € 78 300,00 € 607 263,00 €

Počet zamestnancov 19 19 18

Počet študentov – – 55

Pravidelná réžia 5 640,00 € 5 640,00 € 49 000,00 €

Služby 1 980,00 € 18 980,00 € – 

Stavba – 139 000,00 € 40 000,00 €

Učebné komunity – – 105 000,00 €

Študijné materiály – – 40 000,00 €

Rezervný fond – 50 000,00 € 300 000,00 €

Iné náklady – – 71 500,00 €

Všetky výdavky 85 920,00 € 291 920,00 € 1 212 764,00 €



ŠKOLNÉ

Študenti budú hradiť 
prijateľnú sumu za svoje 

vzdelávanie.

SÚKROMNÍ DARCOVIA

Filantropi investujú 
do budúcnosti krajiny 

a regiónu.

VEREJNÉ PREDNÁŠKY 
A KONCERTY

Prednášky akademikov 
z Učiteľského kolégia.



Biznis model
Neexistuje vzdelávanie bez trvalej udržateľnosti.

NADÁCIE

Finančné prostriedky získané 
prostredníctvom európskych 

a vyšehradských grantov, 
slovenských a českých 

národných nadácií.

VÝSKUM

Výskum uskutočňovaný spolu 
so štátnymi agentúrami, 

MVO a podnikateľmi.



Príjem

 Školné

Granty
(Súkromné nadácie,
Individuálni donori,

Slovenské granty, EÚ Granty)

Verejné prednášky
a koncerty Výskum vo vzdelávaní Celkový príjem

1. rok 72 750,00 € 70 000,00 € – – 142 750,00 € 

2. rok 97 000,00 € 155 000,00 € 3 000,00 € – 255 000,00 € 

3. rok 185 500,00 € 250 000,00 € 4 000,00 € – 439 500,00 € 

4. rok 244 000,00 € 370 000,00 € 5 000,00 € 20 000,00 € 639 000,00 €



 Školné

Granty
(Súkromné nadácie,
Individuálni donori,

Slovenské granty, EÚ Granty)

Verejné prednášky
a koncerty Výskum vo vzdelávaní Celkový príjem

1. rok 72 750,00 € 70 000,00 € – – 142 750,00 € 

2. rok 97 000,00 € 155 000,00 € 3 000,00 € – 255 000,00 € 

3. rok 185 500,00 € 250 000,00 € 4 000,00 € – 439 500,00 € 

4. rok 244 000,00 € 370 000,00 € 5 000,00 € 20 000,00 € 639 000,00 €

Učiteľské kolégium
ako súkromná škola





Učiteľské kolégium
ako súkromná škola

 Školné

 Granty

 Verejné prednášky a koncerty

 Výskum vo vzdelávaní

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok

400 000 ____________________________________________________________________________________________

300 000 ____________________________________________________________________________________________

200 000 ____________________________________________________________________________________________

100 000 ____________________________________________________________________________________________

SKK ____________________________________________________________________________________________



Príjem

Školné Náklady platené štátnou univerzitou
Granty

(Súkromné nadácie, Individuálni donori, 
Slovenské granty, EÚ Granty)

Výskum
vo vzdelávaní Celkový príjem

1. rok – 207 890,40 € 20 000,00 € – 227 890,40 € 

2. rok – 207 890,40 € 30 000,00 € – 237 890,40 € 

3. rok 6 000,00 € 207 890,40 € 54 000,00 € – 267 890,40 € 

4. rok 8 000,00 € 207 890,40 € 88 000,00 € 5 000,00 € 308 890,40 €



Školné Náklady platené štátnou univerzitou
Granty

(Súkromné nadácie, Individuálni donori, 
Slovenské granty, EÚ Granty)

Výskum
vo vzdelávaní Celkový príjem

1. rok – 207 890,40 € 20 000,00 € – 227 890,40 € 

2. rok – 207 890,40 € 30 000,00 € – 237 890,40 € 

3. rok 6 000,00 € 207 890,40 € 54 000,00 € – 267 890,40 € 

4. rok 8 000,00 € 207 890,40 € 88 000,00 € 5 000,00 € 308 890,40 €

Partnerstvo medzi Učiteľským 
kolégiom a verejnou univerzitou





Partnerstvo medzi Učiteľským 
kolégiom a verejnou univerzitou

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok

300 000 ____________________________________________________________________________________________

225 000 ____________________________________________________________________________________________

150 000 ____________________________________________________________________________________________

75 000 ____________________________________________________________________________________________

SKK ____________________________________________________________________________________________

 Školné

 Náklady platené štátnou univerzitou

 Granty

 Výskum vo vzdelávaní





Najužší tím
Ivan je odborným garantom medzinárodného 
vzdelávacieho programu Superar Slovakia, 
zakladateľ a predseda mimovládnych 
organizácií InMusic a ISCM – slovenská 
sekcia. Venuje sa koncertnej činnosti ako 
klavirista a komorný hráč, organizuje hudobné 
a vzdelávacie projekty a je supervízorom 
hudobných pedagógov v Bratislave, Lozorne 
a Detve.

Tomáš je metodikom a didaktikom hudobnej 
edukácie vo vzdelávacom programe Superar. 
Je autorom dvoch monografií, viacerých štúdií 
a metodických materiálov v oblasti hudobného 
vzdelávania, vytvoril štandardy Štátneho 
vzdelávacieho programu pre hudobnú výchovu. 
Systematicky sa venuje ďalšiemu vzdelávaniu 
učiteľov. Je aktívny aj ako skladateľ, klavirista 
a hudobný publicista v Slovenskom rozhlase.

Pavel pracoval v oblasti pedagogickej 
diagnostiky a poradenstva, neskôr ako manažér 
v sociálnych službách a vzdelávaní. Externe 
prednášal študentom liečebnej pedagogiky 
o nových trendoch v oblasti inklúzie. Na 
ministerstve práce a sociálnych vecí bol 
spoluzodpovedný za projekt Decentralizácia 
sociálnych služieb. Šesť rokov pôsobil ako 
riaditeľ Cirkevnej základnej školy Narnia. 
V súčasnosti poskytuje mentoring na podporu 
profesionálneho rastu a osobného rozvoja 
(nielen) učiteľov.

Ivan Šiller
Zakladateľ a predseda 
InMusic, klavirista 
a pedagóg

Tomáš Boroš
Redaktor SRo, 
skladateľ, odborník
na didaktiku

Pavel Kailing
Konzultant a mentor, 
expert na vzdelávanie



Kristína Uhlíková

Mentorka a Senior 
tímová manažérka 
v Teach for Slovakia

Jonáš Boroš

Študent na University
of Amsterdam, 
producent 
v organizácii InMusic

Daniel Nagaj

Výskumník v oblasti 
teoretickej fyziky na 
Fyzikálnom ústave 
SAV.



Prípravný tím

Helene Pfeil

Riaditeľka Agathe 
Center for 
Entrepreneurship

David Laco

Učiteľ na 
Bilingválnom 
gymnáziu CS Lewisa

Jakub Uhlík

Konzultant 
v Agathe Center for 
Entrepreneurship



Vladimír Šucha

Profesor 
environmentálnej 
geológie, docent 
ložiskovej 
a hospodárskej 
geológie, hlavný 
politický poradca 
UNESCO,
vedúci Zastúpenia 
Európskej komisie na 
Slovensku

Daniel Matej

Skladateľ, interpret 
a profesor na 
Janáčkovej hudobnej 
akadémii v Brne

Jan Hábl

Profesor na 
Katedre pedagogiky 
a psychológie, 
Univerzita Hradec 
Králové



Poradná rada
Profesori a akademici

Dušan Velič

Štátny tajomník, 
profesor fyzikálnej 
chémie na Univerzite 
Komenského 
v Bratislave

Pavel Hošek

Profesor na 
Evanjelickej 
teologickej fakulte 
Karlovej univerzity 
v Prahe

Jana Klagová

Dekanka v oblasti 
štúdií na LEAF 
Academy, 
spoluzakladateľka 
Bilingválneho 
gymnázia C. 
S. Lewisa 



Daniel Laco

Výkonný partner v FBE (For 
Business Excellence), predseda 
správnej rady škôl CS Lewisa

Daniel Bútora

Lektor, kouč a projektový 
manažér v FBE, člen správnej 
rady Teach for Slovakia

Tomáš Hasala

CEO, Nexteria

Milan Číčel

Senior konzultant v Agathe 
Center for Entrepreneurship 
a mentor sociálnych inovátorov



Poradný tím
Sociálni podnikatelia

Marek Markuš

Senior konzultant v Agathe 
Center for Entrepreneurship

Miro Jurík

Fundraiser a projektový manažér 
v spoločnosti Depaul Slovakia

Carolina Herrera

Zástupkyňa riaditeľky v Agathe 
Center for Entrepreneurship

Martin Poliačik

Generálny riaditeľ, Akadémia 
kritického myslenia





Kam sme sa zatiaľ dostali:

PROGRAMOVÁ ŠTRUKTÚRA

Naši odborníci pracovali na programovej 
štruktúre univerzity pro bono viac ako 

14 000 hodín, čo je práca v hodnote viac 
ako 150 000 €.

 

TÍM A SIEŤ PODPOROVATEĽOV:

95 priaznivcov Učiteľského kolégia:
49 pedagógov, 27 zástupcov
z mimovládneho sektora, 16 podnikateľov
a 6 stakeholderov z verejného sektora.



BUDEME RADI, 
KEĎ SA NÁM

OZVETE

Ivan Šiller +421 908 046 735 ivan.siller@gmail.com


