
„Perspektívy slovenskej národnostnej výchovy a vyučovania slovenského 

jazyka v  slovenských národnostných školách v Maďarsku“ 

Doškoľovanie pre slovenských národnostných pedagógov spojené s konferenciou 

26.-28. mája 2022  na Slovensku v Čremošnom 

 

26. máj 2022 

  9.00 Odchod z Budapešti spoločným autobusom (Keleti pu.) 

11.00 Zastávky:  Hronský Beňadik,  Kremnice  

14.00 Príchod do Horského hotela Bartoška - Čremošne - ubytovanie 

15.00 Otvorenie konferencie -Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka CSSM 

15. 05-18.00 Perspektívy premien slovenského národnostného školského systému v MR- 

 krátke príhovory odborníkov podľa nasledujúcich tém:  

❖ Alžbeta Hollerová Račková: Slovenské národnostné školstvo- tendencie  

a perspektívy rozvoja 

❖ Michal Lászik: Ciele a perspektívy rozvoja sformuľované v Koncepcii CSSM 

❖ Štefan Kraslán: Zákonné možnosti vytvárania regionálnych škôl  

 

❖ Mária Kengyelová Matejdeszová: Úlohy súvisiace s prevádzkovaním škôl 

❖ Zuzana Kucserová, Judita Kaszalová Szabadová: Skúsenosti škôl v prevádzke 

 miestnych slovenských samospráv 

❖ Zuzana Nyemcsoková: Národnostná škola v mestskom prostredí  

 

❖ Mónika Szabóová: Alternatívy záchrany škôl, kde sa vyučuje slovenčina ako predmet 

❖ Erika Zemenová Palecsková: Motivačné prostriedky pre národnostných pedagógov, 

Jazyková skúška ako motivácia pre žiakov a rodičov 

❖ Nové učebnice pre národnostné školy- prezentácia krátkych filmov a učebníc 

18. 30 Večera 

19.30– Spoločná debata o aktuálnych otázkach národnostného školstva v MR 

 

 

 

 

 



27. máj 2022  

7. 30 Raňajky 

Doškoľovanie realizované  lektormi Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich 

v zahraničí  

8.30 - 9.30 PhDr. Zuzana Drugová - Online formy vzdelávania v rokoch 2020 – 2021: 

spôsob organizácie, tvorba didaktických materiálov, spektrum účastníkov, možnosti pre 

využitie v malých školách v Maďarsku    

10.00 - 11.30  Mgr. Radka Cachovanová, PhD. -  Didaktické materiály využívané počas 

online vzdelávania v rokoch 2020 a 2021 

12.00 - 12.45 Obed 

13.00 - 14.30 PhDr. Annamária Genčiová, PhD - ESKO – aplikácia na vyučovanie 

slovenského jazyka z produkcie katedry slovenského jazyka a komunikácie FF UMB; 

ďalšie možnosti online vzdelávania v komunikácii v slovenskom jazyku.  

15.00 -18.30  Turčianske Teplice-  kúpeľné mesto,  prechádzka mestom 

Fakultatívny program : / https://aquapark.therme.sk/cennik/cennik-spa-aquapark.html  

19.30 Večera  

 

28.  máj 2022            

8. 00 Raňajky 

9.30 -12.00  Banská Bystrica – odborná návšteva v MC UMB, prehliadka mesta  

12.00   Odchod do Budapešti 

Ubytovanie:  Horský hotel  Bartoška v Čremošnom. 

Program sa uskutoční vďaka podpory maďarskej vlády z projektu NEMZ-N-20-0038 

 

 

https://aquapark.therme.sk/cennik/cennik-spa-aquapark.html

