
Motivačné prednášky v našej škole 

Už druhý školský rok naša škola realizuje cyklus motivačných prednášok, ktorý je 

včlenený do nášho systému kariérového poradenstva pre 6.-9.ročník. V rámci tohto cyklu 

prednášok náš kariérový poradca pozýva zaujímavých hostí z rôznych sfér života, aby sa so 

žiakmi podelili so svojimi skúsenosťami, štúdiami a poskytli im pár rád, ako byť úspešnými 

a ako si vybrať povolanie, ktoré ich bude baviť. Doteraz nás navštívili: Michal Pintér – 

riaditeľ odboru pre styk s Európskou komisiou a vládou SR, U.S. Steel, prednáška: Ako 

funguje veľký podnik a možnosti uplatnenia v ňom, Roman Dojčák – MF SR, poradca 

riaditeľa SZRB Asset Management, prednáška: Možnosti štúdia v zahraničí, Monika Filipová 

– MV SR, prednáška: korupcia, občianska angažovanosť, Zuzana Nehajová – líderka 

inovačného tímu Ernst and Young Praha, prednáška : Technologické inovácie v každodennom 

živote.  

19.marca 2018 k nám zavítal pán Marián Zachar, ktorý so žiakmi diskutoval na tému: 

„Výber povolania a stanovenie študijných a profesijných cieľov“. Prednášky sa zúčastnili 

žiaci zo 7.-9.ročníka. Žiaci mali množstvo otázok ohľadne „správneho“ výberu povolania 

a tiež sa s Mariánom bavili na tému, ako si vybrať povolanie, ktoré by bolo aspoň trochu 

užitočné pre spoločnosť. Marián sa venoval aj problematike dôležitosti vyskúšať si/zažiť čo 

najviac rôznych krúžkov, športov a zisťovať svoj potenciál. Pripomenul žiakom, že je dôležité 

radiť sa so staršími a skúsenejšími ľuďmi. Zároveň však podotkol, že netreba ich rady 

automaticky brať ako niečo pevné a nemenné, ale že je potrebné sa nad nimi zamýšľať 

a zobrať si z nich to dôležité pre seba. Žiakom zdôraznil, že aj keď si nakoniec vyberú to 

„správne“ povolanie pre nich, aj v ňom sa budú stretávať s úlohami, ktoré ich nebudú baviť, 

ale bude nutné ich splniť, aby postúpili ďalej. Počas celej prednášky vládla veľmi príjemná 

atmosféra. Žiaci mali veľa zaujímavých otázok a celá prednáška bola interaktívna. Žiaci z nej 

odchádzali s veľmi príjemnými dojmami a hlavami plnými ideálov. Ďakujeme ešte raz veľmi 

pekne pánovi Zacharovi za jeho hodnotnú prednášku.  

 

Marián Zachar 
Spoluzakladateľ a riaditeľ Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. 

Mariánova vášeň je vzdelávanie s merateľným dopadom. Medzi rokmi 2010 a 2012 

implementoval iniciatívu za vyššiu transparentnosť na Ministerstve školstva ako asistent a 

poradca ministra a spoluzaložil niekoľko programov zameraných na rozvoj talentovaných 

stredoškolákov v neziskovej organizácií LEAF. V roku 2015 spoluzaložil Národnú kanceláriu 



DofE na Slovensku, ktorá sa odvtedy stala jednou z najrýchlejšie rastúcich kancelárií DofE na 

svete. Bol vybratý do Aspen Young Leaders Programu, ktorý organizuje Aspen Institute 

Central Europe a bol tiež zaradený na Mapu sociálnych inovátorov, ktorí menia Slovensko k 

lepšiemu, vypracovanou organizáciami Ashoka a Nadácia Pontis. V roku 2017 sa stal Fellow 

pri Royal Society of Arts v Londýne. Vyštudoval politológiu a medzinárodné vzťahy na 

Karlovej Univerzite a ďalšie skúsenosti získal na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a 

University of California, Berkeley. 
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