
Učiteľ Slovenska je unikátny projekt pod záštitou 
prezidenta SR s cieľom zlepšiť postoj spoločnosti k 
tejto profesii. Počas 6 mesiacov intenzívneho PR sme 
do celospoločenskej diskusie vtiahli premysleným 
mixom aktivít odborníkov, médá i verejnosť. Kampa-
ňou „Keby som nemal učiteľa, nie som tým kým som“ 
a prieskumom verejnej mienky sa nám v rekordne 
krátkom čase podarilo osloviť a aktivovať učiteľskú 
komunitu. Celkovo sme dosiahli 250 výstupov v mi-
enkotvorných médiách v hodnote 350 000 EUR, 100 
prihlášok a 200 nominácií a do hlasovania o Cenu ve-
rejnosti sa zapojilo 9000 ľudí.

VÝZVA A CIEĽ  

Naším cieľom bolo aktivizovať učiteľov, aby sa prihlá-
sili a odprezentovali svoje reálne výsledky, zapojiť do 
diskusie o ich postavení širokú verejnosť a etablovať 
nový brand Učiteľ Slovenska ako súčasť Global Tea-
cher Prize. Aj napriek ostýchavosti cieľovej skupiny sa 
nám podarilo získať 100 prihlášok, v ktorých museli 
učitelia zdokumentovať v praxi dosiahnuté výsledky 
podľa kritérií medzinárodnej súťaže. Následne sme 
pracovali s 10 finalistami vybranými odbornou poro-
tou a prostredníctvom nich sme inšpirovali a vyzývali 
verejnosť, aby zahlasovali za svojho NAJ učiteľa.

Organizátori : Partneri :
Mediálni  partneri :

Prihláste sa alebo nominujte učiteľa na cenu Učiteľ Slovenska do 30. 6. 2018.

Keby Jana Kirschner 
nemala učitelov, 

nestala by sa 
Janou Kirschner

www.ucitelslovenska.sk

’

Učiteľ Slovenska
OZ Živica a Komenského inštitút

JAROMÍR FLAŠKÁR

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MLÁDEŽNÍCKA 16, PÚCHOV

ZUZANA TKÁČOVÁ

GYMNÁZIUM SV. EDITY STEINOVEJ, KOŠICE

UČENÍ Z NEBA 

NESPADLI
10 NOMINOVANÝCH UČITEĽOV

HLASUJ ZA VÝNIMOČNÉHO UČITEĽA SLOVENSKA! 

01.9. 2018 - 30.9. 2018 na www.ucitelslovenska.sk

Organizátori: Partneri:

Overovateľ ocenenia:

MONIKA PODOLINSKÁ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MURÁNSKA DLHÁ LÚKA

KATARÍNA KRESÁŇOVÁ

SPOJENÁ ŠKOLA TILGNEROVA, BRATISLAVA

JOZEF BEŇUŠKA

GYMNÁZIUM VILIAMA PAULINYHO-TÓTHA, MARTIN

NOEMI RÁCZOVÁ

ŠKOLA ÚŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA, KOŠICE

KORNÉLIA LOHYŇOVÁ

HOTELOVÁ AKADÉMIA, MIKOVÍNIHO 1, BRATISLAVA

HELENA DROBÚLOVÁ

GYMNÁZIUM SV. ANDREJA, RUŽOMBEROK

ĽUBICA NOŠČÁKOVÁ

CZŠ NARNIA, BRATISLAVA

JANA KARĽOVÁ

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA, HUMENNÉ



STRATÉGIA  A PLÁN 

Postavenie učiteľov na Slovensku nie je primerané, 
hoci kvalitou sú porovnateľní so svetom. Súťažou 
Učiteľ Slovenska sme chceli toto vnímanie zmeniť, 
vďaka čomu získala súťaž od médií prezývku “Uči-
teľský Oscar”. Najskôr sme vytvorili názov, špeciálny 
web a FB stránku. V úvode sme primárne komuniko-
vali a aktivizovali učiteľov cez direct maily a články v 
odborných periodikách. Potom sme zapojením zná-
mych osobností, predstavením výsledkov prieskumu, 
TK, mediálnymi spoluprácami a intenzívnou kampa-
ňou na SoMe cielene dostávali informácie medzi ľudí.

REALIZÁCIA

Komunikáciu sme rozvrstvili do niekoľkých fáz – osve-
ta o Global Teacher Prize, vyhlásenie národnej ceny 
Učiteľ Slovenska a spustenie kampane a prihlasova-
nia, prieskum verejnej mienky na aktiváciu učiteľov, 
výber finálovej 10 a jej predstavenie na aktiváciu ve-
rejnosti, vyhlásenie víťaza a etablovanie brandu Uči-
teľ Slovenska. 
V úvode sme na TK predstavili Učiteľ Slovenska ako 
národné kolo Global Teacher Prize. Následne spus-
tili adaptovanú kampaň Keby som nemal učiteľa, nie 
som tým, kým som, ktorá odštartovala prihlasovanie. 
Nasledovala intenzívna interná komunikácia na uči-
teľov. Ako reminder pred koncom prihlasovania sme 
zverejnili výsledky Prieskumu verejnej mienky o po-
stavení učiteľov na Slovensku. Finalistom  sa udelili 
dve ocenenia. O držiteľovi hlavnej ceny rozhodla od-
borná porota, o Cene verejnosti čitatelia mediálneho 
partnera Sme. Prostredníctvom výstupov v celoslo-
venských a regionálnych médiách – podľa pôvodu 
finalistov a kampane na SoMe sme cez rozhovory, 
profily, videá detailne predstavili finálovú desiatku. 
Komunikácia vyvrcholila Galavečerom s vyhlásením 
víťazky a jej tour celoplošnými médiami a prijatím u 
prezidenta SR.



VÝSLEDKY   

Premysleným PR sa nám podarilo odkomunikovať 
posolstvá súťaže Učiteľ Slovenska a etablovať ju ako 
“Učiteľského Oscara”. Vyvolali sme rozsiahlu diskusiu 
o pedagógoch a ich postavení, témou sa zaoberali 
všetky mienkotvorné médiá. V rámci regiónov sme 
predstavili finalistov ako pozitívne vzory nášho škol-
stva. Spätná väzba od učiteľov bola nadmieru pozi-
tívna – dosiahli sme to, o čo nám išlo: aby spoločnosť 
zmenila pohľad na učiteľov. Po vyhlásení sme doslo-
va zaplavili médiá a väčšinu výstupov tvorili hĺbkové 
rozhovory, príbehy finalistov, víťazky a iniciátora ceny 
na Slovensku.

Streda 12. septembra 2018
Špeciálna príloha denníka SME 

UČITEĽ SLOVENSKA

Licenciu na konanie národnej ceny Global Teacher Prize Slovakia – Učiteľ Slovenska prebral Juraj Hipš (druhý sprava) v Dubaji. 
FOTO – GLOBALTEACHERPRIZE.ORG

Po prvýkrát sa v tomto 

roku mohli aj slovenskí 

učitelia uchádzať 

o celosvetové prestížne 

ocenenie najlepší učiteľ 

na svete v súťaži Global 

Teacher Prize. Licenciu na 

konanie národnej súťaže 

Učiteľ Slovenska získali 

Komenského inštitút 

a Živica. Do prvého ročníka 

súťaže sa prihlásilo sto 

učiteľov, do finále postúpilo 

desať. Slovenský víťaz bude 

známy 2. októbra, následne 

postúpi do medzinárodného 

kola Global Teacher Prize.

K
eď v  marci tohto roku stál 

Juraj Hipš, riaditeľ Komen-

ského inštitútu a  propagá-

tor zmien v  školstve, v  Du-

baji na pódiu pred nabitou sálou, 

kde práve išli vyhlásiť „top“ učiteľa 

sveta, predstavoval si, aké by to bo-

lo, keby medzi tou desiatkou ašpi-

rantov na učiteľského „Oscara“ bol 

aj Slovák. Lebo verí, že aj slovenskí 

učitelia majú na to, aby sa ocitli me-

dzi finalistami. 
V  ten deň mal Hipš narodeniny 

a  dostal veľkolepý darček. V  Dubaji 

sa Slovensko pripojilo k 58 krajinám 

sveta, ktoré môžu udeľovať na národ-

nej úrovni prestížnu medzinárodnú 

učiteľskú cenu Global Teacher Prize. 

Juraj Hipš je v  týchto dňoch 

k svojmu snu bližšie, odborná poro-

Slováci zabojujú o učiteľského „Oscara“
Národná súťaž Učiteľ Slovenska môže otvoriť diskusiu o tom, kto je dobrým učiteľom 

a kto iba priemerným, či dokonca slabým

Svojho učiteľa alebo učiteľku si môže v septembri vybrať aj verejnosť, 

stačí, ak za finalistov bude hlasovať na webe

www.sme.sk/ucitel_slovenska

ta v  Zaježovej práve vybrala prvého 

víťaza súťaže Učiteľ Slovenska, kto-

rý postúpi do medzinárodného kola 

Global Teacher Prize v  roku 2019 

v  Dubaji. Jeho meno bude verejne 

známe 2. októbra. 

Šanca pre inšpiratívnych
Hipš priznáva, že skôr, než sa 

uchádzali o  licenciu súťaže, veľa 

diskutovali, či súťažou medzi uči-

teľmi nenarobia viac škody ako 

osohu. Dnes hovorí, že to bolo dob-

ré rozhodnutie. „Chceme nájsť pri-

márne učiteľa, ktorý dokáže inšpi-

rovať a  ukáže aj iným učiteľom, že 

sa to dá robiť inak. Mnohí učitelia 

nám poďakovali, že sme cenu Global 

 Teacher Prize priniesli na Sloven-

sko. A neboli to fi nalisti (smiech).“ 

Do národného kola prvého roční-

ka súťaže Učiteľ Slovenska sa mohli 

od mája do konca júna prihlásiť uči-

telia základných a  stredných škôl, 

učitelia na čiastočný úväzok či školi-

telia v online kurzoch.

Učiteľov mohli na cenu nomino-

vať kolegovia, žiaci aj rodičia. „A  už 

aj to, že si na učiteľa niekto spomenie 

a  formou nominácie mu vyjadrí po-

ďakovanie, sa ukázalo ako silný pozi-

tívny signál pre učiteľskú obec. Lebo 

my máme vo zvyku hovoriť len o tých 

neschopných a  teraz je možnosť za-

merať pozornosť práve na tých, kto-

rí môžu byť vzormi pre celú pedago-

gickú verejnosť aj pre svojich žiakov,“ 

ozrejmuje pozadie súťaže Hipš. 

„Všetkých nominovaných učite-

ľov sme kontaktovali, ale prihlášku 

už museli poslať osobne. Nominá-

cií sme mali 312, prihlášok nakoniec 

presne sto. Až 61 percent z prihláse-

ných pritom pôsobí na základných 

školách,“ bilancuje Juraj Hipš.

Pokračovanie na strane II


