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áujem o aka-
d é m i u  M a -
teja Tótha je 
v e ľ k ý.  M á -
ria Bedleko-
vá, jej riadi-

teľka, hovorí, že dôvodov je 
viac. „Keď boli školy zatvo-
rené, s deťmi sme cvičili pro-
stredníctvom série inštruk-
tážnych videí Telesná na do-
ma. Tie mali viac ako milión 
pozretí. Rodičia sa zoznámi-
li s tým, ako s deťmi na tré-
ningoch pracujeme, zapáčilo 
sa im to a teraz chcú, aby ich 
dieťa akadémiu navštevova-
lo. Ďalším dôvodom je, že po-
sledné mesiace boli chudob-
né na športové aktivity, de-
ťom chýba pohyb a rodičia im 
ho chcú dopriať,“ vysvetľuje. 
O2 Športová akadémia Mateja 
Tótha prišla tento rok aj s via-
cerými novinkami. V spolu-
práci s Úniou miest Slovenska 
spustila projekt 3. hodiny te-
lesnej. Ďalšou aktivitou je di-
gitalizácia telesnej výchovy, 
v rámci ktorej otvorili prvú 

digitálnu hybridnú učebňu 
v Základnej škole Radovana 
Kaufmana v Partizánskom. 
Od októbra spustilo O2 s aka-
démiou aj štvrtý ročník súťaže 
O2 ŠAMT, v ktorej môže vyhrať 
32 základných škôl. Štyri ško-
ly, ktoré získajú najviac hlasov 
vo svojej veľkostnej kategórii, 
získajú aj unikátnu digitál-
nu technológiu Cisco Webex 
Board. Škole umožní kvalit-
né dištančné aj hybridné vy-
učovanie. Ide o  inovatívne 
zariadenie. Spája prezenčnú 
obrazovku, digitálnu tabuľu, 
konferenčný audio- a video-
systém. Softvér využíva prvky 
umelej inteligencie na potlače-
nie rušivých zvukov a zdôraz-
nenie ľudskej reči. V hlučnom 
pro stredí triedy je tak zaiste-
ná vysoká zrozumiteľnosť ko-
munikácie. Zapojiť sa je jed-
noduché. Školu stačí prihlásiť 
na www.akademia.o2.sk, hla-
sovať za ňu a pred Vianoca-
mi, presne 21. decembra 2021, 
vyhlásia víťazov, ktorí budú 
môcť mať tento jedinečný pro-

jekt na svojej pôde od februá-
ra 2022. Školy, ktorým sa ne-
podarí uspieť, budú zaradené 
do žrebovania o mimoriad-

nu výhru. Hrá sa o štyri účasti 
v programe O2 Radostná škola 
Daniela Heviera. Cieľom tohto 
konceptu je pomáhať pedagó-
gom učiť deti moderne a efek-
tívne. „V O2 si uvedomujeme, 
že internet, smartfóny a ďalšie 
moderné výdobytky sú v ru-
kách detí dobrý sluha, ale zlý 
pán. Deti pre ne často zabúda-
jú na pohyb a trávenie voľné-
ho času športovaním. Sme ra-
di, že vďaka podpore projektu 
O2 Športovej akadémie Mate-
ja Tótha prispievame k tomu, 
aby mali deti z pohybu radosť 
a v budúcnosti ho vnímali ako 
zmysluplnú možnosť trávenia 
voľného času. Veríme, že de-
ťom môže robiť radosť v ško-
le každý vyučovací predmet. 
O tom nás už presvedčil Daniel 
Hevier a jeho program O2 Ra-
dostná škola. Spojenie s pro-
jektom športovej akadémie 
v tomto ročníku súťaže bolo 
preto pre nás absolútne priro-
dzené,“ hovorí Lucia Petrášo-
vá, riaditeľka komuniká-
cie a značky O2.
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édiá, verejné dis-
kusie či reálne skú-
s e n o s t i  n á m  d l -
hé roky nastavujú 
zrkadlo stavu slo-
venského školstva. 

Debata sa v tomto smere časom zú-
žila na dva závery – prvým je, že je-
ho kvalita neustále klesá, druhým 
je nevyhnutnosť reformy. Pravda je, 
že protagonisti tejto debaty sa pravi-
delne menia, no výsledok nevidieť. 
Mojou ambíciou však nie je byť kri-
tikom, skôr sme si pred časom s ko-
legami položili otázku, ako môže-
me pomôcť. Začali sme sa preto viac 

angažovať aj my sami. Prednášame 
o biznise mladým nadšencom na 
strednej škole v Bratislave, na univer-
zitách doma i v zahraničí, organizuje-
me stáže, zapájame študentov do dis-
kusií. Otázka teda znie, je toto cesta, 
ako pomôcť slovenskému školstvu? 
Je to už 15 rokov, čo som opustil vy-
sokoškolské lavice, no jeden kľúčový 
problém zostáva rovnaký: nedosta-
točný transfer know-how z biznisu 
smerom k školám. Nie je realistické 
očakávať, že vysoké školy vyprodu-
kujú absolventov, ktorí budú okam-
žite použiteľní v praxi bez toho, aby 
priložili ruku k dielu aj ľudia z bizni-

su. Všetci, ktorí sme absolvovali slo-
venské vysoké školy, vieme, aké sú 
silné a slabé stránky nášho vzdelá-
vacieho systému. Jeho asi najslabšie 
miesto je nedostatok praktických prí-
kladov a skúseností prezentovaných 
ľuďmi z praxe. 
Tento problém sa však riešiť dá. Exis-
tujú naň dva efektívne nástroje. Jed-
ným z nich je zvýšenie záujmu ľudí 
z biznisu chodiť prednášať študen-
tom. Zo skúseností viem, že dopyt 
mladých po tomto type vzdelania tu 
je, no ponuka od nás „skúsenejších“ 
až taká veľká nie je. Kvalita manažé-
rov, podnikateľov či investorov stúpa 

a ak chceme byť ako krajina úspešná, 
nárast kolektívneho know-how mu-
síme efektívne transferovať smerom 
k mladším generáciám. 
Ďalším nástrojom sú stáže pre štu-
dentov. Každá praktická, hoci aj 
niekoľkotýždňová skúsenosť je ne-
smierne cenná pre každého z nich. 
Mnoho študentov mi povedalo, že 
v porovnaní so zahraničím je ponu-
ka zmysluplných stáži na Slovensku 
nízka. Aj my sme sa o nich v Sandber-
gu dlho rozprávali, kým sme ich reál-
ne rozbehli. No už po prvom ročníku 
sme videli obrovskú pozitívnu spät-
nú väzbu. 
Aby som odpovedal teda na mo-
ju otázku v úvode. Je toto cesta? Za 
mňa áno. Na Slovensku máme ve-
ľa skvelých pedagógov, no nie je na-
mieste očakávať, že rovnako kvalitne 
ako teóriu budú vyučovať aj prax. Po-
moc s praktickou časťou musí 
prísť od nás – ľudí z praxe.

Piaty ročník O2 Športovej akadémie  
Mateja Tótha prináša do škôl inovácie

Ako môže biznisová komunita  
pomôcť slovenskému školstvu

AKADÉMIA MATEJA TÓTHA OTVÁRA BRÁNY UŽ PÄŤ ROKOV.  
O PROJEKT OLYMPIJSKÉHO VÍŤAZA JE V ŠKOLÁCH ENORMNÝ ZÁUJEM
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