
 

 

 

 

 

Ako sa vzdelávať celý tvoj život pre úspech v tvojej 
kariére a úspech v iných oblastiach života 

 (časť piata) 

Vzdelávací systém zlyháva a ty ho 

môžeš pomôcť zmeniť už dnes! 
 

 

V prvej časti tejto série sme prešli: 
• Prečo techniky efektívneho učenia naštartujú tvoju kariéru a 

zmenia tvoj život k lepšiemu 

• Ako techniky efektívneho učenia naštartujú tvoju kariéru a 
zmenia tvoj život k lepšiemu 

• Dôvody, prečo sa vzdelávať priamo od zdroja, po anglicky 

• Základné princípy pre to, aby sa ti darilo, ktoré sa v školách 
neučia. 

 

V druhej časti sme na to nadviazali tým, že sme prešli 
• Prečo ísť do hĺbky 

• Prečo sa vzdelávať kvôli sebe 

• Prečo a ako sa vzdelávať slobodne a zodpovedne 

• Ako sa efektívne sústrediť pre optimálny prenos vedomostí, 
poznatkov, informácii a schopností do tvojej hlavy a do tvojho 
tela 

 

V tretej časti sme pokračovali tým, že sme prešli: 
• Strom poznania a ako mať jasno v tom, čo sa učíš 

• Khanova škola – revolúcia vo vzdelávaní pomocou videa 

• Strom efektívneho učenia 

• Základy chápania v efektívnom učení 
• Pizza porozumenia 

• Princíp piatich „prečo?“ pre pochopenie toho, čo sa učíš 

• Zem Zmätku a čo robiť, keď máš zmätok v tom, čo sa učíš 

 

https://www.anglictinarychlo.sk/ako-techniky-efektivneho-ucenia-zmenia-tvoj-zivot-k-lepsiemu-cast-prva/?utm_source=clanok&utm_medium=pdf&utm_campaign=CLS5&utm_content=link1
https://www.anglictinarychlo.sk/ako-sa-efektivne-vzdelavat-od-druhych-ludi-pomocou-padacieho-mostu-sustredenia/?utm_source=clanok&utm_medium=pdf&utm_campaign=CLS5&utm_content=link2
https://www.anglictinarychlo.sk/ako-pochopit-co-sa-ucis-aby-si-si-pamatal-dlhsie-a-vedel-to-pouzit-v-praxi/?utm_source=clanok&utm_medium=pdf&utm_campaign=CLS5&utm_content=link3


 

 

 

 

Vo štvrtej časti tejto série sme prešli 5 praktických riešení pre učenie sa 
v škole, v živote a v profesii:  

• Pyramída učenia pre vedomosti a informácie 

• Zjednodušovanie 

• Vzdelávanie druhých pre tvoj vlastný prospech 

• Ako sa učiť tak, aby si nezabúdal (krivka zabúdania) 
• Aktívne opakovanie 

 
V dnešnej, piatej, záverečnej časti na to nadviažeme tým, že sa 
pozrieme na to 

• Ako na úspešné učenie v zlyhávajúcom školskom systéme 

• Ako by to mohlo vyzerať, ak by boli techniky efektívneho učenia 
v školách  

• Prečo chcú školy techniky efektívneho učenia  
• Ako rozšíriť techniky efektívneho učenia do škôl 
• Ako hľadám posily do teamu (možno práve teba) 

 

https://www.anglictinarychlo.sk/ako-sa-ucit-zlata-bana-technik-efektivneho-ucenia/?utm_source=clanok&utm_medium=pdf&utm_campaign=CLS5&utm_content=link4


 

 

 

 

Ako na úspešné učenie v zlyhávajúcom školskom 
systéme 

 
Minule som našiel na internete takýto meme:  

 
ja: čo sú to dane a ako ich zaplatím?  
školský systém: nemaj boja 

školský systém: mitochondria je elektráreň bunky 

 

Pozri... Toto vie už takmer každý, kto mal možnosť vyskúšať techniky 
efektívneho učenia v praxi: Vzdelávací systém zlyháva v príprave 
mladých ľudí na úspešný život v dnešnom svete.  
 

A. Chce od teba, od študenta, aby si sa učil veci, ktoré 
nepotrebuješ... a nedá ti to, čo sa ti v skutočnosti zíde.  

 

B. Chce od teba, od rodiča, aby si dával tvoje dieťa do inštitúcie, 

o ktorej vieš, že nefunguje, aby sa tam učilo veci, o ktorých vieš, 
že bývajú zbytočné.  

 

C. Chce od teba, od učiteľa, aby si riešil všetky možné 
papierovačky miesto toho, aby si sa venoval tvojím študentom.  



 

 

 

 

 

Poďme sa pozrieť na to, ako tieto problémy vyriešiš s pomocou techník 
efektívneho učenia. A keď už sme pri tom, poďme sa pozrieť na to, ako 
to urobíme na biológii. Aby som ťa však do toho poriadne uviedol, tak ti 
chcem povedať o tom, čo bolo pre mňa dôležité, keď som s technikami 

efektívneho učenia začínal: 
 

Prečo techniky efektívneho učenia 
 

Keď som začínal, bolo mojím úmyslom dať študentom do rúk nástroje 
na to, aby sa mohli rýchlo naučiť to, čo potrebujú na strednú, alebo 
vysokú školu.  
 

Aby to mohli urobiť kvôli dobrej známke, alebo kvôli titulu... čo teda 
väčšinou znamenalo... aby to urobili kvôli ich rodičom a rodine. Predsa 
len, väčšinu stredoškolákov a vysokoškolákov dotuje ich rodina.  
 

Mojím úmyslom však tiež bolo ukázať študentom a mladým ľuďom, 
 

• že existuje aj iný spôsob, ktorým sa dá fungovať 
• že sa každý človek môže naučiť nové a užitočné veci na internete, 

aj keď mu ich neservíruje učiteľ naživo. 
• že sa môže zdokonaliť v rôznych užitočných schopnostiach, ktoré 

vie potom využiť v profesiách, na ktoré nie je potreba vysokých 
škôl... 

• a že sa tie veci vie naučiť aj popri učení sa na klasické skúšky 

• že sa vďaka tomu môže finančne oslobodiť omnoho skôr a začať 
žiť svoj vlastný život omnoho skôr 

• že v tomto procese sa človek môže zdokonaliť v technikách 
efektívneho učenia natoľko, že nič nové pre neho nebude 
prekážkou 

• že sa bude vedieť naučiť všetko, čo bude potrebovať, aby vyriešil 
svoje problémy, alebo zvládol výzvy dnešného sveta 

• že sa stane nezastaviteľným. 

 

Ako sa stať nezastaviteľným pomocou techník efektívneho učenia, 
o tom budem už o pár týždňov posielať nové video. Teraz však chcem 
pokračovať v tom, čo som začal...  
 



 

 

 

 

Ako vyriešiť problémy v školstve vďaka 

technikám efektívneho učenia 
 

Pred rokom mi písala klientka Michaela, ktorá chcela poradiť, lebo mala 
problém sa naučiť biológiu. Ako spomenula biológiu, tak som si v mysli 

vybavil obdobie, kedy som chodil na strednú školu a písal som si 
poznámky do môjho staručkého notebooku.  
 

 

 

Modrá krabica tučniaka, ktorého som naučil lietať 

 
 

To bola ešte doba, kedy s tým mali niektorí učitelia problém a kedy sme 
takto fungovali v celej triede len dvaja chalani. Učiteľke biológie to však 
bolo jedno a tak som ho naplno využíval. 80% času som učil tučniaka 
lietať, čo bola taká skvelá hra, ktorá sa dala hrať na hodine, lebo na ňu 
človek nepotreboval zvuk. A zabávalo to všetkých v mojom okolí. 20% 
času som si písal poznámky. Kopec srandy.  
 

 

 

 

Modrá krabica osobnej slobody  

 
 

Ako mi klientka spomenula biológiu, som si v mysli vybavil to, ako som 

prvýkrát skutočne zažil, že nie som odkázaný na žiadneho učiteľa.  
 

Pamätáš sa na to, ako si si naposledy písal z niečoho poznámky do 
zošita?  
A keď si sa učil niečo vizuálne... schému, obrázok, koncept... a tvoj učiteľ 
ti to nakreslil úplne špatne a ty si to z toho nevedel pochopiť?  
 

Mne sa to na strednej stávalo a cítil som sa z toho hrozne.  

 

Potom som však začal na hodiny nosiť notebook a keď som chcel 
pochopiť nejaký obrázok, tak som si ho našiel na internete. Skopíroval 
som si ho do mojich poznámok vo Worde a hneď som mal vo všetkom 

https://www.kongregate.com/games/light_bringer777/learn-to-fly
https://www.kongregate.com/games/light_bringer777/learn-to-fly


 

 

 

 

jasno. A vďaka tomu, že bol obrázok farebný, tak som si to aj lepšie 
zapamätal.  
 

Zamyslel som sa nad tým, že ak som si našiel na internete lepšie 
vysvetlenie toho, čo som potreboval... a ak existuje 
www.khanacademy.org / www.khanovaskola.cz... Tak načo nám je 
vlastne tento zlyhávajúci vzdelávací systém? 

 

??  

 

Nie, vážne... ak sa dokážeš zodpovedne naučiť všetko, čo potrebuješ... 
tak prečo by si to nemohol robiť slobodne tým, že si nájdeš na 
internete tvoje vlastné obrázky?  
 

Aký obrázok mám na mysli?  
 

Ten istý, ktorý som poslal klientke, keď potrebovala poradiť.  
 

 

 

Michaela mala ten istý problém ako ja – ako pochopiť a ako sa naučiť 
biológiu. Predstavil som jej koncept pamäťových spojení. Takto sa naša 
konverzácia vyvinula.  
 

 

http://www.khanovaskola.cz/


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Má pravdu. Techniky efektívneho učenia sa neučia v školách. Je to 

škoda.  
 

Avšak...  



 

 

 

 

 

Čo, ak by sa mohli?  

Čo ak by techniky efektívneho učenia existovali 
ako samostatný predmet 
 

Čo by sa stalo, ak by sa techniky efektívneho učenia... to isté, čo sme 
prešli v posledných článkoch... a ďalšie techniky, ktoré budem učiť 
v pripravovanom online kurze... učili ako samostatný predmet?  
 

• 1 – Študenti by naozaj viac vedeli. Hoci je množstvo vecí 
v zlyhávajúcom vzdelávacom systéme zbytočných, mnohé 
užitočné veci (matematika) zostávajú nepochopené, pričom by 
mohli byť pre študentov veľmi užitočné 

• 1 – Študenti by poznali techniky efektívneho učenia a efektívne 
by sa učili nielen na základných školách, ale aj na stredných 
školách a potom by im TEU pomohli aj na vysokých školách a 
pomohli by im aj neskôr v ich kariére a v ďalšom vzdelávaní 

• 1 – Študenti by sa učili menej času, vďaka čomu by mali viac času 
na zábavu a menej stresujúce detstvo a dospievanie 

• 1 – Študenti by boli spokojnejší sami so sebou, lebo by sa cítili 
chytrejšie a inteligentnejšie, vďaka čomu by mali zdravšie 
sebavedomie, ktoré by im slúžilo celý život 

• 1 – Študenti by sa vedeli terajší objem učiva naučiť za kratší čas a 
tým pádom by mohli vzniknúť nové predmety, konečne vhodné 
pre dnešný svet, či už dizajn, alebo programovanie webov, alebo 
soft skills (prezentačné a komunikačné zručnosti, plánovanie a 
iné) 

 

Mohol si si všimnúť, že všetky body majú číslo 1. Je viac týchto bodov 
č.1. Tieto sú pre učiteľov:  
 

• 1 – Učitelia by pomocou techník efektívneho učenia lepšie učili. 
Vďaka tomu by ich žiaci viac vedeli 

• 1 – Žiaci, ktorí viac vedia, robia dobré meno škole. Dobré meno 
školy potom robí dobré meno učiteľom, ktorí v tej škole pracujú. 
Takto vedia techniky efektívneho učenia zvýšiť rešpekt a 
uznanie, ktoré učitelia hľadajú 



 

 

 

 

• 1 – Učitelia by sa vedeli ľahšie vzdelávať v rámci ich vzdelávacích 
programov, vďaka čomu by sa rýchlejšie kariérne posúvali 

• 1 – Učitelia by vďaka technikám efektívneho učenia mali menej 
nervov (prípravou na hodiny a tým by si udržali mentálne 
zdravie behom celého školského roka a behom celej učiteľskej 
kariéry 

• 1 – Ak žiaci viac vedia, tak robia na testoch a písomkách menej 
chýb, vďaka čomu nad nimi nemusí učiteľ stráviť celé poobedia, 
ale môže sa ísť venovať svojej rodine a svojim záľubám  

 

Ako hovorím, je viac týchto bodov č.1. Všetky majú v mojich očiach 
rovnakú dôležitosť. Naschvál som ich dosť vynechal. Premýšľaj nad 
ďalšími. Tebe určite napáda množstvo ďalších.  
 

Tak či onak by to spravilo obrovský rozdiel. Jedným malým krokom – 

vyučovaním techník efektívneho učenia na školách – by sme vedeli 

posunúť naše školstvo medzi pár najlepších na svete.  
 

Čo je však len malá kvapka v porovnaní s tým, že by sme reálne vedeli 

mladých ľudí naučiť premýšľať, vzdelávať sa samostatne... a 
konečne ich pripravili na úspešnú kariéru a úspešný život 
v dnešnom svete a vo svete, ktorý nás čaká.  

Chcem rozšíriť techniky efektívneho učenia a 
potrebujem tvoju pomoc!  

 
Odkedy som zverejnil štvrtý článok s technikami efektívneho učenia, 
uplynulo pekných pár týždňov. Tento článok zožal obrovský úspech, za 
čo som ohromne vďačný!  
 

 

https://www.anglictinarychlo.sk/ako-sa-ucit-zlata-bana-technik-efektivneho-ucenia/


 

 

 

 

 

Medzitým sa však stalo niečo, čo som nečakal. 
Ako som premýšľal nad týmto posledným článkom, tak ma 
kontaktovalo niekoľko škôl, že by mali záujem o techniky efektívneho 
učenia pre ich študentov a dokonca aj pre učiteľov.  
 

Doteraz som nikdy techniky efektívneho učenia pre učiteľov neponúkal. 
A tiež som zatiaľ nespolupracoval so školami, ani s organizáciami, iba 
s jednotlivcami.  

 

Začal som však rozmýšľať nad tým, že by bolo skutočne super rozšíriť 
techniky efektívneho učenia medzi učiteľov.  
 

A tu sa dostávame k tomu, že potrebujem tvoju pomoc.  
 

Máš chuť podieľať sa na zmene zlyhávajúceho vzdelávacieho systému 
k lepšiemu? Ak hej, tak je tvoja pomoc veľmi vítaná.  
 

Ak by sme totiž vedeli behom najbližších troch rokov naučiť iba 5% 
učiteľov techniky efektívneho učenia, tak by sme mohli reálne ovplyvniť 
vyše polovicu študentov na Slovensku.  
 

Prečo 5% učiteľov?  
 

1) 5% učiteľov je môj odhad, koľko učiteľov by mohlo mať o 
techniky efektívneho učenia záujem, ak by boli nepovinné  

2) Ak by týchto 5% učiteľov bolo z rôznych škôl, tak by mohli mať 
dopad na 50-80% študentov 

3) Je to niečo, čo je uskutočniteľné a čo si viem predstaviť 
v priebehu najbližších 3 rokov zrealizovať 

4) Takto by sa techniky efektívneho učenia mohli behom piatich 
rokov rozšíriť medzi 50-80% študentov  

 

Avšak toto nie je úloha pre môj doterajší team, preto hľadám posily! 
Prečítaj si viac, aby si zistil, či máš záujem sa na takejto zmene 
vzdelávania podieľať.  



 

 

 

 

Prečo som zmenil firmu na MindLearn?  
 

Ako som spomenul, oslovili ma dve školy, že by mali záujem o techniky 
efektívneho učenia pre ich učiteľov a študentov. A to momentálne 
žiaden kurz nepredávam. Bol som prekvapený týmto záujmom a 
zároveň nadšený.  
 

Moja firma sa ešte pred nedávnom volala AngličtinaRýchlo. To bol totiž 
jeden jediný kurz, ktorý sme spolu s mojim teamom predávali.  
 

Už dlhšiu dobu však pripravujem nový kurz, zameraný na techniky 
efektívneho učenia pre vedomosti, schopnosti a vlastnosti, ktoré sa 
netýkajú cudzích jazykov. O tom budem informovať v novom videu už o 
pár týždňov. Plán je otvoriť tento kurz tak, aby bol užitočný pre 
študentov už na skúškach behom tohto školského roka.  
 

Tiež pripravujem nový kurz zameraný na techniky efektívneho 
premýšľania a riešenia problémov.  
 

Je načase sa posunúť. Rozhodol som sa teda dať všetky tieto kurzy pod 
jednu strechu a zmenil som firmu na MindLearn.  

Čo je MindLearn?  
 

Misiou MindLearn je naštartovať dobrú zmenu zlyhávajúceho 
vzdelávacieho systému tým, že dávame ľuďom do rúk mocné techniky 
efektívneho učenia, efektívneho premýšľania a riešenia problémov.  
 

Čo konkrétne robíme: 
 

Špecializujeme sa na použitie techník efektívneho učenia a riešenia 
problémov,  

• aby sa naši klienti naučili angličtinu v tom najkratšom možnom 
čase a to bez ohľadu na to, či mali v minulosti problémy s učením 
angličtiny, alebo nemali 

• aby sa naši klienti mohli naučiť znalosti, schopnosti a vlastnosti, 
o ktoré majú záujem a mohli ich využiť na dosiahnutie ich cieľov 
v profesijnom a osobnom živote a na zvládnutie výziev 
v dnešnom svete 



 

 

 

 

 

Hľadám do teamu MindLearn nové posily 
 

Ak čítaš tento článok a si znechutený zo stavu, v ktorom sa nachádza 
zlyhávajúci vzdelávací systém... ak máš chuť to zmeniť... ak máš chuť 
pracovať na niečom, čo reálne pomáha ľuďom na Slovensku uspieť... 
tak toto sú tri veci, na ktorých v MindLearn pracujeme a ktoré budeme 
rozvíjať ďalej: 
 

Techniky efektívneho učenia 

 

Čo sa zatiaľ podarilo dosiahnuť s technikami efektívneho učenia:  
 

Hotovo 2012 - Vytvoriť kurz s Technikami efektívneho učenia, aby som 
mohol... 

 

Hotovo 2013 - Overiť, že TEU fungujú aj druhým ľuďom, pomôžu im a 
niektorým zmenia život 
 

Hotovo 2013-2018 - Overiť, že TEU sa dajú predávať a že všetky 
nasledujúce veci vieme financovať sami, bez pomoci z eurofondov, 

alebo iných úradníckych fondov.  
 

Čo nás ďalej čaká a na čom sa môžeš podieľať aj ty:  
 

1) Rozšíriť TEU v momentálnej podobe medzi ďalších študentov a 
ľudí zaujímajúcich sa o osobný a profesijný rast, o biznis rast a 
vzdelávanie  

2) Vývoj kurzu tak, aby bol ľahšie použiteľný pre všetky druhy ľudí, 
ktorí oň budú mať záujem 

3) Rozšíriť TEU na Slovensku do súkromných škôl, firiem a 
neziskových organizácii 

a. aby sa študenti mohli učiť rýchlejšie 

b. aby sa zamestnanci mohli vzdelávať efektívnejšie a tým 
byť úspešnejší 

c. aby sa techniky efektívneho učenia dostali aj k tým, ktorí si 
ich nemôžu dovoliť 



 

 

 

 

4) Rozšíriť TEU na Slovensku medzi 5% učiteľov, ktorí nimi môžu 
učiť a inšpirovať 50-80% študentov 

5) Vytvorenie letného vzdelávacieho programu pre študentov, kde 
natrénujú techniky efektívneho učenia naživo   

6) Využiť skúsenosti z bodov 1-5 na založenie súkromnej školy, sa 
techniky efektívneho učenia budú učiť ako predmet a kde budú 
pomáhať študentom uspieť   

 

Techniky efektívneho učenia jazykov  
 

Čo sa zatiaľ podarilo dosiahnuť s technikami efektívneho učenia 
jazykov:  

 

Hotovo 2012 – Vytvoriť prvý kurz cudzích jazykov s TEU, ktorý by 
umožnil naučiť sa cudzie jazyky ľuďom, ktorí sa ich predtým nevedeli 
naučiť 
 

Hotovo 2013 - Overiť, že TEU jazykov fungujú, že pomáhajú naučiť sa 
cudzie jazyky aj druhým ľuďom a že umožňujú naučiť sa jazyky ľuďom, 
ktorí predtým túto možnosť nemali 
 

Hotovo 2013 - Zistiť podrobne všetky problémy s učením, ktoré ľudia 
majú  
 

Hotovo 2014 - Vytvoriť malý kurz, ktorý by bol úvod do sveta techník 
efektívneho učenia angličtiny (7 pamäťových lievikov) 
 

Hotovo 2015-2017 - Vytvoriť prvú verziu rozšíreného kurzu techník 
efektívneho učenia angličtiny - AngličtinaRýchlo... Vytvoriť kurz, ktorý 
sprevádza klientov celým procesom učenia... ktorý je 10x lepší než 
tradičné jazykové školy pre tých, ktorí sa chcú učiť ... a ktorý by hlavne 
sprístupnil angličtinu všetkým, ktorí sa ju predtým naučiť nevedeli, lebo 
si mysleli, že na to potrebujú mať zvláštny talent 
 

  



 

 

 

 

 

 

Modrá krabica - Rovnica 10x lepšieho kurzu 

 
 

Ako vznikol koncept kurzu, ktorý je 10x lepší než naša konkurencia?  
 

(naši klienti sa naučia angličtinu 3-5x rýchlejšie) * (učia sa smiešnymi a 
zábavnými spôsobmi) * (takéto učenie dodáva našim klientom viac 
sebadôvery) * (vedia sa naučiť aj ďalšie cudzie jazyky) * (je lacnejší, než 
3-5 rokov dochádzania do jazykovky) = 10x lepší kurz pre toho, kto má 
reálne chuť sa učiť  
 

 

 

Hotovo 2017-2018 - Overiť, že náš kurz je aspoň 10x lepší než tradičné 
jazykové školy na prvých klientoch, ktorí sa angličtinu predtým naučiť 
nevedeli (overené na klientke Vierke Bútorovej, keď prvýkrát v 

angličtine rozprávala po 3-4 mesiacoch, viedla rozhovory a ohromila 

svojich známych po 7-9 mesiacoch a rozprávala na anglickej rečníckej 
súťaži Toastmasters pred publikom po 14 mesiacoch učenia) 
 

Čo nás ďalej čaká a na čom sa môžeš podieľať aj ty: 
 

1) Rozšíriť predaj kurzu AngličtinaRýchlo, aby sme pomohli naučiť 
sa angličtinu ďalším klientom 

2) Vylepšiť kurz AngličtinaRýchlo, aby sme ešte zvýšili rýchlosť, 
ktorou sa klienti učia a aby sme kurz urobili jednoduchšie 
použiteľným, aby bol 2-5x lepší než je dnes, sprístupniť tak 
učenie jazykov širokým masám ľudí 

3) Rozšíriť techniky efektívneho učenia jazykov na Slovensku do 
súkromných škôl a medzi učiteľov, do firiem a neziskových 
organizácii  

a. aby sa študenti mohli učiť rýchlejšie 

b. aby sa zamestnanci mohli vzdelávať efektívnejšie a tým 
byť úspešnejší 

c. aby sa techniky efektívneho učenia dostali aj k tým, ktorí si 
ich nemôžu dovoliť 

4) Učiť ďalšie jazyky pomocou techník efektívneho učenia (Nemčina, 
Španielčina, Taliančina, Francúzština) 



 

 

 

 

5) Využiť skúsenosti z bodov 1-4 na založenie súkromného 
bilingválneho gymnázia, kde sa študenti naučia 2-3 cudzie jazyky 

ľavou zadnou  
 

 

Znovuotvorenie kurzu s technikami efektívneho 
premýšľania a riešenia problémov 
 

V roku 2014 som robil kurz Strategický Vzdelávací Systém a tento rok 
chcem na jeho základe postaviť nový kurz, kde sa bude učiť: 

• efektívne plánovanie 

• objavenie a rozvíjanie silných stránok 

• využitie tvojho skepticizmu na nové nápady 

• logické myslenie 

• analýza koreňa problému 

• ako sa rozhodovať 
• ako prekonať strach, keď máš urobiť dôležité rozhodnutie 

• ako implementovať tvoje nápady v praxi 

• projektový manažment (ako dokončiť to, čo začneš) 
• time manažment  
• ultra produktivita (osobná produktivita pre tých z nás, ktorí 

pracujeme pred počítačom) 
 

Kam bude MindLearn z dlhodobého hľadiska 
smerovať?  
 

Veríme, že vo svete vzdelávania je možná taká veľká zmena, akú 
priniesol smartfón alebo automobil a že táto zmena je možná použitím 
lepších techník vyučovania, vysvetľovania, učenia, vedenia a 
konzultovania.    

 

Veríme, že keď naučíme jednotlivcov (študentov, učiteľov, iných ľudí) 
techniky efektívneho učenia a riešenia problémov, dokážu vyriešiť ich 
osobné a profesijné problémy a dokážu zvládnuť výzvy moderného 
sveta... a to bez potreby zlyhávajúceho vzdelávacieho systému.  
 



 

 

 

 

Veríme, že ak dokážeme rozšíriť techniky efektívneho učenia jazykov do 
takej miery, že budú preferovaným spôsobom učenia jazykov, môžeme 
ľudí inšpirovať k tomu, aby sa vzdelávali celý život, naučili sa 3 a viac 

cudzích jazykov, cestovali, obchodovali so zahraničím a spoznali nové 
spôsoby žitia. 
 

Myslím si, že tak dokážeme prispieť k vytvoreniu sveta, kde ľudia vedia 
byť súčasťou ich krajiny, ale tiež aj celosvetovej komunity, kde je 
obchod efektívnejší, kde je svet prepojenejší a tým aj pokojnejší. 
 

 

Čo ak chceš priamo techniky efektívneho učenia?  
 

Nabudúce na tieto články nadviažeme videom, v ktorom sa pozrieme 

na to, ako techniky efektívneho učenia využiješ a ako sa s nimi staneš 
nezastaviteľný.   
 

Ak chceš s nami spolupracovať, tak si pozri koho hľadáme, na tomto 
odkaze >> 

 

  

https://www.anglictinarychlo.sk/spolupraca/?utm_source=clanok&utm_medium=pdf&utm_campaign=CLS5&utm_content=link5
https://www.anglictinarychlo.sk/spolupraca/?utm_source=clanok&utm_medium=pdf&utm_campaign=CLS5&utm_content=link5


 

 

 

 

Zatiaľ ma zaujíma tvoj názor: 

Čo si si doteraz odniesol z tejto série o efektívnom učení? 

V čom bol pre teba tento dnešný článok prínosný? 

A ak máš otázku, tak sa ju spýtaj čo možno najkonkrétnejšie, ako vieš, 
aby si mohol dostať tú najlepšiu možnú odpoveď 😊 

 

 

Martin Hlinka, autor 

 

už od roku 2011 prináša na Slovensko techniky efektívneho učenia, o ktorých 

sa prostredníctvom jeho webov dozvedelo viac ako trištvrte milióna ľudí. Je 

autorom kníh a kurzov, ktorými si prešlo vyše 3000 klientov. Verí, že gramotní 

21. storočia sú tí, ktorí sa vedia učiť a vzdelávať a že každý sa môže naučiť učiť 

sa a vzdelávať sa. Preto pomáha študentom a profesionálom vzdelávať sa 

rýchlejšie a lepšie. A vďaka technikám efektívneho učenia umožňuje naučiť sa 

angličtinu a iné cudzie jazyky aj ľuďom, ktorí na jazyky „nemali talent.“ 

 

ZDIEĽAJ ČLÁNOK NA FACEBOOKU >>  

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.anglictinarychlo.sk%2Fako-sa-ucit-zlata-bana-technik-efektivneho-ucenia%2F&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0

