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Vtáka po perí,
žiaka po učiteľovi
Besedoval
som
o mojich knihách
najmenej na tridsiatich stredných
školách od Sniny
a Svidníka po Bratislavu, od Čadce
po Rožňavu či Michalovce. Obraz
všade rovnaký – niekde študenti
kladú otázky, inde sú zakríknutí a napriek nabádaniu učiteľov – „Pýtajte
sa!“ – nikto ruku nezodvihne. Stretol som sebavedomých študentov
na gymnáziách v Čadci, vo Vrútkach,
v Martine, Sučanoch, Kremnici, Prievidzi, Žiline, Šuranoch či takmer senzačne skvelých študentov na azda
najmenšom slovenskom gymnáziu
v Spišskej Starej Vsi až po tých, ktorých nestojí za to ani spomenúť. Nie
je to len môj subjektívny pocit, s kolegami spisovateľmi si občas vymieňame skúsenosti a neraz prídeme
v rozhovore na tie isté školy, či už
v dobrom, alebo v zlom hodnotení.
Niekedy dokonca takom zlom, že
nerozumiem, za čo učitelia týchto
škôl dostávajú platy. Na istom gymnáziu, keď som sa so študentmi zhováral zvyčajným spôsobom, ktorým
vzbudím záujem všade, sa nielenže
nikto o nič nezaujímal a nič nevedel,
ale keď sa napokon našiel jeden odvážlivec, ostatní sa mu začali nahlas
posmievať. Je takmer pravidlom, že
keď vyzvem, aby zodvihli ruku najlepší študenti, nikto sa neprihlási,
a naopak, keď vyzvem, aby sa hlásili
tí najhorší, viacerí ruku takmer hrdo
dvíhajú. V Košiciach mi dokonca prišli študenti istého katolíckeho gymnázia povedať, že im zakázali v škole
čítať môj román Kód 9. V tom istom
meste však, na inom cirkevnom gymnáziu, sme sa nielen s učiteľmi, ale
i so študentmi o tejto kontroverznej
knihe sporili a debatovali a po besede sme sa všetci cítili obohatení.
Jeden zo študentov mi dokonca bravúrne vyvrátil môj argument a ja som
sa mu za to poďakoval.
Občas dostávam otázku, ako bola vychovávaná naša dcéra Adelka, ktorú označujú za pohotovú, vzdelanú,
múdru, vtipnú a neviem akú. Isteže,
kľúčovým momentom pri výchove
oboch našich dcér bola skutočnosť,
že manželka bola ako výtvarníčka
doma a mala viac času venovať sa im.
Snažili sme sa žiadnu detskú otázku
neodbiť, naopak, deti sme v kladení otázok povzbudzovali a predovšetkým sme ich nezabudli ani za maličkosť pochváliť. A v škole? Adelka sa
v ničom nikdy od svojich spolužiakov
nelíšila. Líšili sa len jej učitelia.
Mala šťastie, že už do škôlky začala
chodiť v niekdajšej Nemeckej demokratickej republike, v ktorej bola
komunikácia učiteľ – žiak založená
na partnerstve. Neskôr pokračovala
v takomto vzťahu s učiteľmi v Rakúsku a na bilingválnom gymnáziu
v Bratislave. Spomínam si, ako nás
s manželkou kedysi pozval riaditeľ
gymnázia, múdry a skúsený pedagóg, na priateľský pohovor, kde
nám tlmočil názory niektorých učiteľov – vraj je Adelka drzá. Viem si
u našich dcér predstaviť všeličo, ale
určite nie nezdvorilosť a drzosť. Vraj
sa niektorí učitelia sťažujú, že vyrušuje, lebo sa neustále pýta, zaujíma
sa, diskutuje a dokonca im aj oponuje, čo podľa niektorých znižovalo
(pokračovanie na strane 2)

Ministerstvo plánuje v rámci Digipedie vybaviť školy nevyhnutnou modernou technikou, ktorá umožní využívať digitálny vzdelávací
obsah v bežnej výučbe.
Foto Ján SÚKUP

Digipedia –
digitalizácia
školstva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR začína program digitalizácie regionálneho školstva v Slovenskej republike
Digipedia v súlade so záväzkami Slovenskej
republiky vyplývajúcimi zo stratégie Európa
2020, ktorého tézy sú rozpracované v materiáli Koncepcia informatizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020 – DIGIPEDIA
2020. V súvislosti so spustením programu
sa budú 6. a 13. júna 2013 konať v Bratislave, resp. Košiciach odborné konferencie.
Aby bol proces digitalizácie školstva plnohodnotný, musí byť komplexný a pokrý-

vať všetky dôležité oblasti. Preto sa rezort
školstva rozhodol postaviť proces digitalizácie školstva na troch pilieroch. Prvým je
zabezpečenie digitálneho obsahu najmä
pre regionálne školstvo. Tu sa bude zdôrazňovať nielen kvalita digitálneho vzdelávacieho obsahu, ale aj možnosť jeho
prepojenia s konkrétnymi učebnicami,
printovými metodickými príručkami pre
učiteľov či pracovnými zošitmi pre žiakov
a študentov. Naším úmyslom totiž nie je
nahradiť tradičné vzdelávacie materiály
digitálnymi, ale vzájomne ich integrovať,

a rozšíriť tak možnosti vzdelávania, uľahčiť prácu pedagógom a zatraktívniť výučbu pre žiakov a študentov.
Druhým nevyhnutným pilierom, na ktorom bude postavený proces digitalizácie školstva, je modernizácia potrebnej
infraštruktúry. V rámci nej bude do každej školy zavedený vysokorýchlostný
internet, ktorý zvýši dostupnosť on-line
vzdelávacieho obsahu a interaktívnych
nástrojov. Okrem toho plánujeme vybaviť školy nevyhnutnou modernou
vzdelávacou technikou, ktorá umožní
využívať digitálny vzdelávací obsah
v bežnej výučbe.
Tretím dôležitým pilierom je zvyšovanie
digitálnych zručností pedagógov, ktorí
aj v dobe digitálnej výučby budú mať
naďalej nezastupiteľnú úlohu. Aby však
mohli sprostredkovávať poznatky žiakom
a študentom aj v digitálnom prostredí,
budú musieť byť na svoju úlohu primerane odborne nachystaní. Cieľom je preto
pripraviť pedagógov z odbornej stránky
na novú rolu v čo najvyššom počte.
Ing. Ľubomír ŠIMÁŠEK,
generálny riaditeľ sekcie informatiky

Nové multimediálne vzdelávacie
CD environmentálnej výchovy
(I. časť)
Z aktivity národného projektu Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou
školských vzdelávacích programov vychádza ďalšie multimediálne vzdelávacie CD k problematike environmentálnej výchovy pre učiteľov stredných
odborných škôl.
Štátny inštitút odborného vzdelávania pripravil pre učiteľov stredných odborných
škôl (SOŠ) na multimediálnom CD nosiči
viacero zaujímavých doplnkových vzdelávacích materiálov s fotodokumentáciou. Vzdelávacie materiály sú zakomponované do reálnych učební v graﬁckom
zobrazení 3D. Sú určené učiteľom SOŠ,
ktorí vyučujú v rámci svojich predmetov
problematiku životného prostredia alebo
zastávajú pozíciu koordinátorov environmentálnej výchovy.
O štruktúre a obsahu CD vás budeme postupne informovať na titulných stranách

periodika Učiteľské noviny. V tejto časti
máme pre vás prvú upútavku na časť obsahu CD, ktorá je v jeho štruktúre zobrazená pod názvom Seminárna miestnosť.
Povinnosť ochrany a tvorby životného
prostredia vychádza hneď z niekoľkých
právnych predpisov. Aby dospelý človek bol pripravený správne pristupovať
k svojmu prostrediu, musí toto prostredie
podrobne preskúmať, spoznať, ovládať
jeho vlastnosti, pozitíva i negatíva a najmä byť si vedomý následkov, ktoré vyplývajú z nesprávneho prístupu človeka
k životnému prostrediu, od ktorého závisí
aj naša existencia na tejto planéte. Kde
inde získať tieto skúsenosti, ak nie v škole.
O to sa snažia rôzne rozvojové projekty,
granty, ale v posledných rokoch aj vyučovacie predmety a mnohé školské aktivity.
Životné prostredie má hlboké korene aj
v pedagogicko-organizačných pokynoch.
Školské zariadenia majú k dispozícii koordinátorov environmentálnej výchovy, kto-

rí sa snažia vypracovať a následne zaviesť
program environmentálneho manažérstva v danej inštitúcii.
Multimediálne vzdelávacie CD s tematikou životného prostredia je azda
najvhodnejšou pomôckou na účely
podpory a rozvoja ochrany životného
prostredia v školách. Má pomôcť nielen
koordinátorom, ale i samotným žiakom,
ktorí v rôznych zakladačoch Seminárnej
miestnosti nájdu elektronické dokumenty a návody na praktické pracovné činnosti. Dôležitou súčasťou materiálu sú
fotograﬁe, ktoré môžu byť nápomocné
pri voľných diskusiách na hodinách ekológie. Každá z fotograﬁí je komentovaná
krátkym textom s prvotnou myšlienkou,
ktorú môžu žiaci na hodine s pomocou
svojho učiteľa ďalej rozvíjať.
Životné prostredie najlepšie spoznáme
priamo v prírodnom prostredí, pri potôčiku, v lese, na brehu jazera a podobne.
Čo obsahuje voda jazera, aké nečistoty
(pokračovanie na strane 3)
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Edukačné učenie –
najžiadanejšie vzorce
z praxe
Ing. Emil Burák, PhD.
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Strany 9 – 11

Emanuel Teodor
Böhm – osobnosť
našej histórie
Strana 12
Správa o stave
školstva na Slovensku
na verejnú diskusiu
(6. časť)

Strany 25 – 32

2. strana

■

Spravodajstvo

22/2013, 6. jún 2013

GRANTY

LEGISLATÍVA
Rezort pripravil novelu
školského zákona

Slovenskí vedci môžu
žiadať o peniaze
zo Švajčiarska
Celkovo 16 miliónov švajčiarskych frankov prerozdelí Švajčiarsky národný vedecký fond v rámci programu na podporu
vedeckej spolupráce medzi Švajčiarskom
a krajinami východnej Európy SCOPES
2013 – 2016.
Počas novej fázy programu sú naplánované v rokoch 2013 a 2014 dve hlavné
výzvy na podávanie návrhov projektov.
Prvá už bola otvorená a zahŕňa tieto ﬁnančné schémy: Spoločné výskumné
projekty, Konferenčné granty, Prípravné
granty a Valorizačné granty.
Súčasná výzva na podávanie návrhov
projektov Spoločné výskumné projekty
trvá do 20. septembra 2013. Výzva je
otvorená pre výskumných pracovníkov
pracujúcich vo výskumných inštitúciách
vo Švajčiarsku a v krajinách východnej
Európy. Hlavný žiadateľ musí byť zamestnaný vo švajčiarskej výskumnej inštitúcii, žiadosť musí byť podaná elektronicky švajčiarskym hlavným žiadateľom
prostredníctvom webového portálu.
Žiadosti podané v rámci schém Konferenčné granty, Prípravné granty a Valorizačné granty budú hodnotiť administratívne jednotky Švajčiarskeho národného
vedeckého fondu (SNF). Žiadosti podané v rámci schémy Spoločné výskumné
projekty budú posudzované porotou na
základe externých hodnotení, konečné
rozhodnutie o ﬁnancovaní projektov je
v kompetencii Výskumnej rady SNF.
Ďalšie informácie o programe spolupráce a podmienkach aktuálnej výzvy sú
zverejnené na webovom sídle ministerstva školstva.
(do)

KRÁTKO
Štefan Chudoba
diskutoval s japonskou
vedeckou delegáciou
Dňa 30. mája sa štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Štefan Chudoba stretol s Michiharu Nakamurom, prezidentom Japonskej vedeckej
a technologickej agentúry (JST). Témou
pracovného rozhovoru bolo porovnanie
vedecko-technických politík Slovenskej
republiky a Japonska, ako aj bilaterálna
spolupráca SR s Japonskom.
JST je nezávislá administratívna inštitúcia patriaca pod japonské ministerstvo
školstva, kultúry, športu, vedy a technológií a zodpovedá za implementáciu vedecko-technologickej politiky v krajine
vrátane základného vedecko-technologického plánu japonskej vlády. Venuje
sa tiež podpore štúdia vedy a techniky
v krajine, jej popularizácii a spravuje
Národné múzeum vedeckých objavov
a inovácií Miraikan v Tokiu.
(mi)

Vtáka po perí…
(dokončenie zo strany 1)

ich autoritu. Dcéra však nerobila nič
iné len to, na čo bola zvyknutá z nemeckej škôlky a rakúskej základnej
školy. Považovala učiteľov za ľudí,
od ktorých sa má a chce niečo naučiť, a preto sa pýta.
Vedomosti nadobudne žiak prinajhoršom aj z internetu či učebníc, ale
sebavedomie získa len v komunikácii, v ktorej je študent učiteľovi partnerom a nielen prihlúplym objektom
hodným nanajvýš učiteľovho mentorovania. Platí – vtáka poznáš po perí,
žiaka po učiteľovi.
Jozef BANÁŠ,
spisovateľ

Z besedy s olympionikmi.

Dramatické
celoslovenské ﬁnále
vedomostnej súťaže
OLYMPIZMUS
Kúpeľné Bojnice prichýlili 20. a 21. mája
účastníkov celoslovenského ﬁnále vedomostnej súťaže základných škôl a osemročných gymnázií o olympizme. Súťaž
tradične organizovala Slovenská olympijská akadémia (SOA) a sily si v nej zmeralo osem víťazných trojčlenných družstiev
z regionálnych kôl vo všetkých ôsmich samosprávnych krajoch. Tohtoročné tri témy
súťaže boli vybrané aktuálne – 20. výročie
vzniku Slovenského olympijského výboru
(SOV), 150. výročie narodenia Pierra de
Coubertin (svet si jubileum obnoviteľa antických olympijských hier pripomenul 1. januára) a Míľniky svetového športu (taký
názov nesie najnovšia publikácia vydaná
v rámci komplexného Programu olympijskej výchovy SOV).
Novinkou bolo, že okrem tradičných dvoch
častí súťaže – písomného testu a ústnej časti, v ktorej si jednotlivé tímy vyberali otázky
podľa náročnosti – si všetky tímy na ďalší
deň museli pripraviť prezentácie na niektorú z uvedených troch tém, pričom v nich
zároveň museli predstaviť aj sami seba
a svoju školu. Kvalitu všetkých odpovedí
posudzovala porota, v ktorej boli predseda
SOA Miroslav Bobrík, podpredseda SOA
Ján Grexa (obaja univerzitní profesori), člen
SOA Igor Machajdík a predseda Združenia
olympijských klubov SR Ivan Čierny.
Súťaž bola poriadne dramatická. Po prvom
dni sa na čele s rovnakým počtom bodov
usadili až tri družstvá – Spojená škola Nováky, Gymnázium Pierra de Coubertin
Piešťany a ZŠ, Krosnianska ul., Košice. Len
o bod menej mali ďalšie dve družstvá – ZŠ
Janka Kráľa Šahy a ZŠ, Jilemnického ul.,
Žiar nad Hronom. O konečnom poradí
teda mali rozhodnúť prezentácie počas
druhého dňa. Porota ako najlepšie vyhodnotila prezentácie družstiev z Novák
a Piešťan, ktoré ocenila rovnakým počtom
bodov. O víťazovi teda medzi nimi musel

rozhodovať „rozstrel“, v ktorom bol stav
dlho nerozhodný, pretože obe družstvá odpovedali výborne. Až v jeho šiestom kole
o svojom víťazstve rozhodli Nováčania.
Tretie skončilo družstvo z Košíc.
Podľa tých zástupcov SOA aj olympijských
klubov, ktorí zažili už viacero ročníkov vedomostnej súťaže o olympizme pre ZŠ a osemročné gymnáziá, úroveň celoslovenského
ﬁnále stúpa. Z kritických pripomienok, ktoré na sklonku prvého dňa organizátorom
adresovali vedúci zúčastnených družstiev,
rezonovalo oneskorené zverejnenie otázok, takže účastníci regionálnych kôl mali
krátky čas na prípravu, ďalej nedostatočné
akceptovanie úspechov v súťaži o olympizme do hodnotenia škôl v rámci ministerstva

prostredníctvom regionálnych olympijských
klubov zásobil školy už množstvom brožúr,
plagátov a ďalších materiálov, mnohí učitelia
telocviku pristupujú k tejto hodnotnej ponuke s nezáujmom. Na zvýšenie ich záujmu je
dôležité, aby za činnosť v tejto oblasti mohli
získavať kredity. Prítomní sa však zhodli, že
pedagógovia zúčastnených družstiev vykonávajú dobrovoľne a vo svojom voľnom
čase veľmi záslužnú činnosť, za ktorú si zaslúžia morálne ocenenie.
Národná zástupkyňa Rady Európy pre
šport, toleranciu a fair play Katarína Ráczová pripravila na pondelňajší večer workshop
fair play, v ktorom žiaci mohli napríklad
pantomímou znázorniť, ako si predstavujú
fair play, alebo naopak – unfair správanie.
Po skončení vedomostnej súťaže v utorok účastníci absolvovali besedu s tromi
účastníčkami olympijských hier – bývalou
atlétkou Máriou Mračnovou, bývalou šermiarkou Katarínou Ráczovou a bývalou hádzanárkou Jankou Stašovou (všetky tri sú
dlhodobo činné v olympijskom hnutí), ako
aj s trénerom Mikulášom Timkom, ktorý
dlhé roky viedol najlepšieho slovenského
zápasníka 20. storočia Jozefa Lohyňu.
Slávnostné vyhodnotenie vedomostnej súťaže sa odohralo v Zlatej sieni Bojnického

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky zaradilo
do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona o výchove
a vzdelávaní. Tá okrem iného sleduje
úpravu maximálneho počtu žiakov
v triedach základných škôl, upravuje
hodnotenie žiakov s mentálnym postihnutím, ale napríklad aj ruší jazykové certiﬁkáty ako náhradu maturitnej
skúšky z cudzieho jazyka.
Cieľom novely je aj úprava podmienok ﬁnancovania súťaží a predmetových olympiád a snaha umožniť zriaďovateľovi školy schvaľovať okrem počtu prijímaných
žiakov aj počet tried.
Pri určení maximálneho počtu žiakov
v triedach sa vychádzalo z priemernej
naplnenosti triedy v krajinách OECD
roku 2010. V nadväznosti na to ministerstvo navrhuje zvýšiť maximálny
počet žiakov na I. stupni ZŠ na 28 (doteraz v 1. ročníku 22 žiakov, v 2. – 4.
ročníku 25 žiakov) a na II. stupni ZŠ
z 28 na 30 žiakov. Novela zároveň navrhuje možnosť úpravy hodnotenia
žiakov s mentálnym postihnutím bez vyjadrenia stupňov a so slovným komentárom o dosiahnutých vzdelávacích
výsledkoch. V predkladanom materiáli
sa navrhuje každoročné zverejňovanie metodiky prideľovania ﬁnančných
prostriedkov zriaďovateľom škôl v rámci dohodovacieho konania, ako aj zriaďovateľom štátnych materských škôl
a štátnych školských zariadení.
Medzirezortné pripomienkové konanie
potrvá 15 pracovných dní a ukončené
bude 17. júna 2013.
Michal KALIŇÁK,
hovorca ministra
Učiteľské noviny prinesú po dokončení uverejňovania Správy o stave
školstva na Slovensku v čísle 23 (termín vydania 20. 6. 2013) Pedagogicko-organizačné pokyny na školský
rok 2013/2014.
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Víťazné družstvo vedomostnej súťaže zo Spojenej školy Nováky s vedúcim Mariánom Grmanom.
školstva, ako aj výrazne odlišné tematické
zameranie tejto súťaže v porovnaní s veľkým
olympijským kvízom v rámci projektu Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska.
Predseda Združenia olympijských klubov
SR Ivan Čierny sa zase zmienil, že hoci SOV

Konečné poradie celoslovenského ﬁnále vedomostnej súťaže ZŠ
a osemročných gymnázií v Bojniciach
1. Spojená škola Nováky (Trenčiansky kraj; Oliver Michale,
Michal Šrámka, Šimon Fusatý, vedúci Pavel Oršula)
2. Gymnázium Pierra de Coubertin Piešťany (Trnavský kraj;
Lenka Kadlecová, Patrik Nedorost, Lucia Dupkaničová,
vedúca Miroslava Dubovská )
3. ZŠ, Krosnianska ul., Košice (Košický kraj; Jakub Kučerák,
Michal Lukáč, Matej Dubinský, vedúca Eva Pavlíková)
4. ZŠ Janka Kráľa Šahy (Nitriansky kraj)
5. ZŠ, Jilemnického ul., Žiar nad Hronom (Banskobystrický kraj)
6. ZŠ, Kalinčiakova ul., Bratislava (Bratislavský kraj)
7. Gymnázium Ružomberok (Žilinský kraj)
8. ZŠ, Ul. Čsl. armády, Prešov (Prešovský kraj)

33 bodov
33 bodov

32 bodov
31 bodov
30 bodov
26 bodov
21 bodov
19 bodov

zámku. Členovia troch najlepších družstiev
si prevzali diplomy, medaily a vecné ceny
nielen pred svojimi rovesníkmi, ale aj pred
desiatkami účastníkov slávnostného vyhlasovania ocenení Klubu fair play SOV za rok
2012. Mimochodom, medzi ocenenými
za príkladné činy v duchu fair play boli aj
dvaja laureáti zo škôl. Mladý šermiar Slávie
UK Bratislava Samuel Michalík, ktorý vo
štvrťﬁnálovom zápase majstrovstiev Slovenska žiakov poskytol súperovi z klubu Willard Košice svoju zbraň, keď sa Košičanovi
jeho pokazila (len oni dvaja boli v oboch
tímoch ľaváci), a mladý atlét z Liptovského
Mikuláša Marek Hercút, ktorý na školských
pretekoch nechtiac potkol súpera, pomohol mu vstať a nechal ho bežať pred sebou,
dostali diplomy Klubu fair play SOV.
Ľubomír SOUČEK, SOV
Foto Miroslav CHLÁDOK a autor
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Spravodajstvo

Europrojekty vzdelávajú aj žiakov
z marginalizovaných rómskych komunít

Pop-rock a jazz
Košice 2013

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spoluinancovaný zo zdrojov EÚ.

Inou cestou –
AVRE DROMEHA
Špeciálna základná škola v Krupine, ktorú
navštevujú aj žiaci marginalizovanej rómskej komunity, sa v projekte Inou cestou –
AVRE DROMEHA zamerala na vybudovanie vhodného vyučovacieho procesu pre
týchto žiakov. Prostredníctvom projektu,
na ktorý získala viac ako 91-tisíc eur, chcela
škola zaviesť také inovatívne prvky vzdelávania, ktoré by podporili sociálnu inklúziu

žiakov. Hodiny hudobnej výchovy inovovali učitelia tvorbou elektronického spevníka rómskych piesní. Pracovné vyučovanie
u žiakov vypestovalo návyky domáceho
prostredia, spojené bolo s kurzom varenia,
hygieny tela a starostlivosti o dieťa. Okrem
týchto hodín sa u žiakov ďalej rozvíjala aj
ﬁnančná a ekonomická gramotnosť o hospodárení v domácnosti, ﬁnanciách, ale aj
zvyšovala informovanosť o rizikách užívania drog a alkoholu. Pedagogický prístup
zameraný na rozvoj osobnosti dieťaťa
z MRK absolvovali aj učitelia na kurze pod
názvom Krok za krokom. Nákupom didaktických pomôcok a športových potrieb
mohli pre žiakov pripraviť podnetné celodenné programy či pobyty v prírode. Medzi netradičné mimoškolské aktivity patrili
aj rómske tance, digitálny krúžok a práce
v remeselníckej dielni na keramickej peci.

Cez tradície
k budúcnosti

svojím projektom rozhodla aj Základná
škola v Ždani. Keďže žiaci dosahovali
dobré výsledky na predmetoch s umeleckým a so športovým zameraním, aktivity projektu sa sústredili práve na umeleckú motiváciu učenia sa. Napríklad
základy anglického jazyka sa žiaci učili
pesničkovou formou a rozprávaním
príbehov. Na výtvarnom krúžku si konštruovaním rozvíjali logické myslenie,
priestorovú predstavivosť a tvorivosť.
Vytvorenie nových učebných textov
Škola hrou a Šikovná gazdinka prispeli
formou názorných ukážok k efektívnejšiemu vyučovaniu. Práca s deťmi z MRK
si vyžaduje osobitý prístup, a učitelia
preto absolvovali školenia rómskeho
jazyka, kultúry a tradícií. Výstupom projektu je aj tlačená kniha o živote Rómov
Deti vetra, ktorá je bohatou zbierkou
rómskej kultúry. Škola získala na projekt, ktorý ukončila minulý rok, nenávratný ﬁnančný príspevok vo výške viac
ako 117-tisíc eur.

Nahradiť klasický prístup vo vyučovaní novým, moderným a atraktívnym sa

Žiaci na kurze pečenia.

NÚCEM
Národný ústav certiﬁkovaných meraní
vzdelávania (NÚCEM) sa po zrelej úvahe rozhodol predĺžiť termín prihlásenia
študentských prác do súťaže na vytvorenie loga národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných
a stredných školách s využitím elektronického testovania (ďalej len E-test).
Zo stredných škôl z rôznych častí Slovenska sme dostali podnety na predĺženie
termínu uzávierky prihlášok do súťaže
na neskôr, pretože ich žiaci by sa radi
zapojili do súťaže, no v týchto týždňoch

NÚCEM ako vyhlasovateľ súťaže zverejnil
celoslovenskú súťaž na vytvorenie loga
nového národného projektu dňa 13. mája
2013. Všetky prihlásené žiacke práce zaslané v období od 13. 5. do 4. 10. 2013,
ktoré budú spĺňať kritériá, posúdi päťčlenná odborná porota, ktorej garantkou je
akademická maliarka Simona Bubánová.
Zasadnutie odbornej poroty sa uskutoční
vo štvrtok 17. októbra 2013. Vyhlásenie víťazného návrhu loga národného projektu
sa uskutoční v utorok 22. októbra 2013.
Vzhľadom na nový termín uzávierky súťaže, ktorý zasahuje aj do nového školského
roku, sme pristúpili k spresneniu podmienok
prijatia študentských prác do súťaže. U súčasných maturantov je podmienkou, aby vy-

Rok 2013 je pre nás trojnásobne významný. Nesie sa v znamení 1 150. výročia
príchodu Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy, roku 2013 sa Košice
stali Európskym hlavným mestom kultúry
a takisto naša Základná umelecká škola
(ZUŠ) na Jantárovej ul. organizuje celoslovenskú súťaž skupín žiakov ZUŠ pod
názvom Pop-rock a jazz Košice, jedinú
svojho druhu na Slovensku, ktorú schválilo a vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky.
Šiesty ročník súťaže sa uskutoční 13.
júna od 9.00 hod. v Historickej radnici
v Košiciach. Súťaž začnú džezové skupiny a od 13.00 hod. sa predstavia pop-rockové kapely.
Do súťaže sa prihlásilo 13 skupín z 9 základných umeleckých škôl zo 4 krajov
SR a celkový počet súťažiacich žiakov je
130. V pop-rockovej hudbe bude súťažiť
7 kapiel, štyri v I. kategórii a tri v II. kategórii. V džezovej hudbe prejavili záujem
šiesti účastníci, v II. kategórii štyri skupiny
a v I. a III. dve skupiny. Porotu budú tvoriť
odborníci z oblasti džezu a popu Rado
Česnek, Arpi Csete, Vierka Drietomská
a Ján Pavelčák. Niektorí z nich sa predstavia aj vlastnou interpretáciou na koncerte
porotcov o 15.30 hod. pred slávnostným
vyhlásením výsledkov súťaže.

Odbor informovania a publicity ASFEU

Návrhy na logo národného projektu môžu
študenti posielať až do 4. októbra 2013
riešia klauzúrne práce, prípadne ﬁnišujú
s ročníkovými prácami z odborných predmetov, iní absolvujú odbornú prax vo ﬁrmách, plenéry či workshopy.
Po konzultáciách so všetkými členmi
odbornej poroty sme sa rozhodli predĺžiť termín zasielania súťažných návrhov
do piatka 4. októbra 2013 do 13.00 hod.
Jesenný termín zaslania prihlášok školy privítali aj vzhľadom na množstvo práce spojenej s ústnymi maturitami a prijímacími
pohovormi na stredné školy, ktorých termíny sa v tomto školskom roku prekrývajú.
Viacerí učitelia avizovali, že by radi zaradili
prácu na súťažných návrhoch do svojich
tematických plánov v rámci nového školského roka 2013/2014.
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KULTÚRA

ASFEU
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych
komunít (MRK) je jedným z opatrení
operačného programu Vzdelávanie.
Súčasťou regionálneho školstva na Slovensku je výchova a vzdelávanie príslušníkov rómskej komunity a detí zo
sociálne znevýhodneného prostredia
v školách a školských zariadeniach. Koncepcia vzdelávania spočíva vo vytváraní
vhodných podmienok na rovnoprávne
vzdelávanie, podporuje sociálnu inklúziu prostredníctvom uľahčenia prístupu k získavaniu zručností potrebných
na trhu práce. Agentúra Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR pre
štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) podporila mnohé projekty základných škôl,
ktoré týchto žiakov vzdelávajú. Na spomínané opatrenie boli doteraz vyhlásené
štyri výzvy v celkovej alokácii 42 miliónov eur. Nenávratné ﬁnančné príspevky na realizované projekty získali školy
v rámci podpory z Európskeho sociálneho fondu.

■

plnenú prihlášku so súťažným návrhom poslali e-mailom ešte v termíne, keď sú žiakmi
strednej školy (v zmysle školského zákona).
Podrobnosti o celoslovenskej súťaži, ako aj
prihlášku záujemcovia získajú na webovom
sídle NÚCEM v sekcii Projekty ESF/E-test.
NÚCEM chce celoslovenskou súťažou
na vytvorenie loga projektu podporiť mladé dizajnérske talenty už počas stredoškolského štúdia. Súťaž je otvorená pre
žiakov stredných škôl na Slovensku. Cenou pre víťaza súťaže bude tablet v hodnote cca 500 eur, ktorý je pre budúceho
dizajnéra určite výbornou pracovnou pomôckou a motiváciou do ďalšej tvorby.

Poslaním súťaže je podchytiť talent inštrumentalistov a spevákov, ako aj autorov
vlastných skladieb. Súťaž je zameraná
na interpretáciu populárnych a džezových skladieb svetových aj slovenských
autorov. Rozvíja tvorivé teoretické vedomosti a praktické schopnosti a zručnosti
žiakov pod vedením pedagógov, ktorí
majú praktické skúsenosti v tejto oblasti.
Súčasťou súťaže je aj 2. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže pod názvom
Vytvor pop-rockovú, jazzovú topánku.
Víťazné výtvarné práce budú vystavené
vo vstupných priestoroch Historickej
radnice.

Mária GREBEŇOVÁ-LACZOVÁ

Nové multimediálne vzdelávacie CD…
(dokončenie zo strany 1)

môžu byť v ovzduší alebo prečo nerastú
stromy v danej pôde? Chemická analýza poskytne odpovede na všetky tieto,
ale aj mnohé iné otázky. Prečo nevykonať tieto analýzy priamo v prírode?
Pracovné postupy, ktoré sa nachádzajú
v papierových zakladačoch na laboratórnom stole, poskytnú vhodné návody,
realizovateľné (po určitej príprave) aj vo
voľnom prostredí.
Multimediálne vzdelávacie CD čiastočne upraví aj mnohokrát skreslený obraz

o podmienkach životného prostredia
na Slovensku. Správy väčšinou hovoria
o katastrofálnom scenári, ktorý ale nie
vždy poskytuje reálny obraz o skutkovom stave. Na Slovensku sa neuskutočňuje intenzívna priemyselná činnosť
(ťažký a chemický priemysel), a preto je
aj stav životného prostredia u nás v porovnaní s niektorými štátmi Európskej
únie uspokojivejší. Našu vlasť trápia skôr
staré environmentálne záťaže pochádzajúce z obdobia totality a nešetrné
prístupy k životnému prostrediu. Vďaka

veľmi detailnému monitorovaciemu systému a postupným sanáciám je aj tento
stav pod kontrolou.
Pripravené multimediálne vzdelávacie
CD, či už ako prezentačný materiál pasívne využívaný pomocou multimediálnych zariadení, alebo ako poskytovateľ
návodov na praktické práce, je vhodnou
učebnou pomôckou tak pre pedagogických zamestnancov rôznych predmetov a koordinátorov environmentálnej
výchovy, ako aj samotných žiakov. Trvalé vedomosti nadobudneš v mladosti,

hovorí príslovie, a práve tento potenciál
je priam povinnosťou pedagóga využiť
priamo v procese výučby mladých ľudí,
našich žiakov. Ak tento pútavo spracovaný materiál bude nápomocný hoci
len pri niekoľkých vyučovacích hodinách alebo počas záujmového útvaru,
splnil svoj účel.
Mikuláš BARTAL,
SOŠ chemická Bratislava, zodpovedný
odborný zamestnanec za prípravu
dokumentácie pre Seminárnu miestnosť

Vyhlásenie víťazov výtvarnej súťaže a výsledkov celoslovenskej súťaže Pop-rock
a jazz Košice 2013 sa uskutoční od 16.00
hod. v Historickej radnici.
Mária TAKÁČOVÁ

4. strana

■

Inšpirácie

22/2013, 6. jún 2013

roboty, stroje, počítače, lieky), ale v inom
mu ublíži (technostres, zhoršenie zdravia,
oslabenie vôle). Najpriebojnejší z nás sa
stávajú lídrami a víťazmi.
Čaro vzdelávania má prínosy v mnohom
a vždy je ziskové. Bez znalostí a múdrosti niet cesty k vyššej kvalite ani sebarealizácii. Nie každý má na to, aby sa stal
lídrom kolektívu (vodcom pre ostatných),
ale každý z nás (živých a zdravých) má
na to, aby sa stal najlepším lídrom svojho
vlastného života!

2. Invenčnosť je
mostom k inovácii
Život je plný paradoxov a večných protirečení. Traumatizujúcim v podmienkach Slovenska je nesúlad slov a činov
v oblasti konštituovania tzv. vedomostnej spoločnosti a znalostnej ekonomiky. Prečo najmä? Lebo Slovensko ani
po vyše dvadsiatich rokov experimentu
s prerodom do demokracie ešte stále nevybudovalo vyspelú demokraciu
a už vôbec nie právny štát. Jeho krehké
kontúry sú smutné aj v oblasti jeho najväčšej životnej príležitosti – napredovať
rýchlejšie k prosperite, hojnosti a trvalo
udržateľnému rozvoju.

Slovensko sa vysmieva
zo znalostí

Najžiadanejšie vzorce praxe
EDUKAČNÉ UČENIE
„Najlepšie učenie
je všímaním si
najžiadanejšieho
a aplikovaním
najvhodnejšieho.
Vedú k nemu
v princípe len tri
cesty: premýšľanie,
napodobňovanie
a skúsenosť.“
Dnes častá otázka hlúpych spomedzi detí
v role žiakov a študentov a vzdelávaných
znie: Načo mi bude vzdelanie? Veď v skorumpovanej súčasnosti (známosti, protekcionizmus, rodinkárstvo, partajnosť...)
a v ére trhovej ekonomiky nerozhoduje
predsa vzdelanie a znalosti a zručnosti,
ale úplne iné know-how. Predovšetkým
schopnosť presadiť sa za každú (aj zištne,
aj bezohľadne, aj neeticky, aj nemorálne,
aj na báze porušenia zákona...) cenu.
Zriedkavou odpoveďou múdrych dospelých je: Rationi nulla resistunt! alebo
aj: Dives, qui sapiens est! Ak ste si práve
nepotykali s latinčinou, potom prvá veta
znamená: Rozumu nik (nič) neodolá,
a druhá veta sa prekladá ako: Bohatý je
ten, kto je múdry!

1. Tri cesty, ako múdro
žiť a konať
Kto chce robiť, hľadá spôsoby. A kto nie,
ten hľadá dôvody. Niekto sa učí ťažko
a rád, niekto úplne naopak – minimálne,
vôbec a nerád. Múdry potrebe vzdelania

rozumie, hlúpy ju odmieta a nechápe.
Najčastejšie kontraproduktívne otázniky
– že učenie nemá zmysel a nevyplatí sa,
lebo je to drina a práca, resp. že v spoločnosti konzumu a spotreby sa nosí len
zábava – majú korene a spoločného menovateľa v hodnotovom deﬁcite. Najčastejšie znejú takto:
■ Načo investovať peniaze a čas do vzdelania?
■ Aký je zmysel vzdelávania a zisk z neho?
■ Naozaj sa to vyplatí ako najrentabilnejšia investícia pre každého?
■ Ktorý somár vymyslel tézu o nutnosti
celoživotného vzdelávania?

Prečo sme z práce unavení
a otrávení

Moderná rozprávka
o štyroch pánoch
Na našom pracovisku (a to je realita mnohých pracovísk súčasnosti) pracujú štyria páni, ktorí sa volajú Každý, Niekto,
Hocikto a Nikto. Keď je potrebné vykonať dôležitú prácu, Každý si je istý, že ju
Niekto urobí. Môže ju urobiť Hocikto,
ale neurobí ju Nikto. Niekoho to nahnevá, pretože to je práca Každého. Každý
si myslí, že Hocikto by ju urobiť mohol,
ale Nikoho nenapadlo, že Každý sa na ňu
vykašle. Vždy to dopadne tak, že Každý
viní Niekoho, že Nikto neurobil niečo, čo
mohol vykonať Hocikto.
Poučenie? Do smiechu? Alebo radšej
do plaču?

Priveľa ľudí sa cíti v kapitalizme prepracovaných, unavených, otrávených, deprimovaných a nešťastných na svojom pracovisku a z práce, ktorú robia. Pravdou je,
že to šťastie, aby práca bola aj koníčkom,
má v živote len veľmi málo ľudí.
Výskumy potvrdili, že najväčší vplyv
na náš pocit nespokojnosti, únavy, nudy
a neuznania v práci nemá priveľa práce,
ale naša neschopnosť pracovať lepšie
(deľba práce, časový harmonogram, sebamotivácia, autostimulácia, atď.).
Mnohí sú unavení a chorí nie preto, že
pracujú veľa, ale preto, že pracujú zle!

Vzdelávanie = poznanie =
skúsenosti = múdrosť

To môžem, a to nemusím

■

Veľakrát je to z dôvodu neschopnosti
a neznalosti, ako robiť veci lepšie (absencia know-how), prevažne však z lenivosti.
Staršia generácia mala viac ambícií, pevnej vôle, húževnatosti i túžby presadiť sa.
Držala sa hesla: To môžem, chcem a dokážem! (Chce sa mi – preto!)
Dnešná mladšia generácia je oveľa pohodlnejšia a jej hlavné heslo znie priveľmi
rezignačne, odovzdane (Daj ma, Pane
Bože, kde chceš, len ma ticho polož!)
a lenivo takto: To nemusím! (Nechce sa
mi – však prečo?)

■
■
■

■

■

■
■

Koreňom všetkého zla je nedostatok
poznania.
Keď je hlava sprostá, celý človek (celé
telo) trpí.
Nemudruj o minulosti, nesnívaj o budúcnosti, ale chop sa okamihu a uč sa
ihneď z prítomnosti (od tejto chvíle).
Ťažko rozumejú tí (hodnotovo „riedki“), pre ktorých je autorita pravdou,
a nie pravda autoritou.
Neučíme sa len od toho, koho milujeme, ale od každého (a všetkého), kto
(čo) vie.
Opakovanie je matkou múdrosti.
Ten, kto sa pýta, je hlupák päť minút. Ten,
kto sa nepýta, zostáva hlupákom navždy.
Hlupákovi sa vyhýbaj a nikdy s ním nesúper. Stiahne ťa na svoju úroveň a tam
ťa prevalcuje svojimi skúsenosťami.

Edukačný vzorec praxe = 3 + 4
Človek má tri cesty, ako múdro konať a žiť.
■ Prvá: premýšľaním – tá je najušľachtilejšia.
■ Druhá: napodobňovaním – tá je najľahšia.
■ Tretia: skúsenosťou – tá je najťažšia.

A sú štyri cesty o znalosti (vedomosti):
1. Ten, kto vie, a nevie, že vie, spí – prebuďte ho!
2. Ten, kto vie, a vie, že nevie, je sprostý –
poučte ho!
3. Ten, kto nevie, a nevie, že nevie, je hlupák – vyhnite sa mu!
4. Ten, kto vie, a vie, že vie, je múdry –
nasledujte ho!

Čo sa v mladosti naučíš
Bohatá studnica skúseností našich múdrych predkov aj na Slovensku je zachovaná nielen v množstve rozprávok, bájok a povestí, ale aj prísloví a porekadiel
o múdrosti, skúsenosti a učení sa. Jedno z nich znie: Čo sa v mladosti naučíš,
na starobu akoby si našiel. Druhé podobne: Ťažko na cvičisku (v škole – teória),
ľahko na bojisku (v živote – prax).
Učiť sa oplatí tak, že sa niečo naučíte
nielen krátkodobo, ale radšej dlhodobo
a optimálne navždy (na celý život). A ak
sa to podarí, z radosti, spokojnosti i vďačnosti by ste túto štafetu dobra mali odovzdávať ďalej a učiť tak aj okolie a ostatných. Lebo čím viac bohatých v krajine,
tým bohatšia krajina. A čím viac múdrejších, tým múdrejšia krajina. A o tom
trefne hovorí tretie posolstvo našich pradedov, ktoré znie: Ak dáš človeku rybu,
nasýtiš ho v tento deň. Ale ak ho naučíš
ryby loviť, nasýtiš ho na celý život.

Nikdy neprehrajme poučenie –
ak máme v živote vyhrať!
Náš život je taký, akým ho urobia naše
myšlienky, povedal rímsky cisár Marcus
Aurelius.
Idey tvoria veci, znie životné tajomstvo
géniov o úspechu.
Mýliť sa je ľudské a dospieť občas ku kríze normálne. Ale v kríze zvíťazíte len a len
vtedy, ak v nej neprehráte poučenie.
Život sa mimoriadne zrýchľuje a vedecko-technický pokrok je paradoxný v tom,
že v niečom človeku pomôže (vynálezy,

Je to tak, pretože sa vysmieva zo znalostí a neuznáva ich. Dôkazov je veľa –
máme napríklad len dva vedecko-technologické parky, do investícií na vedu
a výskum dávame menej ako jedno
percento HDP ročne a aktuálne produkujeme primálo vlastných nápadov, vynálezov, objavov, patentov a špičkových
inovačných technológií.
O výsmechu znalostí v SR svedčia prakticky každé nové voľby a pričasté umiestňovanie závislých neodborných partajníkov
na pozície nezávislých odborníkov najmä
na vrcholových riadiacich postoch v štátnej a vo verejnej správe. Však to, vážení
učitelia, najlepšie poznáte sami. Lebo
mnohých z tých našich nominovaných
„riaditeľov zemegule“ ste niekedy učili a najlepšie viete, čo dokážu a čo nie.
V čom sú vhodne patrične schopní alebo
primerane a nevhodne všetkého schopní,
či neschopní...

Z inovačného cintorína
k fínskemu vzoru
Boj o prežitie na trhu vedie aj cez znalosti, ktoré je nutné neustále rozvíjať. Realita
najväčšej ﬁnančnej krízy sveta v treťom
miléniu tlačí pripravenosť na pružnosť
myslenia, zmeny a rýchlu improvizačnú
ﬂexibilitu. Súčasne sa naďalej hľadajú impulzy, inšpirácie, motívy a ciele k lepším
produktom a službám, ktoré by trh efektívne zhodnotil.
V rámci EÚ patrí Slovensko na chvost
v inovačnom rebríčku, niektorí dokonca tvrdia, že patríme na inovačný cintorín Európy. Ako hľadať účinné formy vo
vzdelávaní, v učení a pedagogike, aby
sme zvýšili tvorivý potenciál v minikrajine
pod Tatrami čo najskôr? Ako nielen hovoriť o produktívnom vzore efektívneho
školstva vo Fínsku, ale ho aj čo najskôr
dostihnúť a predbehnúť?

Málo vyvolených, veľa „len“
povolaných
Koľkí z 90-tisíc učiteľov v SR robia svoju
prácu „len“ ako povolanie a koľkí „až“
ako poslanie?
Väčšina pracovníkov je v práci nie z lásky, ale z donútenia. To znamená, že je
len málo šťastných a vyvolených, ktorí si
do životopisu v kolónke hobby (koníčky)
môžu plnohodnotne a pravdivo napísať
aj to, že medzi ich najväčšie životné potešenia patrí aj uspokojenie a radosť z vlastnej práce. Jedna vec je poézia, druhá vec
je drsnejšia próza reality.
Zvykovým právom na pracovisku sa stalo
„prežívať“, ale nie „žiť naplno“ a už vôbec
nie rozvíjať sa a tvrdo pracovať na svojom
profesionálnom raste.
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Invenčné myslenie je najrýchlejším ťahom na bránku a cestou k prosperite. Je
produktom najkreatívnejších. Tvorivý človek (nielen umelec a autor, ale i vynálezca, zlepšovateľ, atď.) má zvyčajne veľmi
nepokojnú dušu.

Veční rebeli a dilema
na učiteľskej pôde
Kreatívni ľudia málokedy a málokde obsedia, sú večne nepokojní a v procese
neustáleho hľadania inšpirácií, podnetov, námetov a nápadov sa môžu javiť
ostatným aj ako „večne so všetkým nespokojní frﬂoši a hundroši“. Nie sú to zlí
ľudia, len ich vnútorný svet je príliš búrlivý a nepokojný.
Cholericko-sangvinický typ sa ﬂegmatikovi
môže javiť večne nespokojný i bez toho,
žeby mal v sebe zmysel pre kreatívnosť.
Odborníci i samotní aktéri (napr. inovatívni podnikatelia, slobodní umelci, režiséri,
vynálezcovia, vedci, experimentátori,
bádatelia, objavitelia, spisovatelia, skladatelia, dirigenti, atď.) na takéto invektívy
a závery okolia majú odpoveď pripravenú: Bohorovne a pokojne odvetia, že
keby sa naraz upokojili a stopercentne
uspokojili, život by prestal byť pre nich
zaujímavý. Nielenže by už nikdy nič nevytvorili, ale rovno by ich mohli zabiť...
Najtvorivejší neradi rešpektujú autoritu (šéfa), ale produkujú najväčší výkon
z hľadiska pridanej hodnoty. A to je dilema – v teórii na pôde školy, pre učiteľov
a výchovných poradcov, hodnotiacich
žiakov a študentov.
V praxi je to najmä hrozba i výzva zo strany manažérov, keď majú hodnotiť znalostných pracovníkov, napríklad inžinierov.

Inšpirácie

s ktorými sa rodičia natrápia viac, lebo si
vyžadujú oveľa viac pozornosti. Niekedy
je to znak a prejav nespokojnosti z nudy,
niekedy dôkaz geniality...
Trojročné dieťa, ak sa chce každých päť
minút zahrať novú hru, lebo stará ho už
nezaujíma, asi viac rozčúli rodiča ako
rovnako staré dieťa, ktoré sa jednu hru
dokáže hrať aj niekoľko hodín a zabaví sa
samo presne podľa hesla: Daj ma, Pane
Bože, kde chceš, len ma ticho polož!

Centrum produktivity v SR
Stereotyp a monotónnosť zabíja a unavuje, najmä však znižuje produktivitu. Jednou z inšpirácií pre rast tvorivosti v SR je
aj webové sídlo Slovenského centra produktivity. Centrum sídli v Žiline a vydáva
aj vlastný časopis nazvaný Produktivita
a inovácie, kde prispievajú najmúdrejšie
mozgy našej krajiny.
Častejšie by v ňom mohli listovať učitelia, vzdelávatelia, generálni riaditelia
a prezidenti ﬁriem, ale i riaditelia ľudských zdrojov a majitelia personálnoporadenských agentúr. Možno by zistili, že
veľa veci sa ľahko dá, len treba chcieť.
A vôbec na to netreba vymýšľať už dávno vymyslené koleso.
Múdry podnik podporuje znalosti
a v organizačnej štruktúre má ako samozrejmosť zriadené tzv. inovačné
centrum. Škoda, že v danom smere zostáva štát pridlho nemúdry a inovácie

Najtvorivejší dokážu myslieť na viac vecí
súčasne a rozvíjať nezvyčajné predstavy
a obrazotvornosť (trojrozmernosť, fantastické mapy). Potrebujú však stále nové
podnety a inšpirácie, aby inštinktom lovca
dokázali zabiť nudu, stereotyp a monotónnosť (to sú zabijaci tvorivosti) v práci.

Škola hrou v praxi, nielen v teórii
Invenčnosť sa dá umocňovať rôzne. Nielen štúdiom a konzervatívnym vzdelaním,
ale najmä liberálnym a celoživotným
vzdelávaním, napr. hrami či širokou škálou koníčkov, aktívnou účasťou na mnohých podujatiach (kultúry, športu, spoločenského života), porovnávaním sa
s efektívnymi vzormi a osobnosťami (nie
celebritami!), pozorovaním a stretávaním
sa so zaujímavými ľuďmi.
Na pôde školy treba aktívnejšie a častejšie oprašovať múdry slogan „Škola hrou“
a viac kombinovať pobavenie s pragmatickým poučením. Presne podľa hesla, že
menej býva niekedy viac a priveľa vaty
v učebniciach síce atakuje kvantitu, ale
ničí kvalitu.

Pohodou k prosperite
i spokojnosti ateliéru duše
Inakosť, originalitu, inovatívnosť a jedinečnosť dokážu učiť skutočne dobre len
kreatívni pedagógovia s vnútornou (nie
vonkajšou) motiváciou o poslaní (nie povolaní) učiteľa.

Svedomitejšie hľadať a strážiť
talenty
Zamestnávateľ by podľa môjho názoru
mal najmä svedomitejšie vyhľadávať talenty a trochu ich rozmaznávať osobitnými privilégiami a komfortom, ak z nich
chce vyžmýkať čo najviac tvorivej invencie na rast pridanej hodnoty, efektívnosti
a produktivity na pracovisku. Miláčikmi
majiteľov privátnych ﬁriem i riaditeľov
štátnych podnikov a inštitúcií by mali
prestať byť tí, ktorí sú najvernejší a najlojálnejší, pričom často nepovedia šéfom
pravdu do očí (radšej im ťahajú popod
nos medové motúzy a informačne ich zavádzajú) v snahe nepohnevať si ich.
Ich miláčikmi by mali byť najlepšie mozgy, ktoré – hoci sú niekedy drzé, neformálne, nekonvenčné a možno i menej
úctivé voči šéfom a majiteľom – majú
pre ﬁrmu v rámci svojich teoretických
vedomostí (know-how) i praktických
zručností (skills) najsilnejší prínos pri
tvorbe zisku a raste v hlavnom predmete činnosti.
Nie servilní a všetkého schopní závislí, ale
radšej slobodní (nezávislí) a najschopnejší. Dnes je to však v SR úplne naopak.

3. Potreba zmien
vzorcov vzdelávania
Inovácia, kreativita, produktivita a rast sú
nutné sprievodné ambície subjektov, aby
sa udržali na trhu, aby zvládli konkurenčné tlaky a mohli získať zmenou aj náskok
pred potenciálnymi súpermi. Vzdelanie je
jeden z rozhodujúcich kľúčov k úspechu.
Vždy je ľahšie hovoriť o niečom teoreticky, ako sa toho aj skutočne zhostiť a zrealizovať to prakticky.

Tri dôvody turbulencií na trhu
vzdelávania
Rivalita je aktuálny problém nielen medzi podnikateľskými subjektmi, ale stále
častejšie aj medzi školami a ostatnými
vzdelávacími zariadeniami. Na Slovensku v súčasnosti aj v zrkadle kvarteta
známych dôvodov:
1. recesia trhu a ekonomická kríza sa
najrýchlejšie a dlhodobo stabilne prekonáva zmenou (inováciami, lepším
know-how, novými produktmi, najaktuálnejšími službami),
2. šanca získať a čerpať veľa peňazí na vzdelávanie zo štrukturálnych fondov EÚ,
3. potreba aktuálnej zmeny proﬁlu absolventov škôl nadväzne na prioritné
oblasti rozvoja hospodárstva i podnikania v krajine,
4. ambícia, vízia i výzva na jedinú úspešnú rýchlu cestu k radikálnemu zvýšeniu životnej úrovne, a tou je znalostná
spoločnosť a kontext celoživotného
vzdelávania.

Učiť sa podnikateľsky myslieť

Inovačné výzvy aj pre školy
Najlepšie mozgy škôl sú učiteľom známe,
ale rebríčky najšikovnejších a najlepších
žiakov tried, ročníka i školy na Slovensku stále nezverejňujeme – čo je možno
na škodu veci z hľadiska nutnosti prípravy
primeranej projekcie žiakov i študentov
na arénu trhu, t. j. rivalitu a konkurenciu.
Pre niekoho nemilý zvuk o drsnej próze
praxe, najmä keď radšej sa chce vystatovať jemnejšou hudbou poézie teórie.
Najlepšie hlavy pracovísk väčšinovo vôbec nie sú pilieroví hráči rešpektovaní
šéfmi. Naopak, šéfovia ich zadupávajú
v strachu pred rizikom ich presadenia
sa v konkurenčnom boji (boja sa, že ich
môžu ohroziť a vytlačiť zo šéfovských
stoličiek).
Krutejšia pravda znie, že väčšina šéfov
a majiteľov (zamestnávateľov) vôbec
nepatrí medzi najlepšie mozgy na pracovisku. Podobne zložitý nie je len trh, ale
veru aj mimoriadne komplikovaná akademická a pedagogická pôda v SR.
Keď skúmame správanie malých detí,
vidno medzi nimi aj hyperaktívne typy,

vedenia škôl a pedagógov) na motivačné
prednášky svojich bývalých absolventov,
nieto skutočné vzory hodnotovo múdreho úspechu v spoločnosti. A to je veľká
výzva na prehodnotenie doterajšieho prístupu. Lebo dobrý učiteľ prináša pestrosť,
zmenu, kombináciu najúspešnejších príkladov a prípadov. Mix osvedčenej praxe
s najmodernejšou teóriou.

nevie systémovo dostatočne motivačne a dlhodobo vhodne koncentrovať
do efektívnejších a rýchlejších výstupov
(napr. slabá podpora vedy, nedostatočný záujem rozvíjať priority technológií
budúcnosti).

Trénujme tvorivosť
cez inteligentné hry
Pri tréningu sebariadenia a riadenia života (life manažment) je múdre rozlišovať,
kto je ufňukaný a nespokojný z rozmaznanosti, rozmaru, prebytku hojnosti, blahobytu a pohodlia a kto nespokojný len
navonok, lebo ho tlačí duša (turbulentne
a príliš rýchlo myslí, myšlienky mu tiahnu
hlavou ako vlaky...). Ľudia s tvorivým nepokojom vedia napríklad v hlave rozvíjať
tzv. paralelné schémy. Hranica medzi
genialitou a šialenstvom je veľmi tenká.
Produkcia géniov zase veľmi ťažká.

Ateliér duše žiaka i študenta treba dotovať prednostne najmä takými ľuďmi,
ktorí v sebe obsahujú múdro a vyžarujú
ho. Majú čím osloviť i zaujať, majú čo povedať. Takýmito ľuďmi sú okrem učiteľov
napríklad aj zrelé osobnosti, skúsení motivační rečníci alebo autori – tréneri života
(life coaches).
Tieto profesie v SR zatiaľ ešte stále chýbajú. Na slovenskom trhu však existujú
už prvé knižné tituly o poradenstve v riadení života k efektívnemu sebarozvoju.
Úspech tkvie aj v poradí hodnôt. A zatiaľ
mnohým Slovákom vôbec nie je jasné, že
v hodnotovom rebríčku základná axióma
znie, že byť (duševný kapitál) je viac ako
mať (materiálny kapitál).
Je na škodu veci, že drvivá väčšina škôl
v SR nepozýva (nie vždy sú dôvodom
ﬁnančné prekážky alebo časový deﬁcit,
často dominuje aj nezáujem zo strany

Podnikanie nie je jediný spôsob obživy.
Ale patrí medzi progresívne spôsoby
v tom, že denne núti myslieť, improvizovať, tvoriť a učiť sa. Ak si ho pedagógovia
všimnú dôslednejšie, je v ňom aj pre nich
veľa námetov, inšpirácií, stimulov a racionálnych podnetov, ako zmeniť alebo
zlepšiť vlastný postoj k produktívnej výučbe. Lebo zmenou doby a zriadenia (zo
socializmu na kapitalizmus) sa menia aj
hodnoty ľudí a proﬁly žiakov i študentov.
A mnohokrát to, čo platilo a stačilo včera,
dnes už neplatí a nestačí...
Veľa dospelých vníma školu ako dobrú
vec, ale neustále jej vytýkajú, že nedokáže pripraviť absolventov lepšie na nároky
praxe a tvrdého života v kapitalizme. Ak
chce človek uspieť v živote, musí po škole študovať ďalej na javisku života. Lebo
život je univerzálnou školou, ktorá je
okrem iného aj univerzitou improvizácie. Len ﬂexibilní ľudia akceptujúci zmenu ako pozitívny nástroj na novú šancu
môžu produktívne posúvať vlastné myslenie k lepším efektom.
Tvorba pridanej hodnoty za socializmu sa
zakladala najmä na vynálezoch a zlepšovateľskom hnutí. V dnešnom kapitalizme
sa zakladá najmä na produktívnej špekulácii – čo je vlastne základný princíp (core
business) podnikania.
Učiť sa podnikateľsky myslieť nie je potrebné len pre podnikateľov, ale pre každého
zamestnanca, ktorý skôr alebo neskôr pochopí nutnosť preorientovať sa na lepšie
sebariadenie, efektívny automanažment
a hodnotový proﬁl vnímania výkonu každého jednotlivca v práci. Rovnako tak pre
učiteľov, aby vedeli o zmysle samostatnej
zárobkovej činnosti dostatočne príťažlivo
a sebavedome učiť žiakov a naučili ich
nebáť sa živiť sa samostatne – na vlastné
tričko a bez pomoci štátu.

Prax vyčíta teórii
Odborníci na vzdelanie sa aj na Slovensku delia na dva prúdy – konzervatívci
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a liberáli. Doteraz sa zdá, že silne dominuje prevaha konzervatívcov, ktorí nie sú
prílišnými nadšencami zmien. Ak chce
táto krajina smerovať k znalostnej spoločnosti, bolo by potrebné reformovať
viac titulov vo výučbe školských predmetov. Najmä však inovačne a produktívne čo najskôr zaradiť nové, s cieľom
učiť ľudí lepšie ekonomicky sebestačne
a propodnikateľsky myslieť.
Priveľa kvantity, primálo kvality, to je častý hlas aj na margo školskej výučby. Odborníci spočítali, že človek strávi v škole
v priemere trinásťtisíc hodín. Do popredia sa dostáva stále viac otázka, čo učiť
deti v čase, ktorý strávia v škole, aby boli
čo najlepšie pripravené na náročný život
v zložitosti pravidiel tretieho tisícročia
a trhovej ekonomiky, aby boli silné, veselé, šťastné a zdravé...
Prax škole vyčíta z praktických prípadových štúdií nedostatok pripravenosti.
Najmä však komplexný nedostatok potenciálu absolventov byť pripravený riešiť
a vyriešiť problém, úplný deﬁcit kreativity
v niektorých povolaniach (nie v technických, ale napr. v ekonomických a hospodárskych).

Tussilago farfara, alebo
Nové myšlienkové vzorce
Starý kantor v minulosti si získal pri výučbe latinčiny obľubu svojich žiakov aj tým,
že im zhotovoval vtipné veršíky na tzv.
prvé zapamätanie si náročného latinského jazyka. Perfektné pomôcky praxe. Napríklad keď ich učil, že podbeľ liečivý sa
po latinsky povie tussilago farfara, osvojili
si to ihneď na prvé počutie doživotne,
keď im to pretavil do vtipného posolstva:
„Tu si ľahol pán farár.“
Nebojme sa preto zmeniť postoj, inovovať prístup, osvojiť si aj nové idey výchovy
i vzdelávania a zaradiť ich ihneď do vlastnej pedagogickej praxe. Ale naďalej využívať najmä zdravý sedliacky rozum – logický rebrík logistiky.
Vzdelávanie potrebuje aj inovačné prúdy
a dobré trendy zmien v základných prístupoch. Viac odklonu od teórie a viac
príklonu k praxi. Oveľa viac rozvoja nových vzdelávacích vzorcov, ale i zachovanie doteraz osvedčených najlepších
praktík zo staršej praxe. Takže ideálom
a optimom je kombinácia, prienik a prelínanie všetkého užitočného z minulosti
a užitočnejšieho zo súčasnosti a z budúcnosti. Žiada sa lepšia a účinnejšia redukcia i nová kombinácia výučby kľúčových
kompetencií. Ale nezbláznime sa z toho
a učme tak, ako nám nadčasovo osvedčila
najlepšia prax doteraz. Genéza i evolúcia
sú (popri erudícii a skúsenosti) tiež učitelia a patria medzi najlepších na svete.

Závery – zhrnutie
■

■

■

■

■

■

Učiteľ potrebuje od spoločnosti uznanie a rešpekt, ale aktívnejšie by mal
dávať žiakom najpotrebnejšie vzorce
i pragmatické rady do života.
Edukačné vzorce praxe sa opierajú pri
výučbe najmä o všímavosť a skúsenosti
z troch ciest zrelosti.
Vzdelávanie je vždy ziskové pre žiaka
i spoločnosť, hoci málokedy dostatočne primerane pre učiteľa.
Hoci aktuálne je vzorom školstva v Európskej únii Fínsko, niektoré slovenské
metódy vzdelávania nemá šancu prekonať (napríklad tussilago farfara – „tu
si ľahol pán farár“).
Otvorených otázok i neriešených výziev a vízií má slovenské školstvo veľa,
ale stále hlavnou dilemou a nosnou
otvorenou otázkou zostáva: Čo a ako
učiť deti lepšie, aby boli pripravené pre
život dospelých čo najlepšie (zdravé,
šťastné, veselé, múdre a spokojné)?
Ak má Slovensko naozaj dospieť k trvalej prosperite, potrebuje znalostnú
ekonomiku. Tá však nevznikne bez
úcty k know-how a podpory učiteľského stavu spoločnosťou.
Ing. Emil BURÁK, PhD.
Ilustračné foto Ján SÚKUP
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ne pracovať. Dokonca naobed nám zobral prípravy riešení a poslal nás naobedovať sa. Presne si spomínam na chybu
(nie výpočtovú, ale myšlienkovú), ktorú
som urobil v jednej z úloh. Kolibiar mi
vysvetlil omyl, ale rozprával sa so mnou
a na základe tohto dialógu vzniklo medzi nami niečo ako priateľstvo medzi
profesorom a jeho žiakom. To pretrvalo
roky až do jeho smrti.
Ako asistent matematiky na bratislavskej
technike som bol svedkom toho, ako
študenti prof. Štefana Schwarza si mohli
doniesť na písomku ťahák v tvare papiera A4. Študent tam mohol napísať, čo
chcel, ale oﬁciálny ťahák odovzdal spolu
s písomkou.
Keďže vyučujem matematiku, svojim
študentom zdôrazňujem, že môžu odpisovať, ale nesmú sa učiť naspamäť.
To hlavné v komunikácii, a už od antiky,
je predsa dialóg. Spomínam si na výrok
nebohého prof. Štefana Známa: „Stačí
mi prehovoriť so študentom dve vety
a viem, že na gymnáziu ho učil Miloš
Franek.“

Príklad

Autor článku prof. Riečan na tohtoročnej oslave Dňa učiteľov v rozhovore s niekdajším ministrom školstva prof. Jánom Pišútom.

Maturity roky po rokoch
ZAMYSLENIE
Ktovie prečo si autor tohto článku myslí, že môže či má komentovať existujúcu prax okolo maturít z matematiky. Azda
najvážnejší dôvod je duchovný. Pred rokmi sa maturanti lúčili so školou spevom Sládkovičovej a Krčméryho piesne Hojže,
Bože, jak to bolí, keď sa junač roztratí... Tomu zodpovedal aj dôstojný priebeh maturít. Akoby so zakapaním tejto piesne
zakapal aj humanistický duch nášho školstva. Možno sa to niekomu bude zdať paradoxné, ale tento duch, duch láskavosti,
trpezlivosti a tolerantnosti, neznižuje, ale naopak, zvyšuje kvalitu i kvantitu vedomostí a schopností absolventov.

Čo sa stalo roku 2006
To už neviem, ale išlo o kalamitu dotýkajúcu sa do 3 000 študentov. Vtedy som
upozornil, že nešlo len o náhodnú chybu spôsobenú nepozornosťou pracovníka, ale o chyby koncepčné, systémové.
Prvou systémovou chybou je spájanie
individuálneho hodnotenia maturanta s hodnotením úrovne danej školy.
Cieľom vyučovania matematiky napr.
na gymnáziách je totiž najmä príprava
na štúdium absolventa na vysokej škole
prírodovedného a technického typu. Ak
teda chceme poznať úspešnosť školy,
stačí urobiť štatistiku úspešnosti absolventov po prvom ročníku vysokej školy
patričného typu: koľko bývalých maturantov sa zapíše do 2. ročníka.
Ani na zisťovanie úrovne vedomostí z tej-ktorej matematickej disciplíny (algebry či
geometrie) v rámci Slovenska nie sú najvhodnejším prostredím maturity. Na to
predsa stačí použiť štatistickú vzorku,
náhodný výber. To je aj oveľa lacnejšie,
do prieskumu totiž netreba zaťahovať desaťtisíce maturantov a navyše svojím spôsobom narúšať pokojný priebeh maturít.
Druhou systémovou chybou je nedôvera k učiteľom matematiky a k učiteľom
vôbec. Prejavuje sa počítačovou opravou externej časti maturity. Alternatívou
by mohla byť oprava písomnej skúšky
učiteľmi z domáceho regiónu, prípadne
z nich zostavenými komisiami. Okrem
vylúčenia kalamitných situácií, ako sa
prihodilo aj roku 2006, test by mohol
byť zostavený spôsobom, ktorý by dal

o schopnostiach maturanta komplexnejšiu informáciu: nielen číselný výsledok,
ku ktorému dospel, ale aj akým spôsobom rozmýšľa.
Obhajcovia terajšej koncepcie externého testu uvádzajú dva dôvody na tento
spôsob: objektívnosť a možnosť priamej
akceptácie výsledkov vysokými školami.
Uvážme však, že je reč o matematike.
Vysoké školy, ktoré potrebujú matematické schopnosti poslucháčov, vo veľkej
väčšine už teraz akceptujú „klasickú“
formu maturity z matematiky: prijímajú
prakticky každého uchádzača.
Pokiaľ ide o objektívnosť, treba sa dohodnúť, čo pod ňou rozumieť. Ide naozaj
o to, aby sa hodnotenej práce nedotkla
ľudská ruka? Alebo o to, aby sme objektívne zistili, na čo sa ten-ktorý maturant
hodí, a v tom smere ho povzbudili?
Na druhej strane sú tu dva závažné argumenty proti testom, ktoré sú postavené
na veľkom počte ľahkých úloh s jednoznačne určenými výsledkami. Prvým je
skutočnosť, že s podobnou situáciou sa
maturant v živote nikdy nestretne, ibaže
by ho tak skúšali na vysokej škole.
Druhý dôvod je psychologický. Každá
predložená úloha je z celkom inej oblasti matematiky. Úloha rýchlo sa preorientovávať z jednej oblasti do druhej je
sama osebe náročná a vyžaduje si osobitný tréning.

7 rokov po
Výrobcovia testov pritvrdili. Jeden z nich
napísal, a médiá mu to so senzáciechtivosťou uverejnili, že by bolo najlepšie,

aby testy zadával „vyškolený examinátor
(nemusí to byť vôbec učiteľ), ktorý ráno
príde do školy, zadá cudzím žiakom
testy a naobed školu opustí najlepšie
s vyplnenými odpoveďovými hárkami
žiakov v taške“.
Je tu veľa rečí o podvodoch, div nie
o trestnom konaní. Akoby sa z nášho
povedomia strácala stáročná európska
tradícia vzájomného vypomáhania si,
či našepkávania. Podľa inštrukcií testovacieho experta by naše maturity mohli
realizovať policajti. A vieme, ako to s našou políciou a súdnictvom vyzerá.
Keď sme už pri maturitách, dúfam, že
v maturitách zo slovenčiny nechýbajú
otázky súvisiace s Martinom Rázusom.
V Rázusovej knihe Maroško študuje
máme opis jeho maturitnej písomky
z matematiky aj s príkladom (dotyčnica
ku kružnici), aj s ťahákom, ktorý poslal
spolužiakom, hoci niektorí sa s ním ako
s panslávom nezhovárali. To sa nebralo
ako podvod, ale ako správne kresťanské
gesto odpúšťania.
Iný príklad nám vo svojich pamätiach
poskytol Milan Kolibiar, duša modernej
slovenskej matematiky, jeden z jej základných, pevných bodov. Na štátnicovej
písomke nevedel jednu otázku. Po zriadencovi poslal lístok Medekovi, ten Čeňkovi, Čeněk Schwarzovi. Schwarz vytiahol potrebnú knihu, dal ju Čeňkovi, ten
Medekovi, Medek napísal ťahák a poslal
Kolibiarovi. Do miestnosti prišiel sám
Hronec (onen zakladateľ slovenských
technických a prírodovedeckých vysokých škôl) a povzbudil Kolibiara do prá-

ce. Prešli roky, na katedre matematiky
prírodovedeckej fakulty bola diskusia,
v ktorej Hronec tvrdil, že jeho nik neprekabáti. Nato Kolibiar vytiahol triumf,
svoju štátnicovú písomku. A Hronec povedal: Pane kolego, myslíte ten ružový
lístok, čo Vám poslal Medek?
Bol vari Kolibiar podvodník? Bola Hroncova katedra nečestným pracoviskom,
ako píše jeden slovenský denník?

Európska kultúra
Zakladateľom modernej slovenskej matematiky, ktorá si otvorila cestu do sveta,
bol Štefan Schwarz. Zvykol spomínať
jednu epizódu zo skúšky svojho učiteľa
na Univerzite Karlovej prof. Karla Petra. Prof. Petr raz skúšal naraz 7 poslucháčov. Postavil ich do kúta miestnosti
a jednu otázku položil prvému z nich.
Trikrát sa prešiel okolo miestnosti a pýtal
si odpoveď. Keď skúšaný odpoveď nepoznal, prof. Petr vyhlásil, že všetci siedmi prepadli. Totiž keby niektorý z nich
bol poznal odpoveď, tak ju pošušká.
Rázus si aj po rokoch vedel spomenúť nielen na spomínanú maturitnú
úlohu, ale aj na ťahák, ktorý spolužiakom poslal, aby ju mohli vyriešiť.
Zástancom zabraňovania priateľskej
výpomoci na písomkách odporúčam,
aby sa v Maroškovi študuje pozreli naň.
Schválne, či tú úlohu na základe toho
ťaháka vyriešia.
Patril som medzi prvých vysokoškolákov, ktorých skúšal Milan Kolibiar. Dal
nám na písomku každému iné úlohy
od výmyslu sveta a nechal nás samostat-

Bude síce z vysokoškolského prostredia,
ale či maturity z matematiky nie sú prípravou na štúdium na vysokých školách?
Reč bude o profesorovi Tiborovi Neubrunnovi, jednom z tej kolibiarovskej
partie budovateľov slovenskej matematiky na medzinárodnej úrovni. Pretože sa
musíme starať aj o dejiny, v tomto roku
sme mali v Banskej Bystrici bakalársku
prácu o Neubrunnovi, z ktorej môžeme
uviesť niekoľko príkladov.
Jeden zo zakladateľov slovenskej stochastickej školy bol prof. Lubomír Kubáček, pôvodom geodet. Preto si dopĺňal
štúdium z matematiky na Univerzite Komenského. Píše: „Pripravoval som sa externe a pretože som mal viaceré nejasnosti, dohodol som si s ním konzultáciu
na tretiu hodinu poobede. On mal už
za sebou viac hodín prednášok a zrejme bol už unavený, ako som videl hneď
na začiatku konzultácie. Bez ohľadu
na únavu sa mi však venoval, trpezlivo
mi objasňoval moje nekonečné otázky
a až asi po troch hodinách ma prerušil
slovami: ‚Pán kolega, vidím, že ste sa
pripravovali, píšem vám výbornú.‘ Nedal
nič na moje námietky, že ide iba o konzultáciu. Jeho dôvera ma tak zaskočila,
že som niekoľko rokov potom navštevoval seminár z teórie miery, aby som mal
voči Tiborovi čisté svedomie.“
Iný špičkový štatistik prof. Pázman bol
pôvodom fyzik, a tak robil u Neubrunna
ašpirantskú skúšku. Napísal: „Skúšal teda
veľmi opatrne, a keď moja odpoveď trochu presiahla jeho otázku, na moje potešenie zvolal: ‚Aj toto viete?‘ Aj táto maličkosť svedčí o tom, že prof. Neubrunn
mal neuveriteľné schopnosti empatie.“
Iná Neubrunnova študentka Dr. Jana Belasová píše: „Musím konštatovať, že to
bol profesionálny prednášateľ, výborný
odborník a nadovšetko priateľský a slušný skúšajúci. Isť k nemu na skúšku bola
pre každého študenta radostná udalosť,
pretože Neubrunn študentov nevyhadzoval, bol k nám vždy veľmi ústretový,
a keď už naozaj niekto nič nevedel a on
ho musel vyhodiť, tak ho to určite mrzelo viac ako samotného študenta. Aj vtedy bol vždy v rozpakoch a červenal sa
svojím nenapodobiteľným spôsobom.“
A Gejza Wimmer, profesor matematickej štatistiky, spomína: „Profesor Neubrunn skúšal s veľkým pochopením pre
to, že študent nemôže úplne perfektne
a do detailov ovládať ‚bezbrehú‘ látku.
Mal veľký zmysel pre rozlíšenie podstatných veci od menej podstatných. Pri
skúške bol veľmi trpezlivý. Mal som dojem, že pri jeho skúšaní sa študent ‚doučí‘ všetko, čo mu nie je celkom jasné.“
Tak čo? Po ktorej ceste sa vydáme? Čo
je vlastne naším cieľom?
prof. RNDr. Beloslav RIEČAN, DrSc.
Foto Ľuba ZEMANOVÁ
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Hodnotenie stredoškolákov

Výsledky externej časti
maturitnej skúšky
MATURITA 2013
Celkovo 56 345 maturantov sa zúčastnilo na riadnom i náhradnom termíne
externej časti a písomnej formy internej
časti maturitnej skúšky v školskom roku
2012/2013. V dňoch 12. – 18. marca
2013 sa konal riadny termín pre 56 253
žiakov stredných škôl. Na náhradnom
termíne, ktorý sa konal 16. – 18. apríla
2013, sa zúčastnilo 92 žiakov. Testovanie
absolvovalo aj 1 243 žiakov so zdravotným znevýhodnením (2,21 % zo všetkých
zúčastnených žiakov).
Do externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v tomto školskom roku sa zapojilo 751 stredných škôl,
z toho bolo 680 s vyučovacím jazykom
slovenským, 41 s vyučovacím jazykom

Žiaci písomne maturovali z dvoch častí:
z externej časti maturitnej skúšky, ktorú
predstavoval centrálne zadávaný a zároveň centrálne vyhodnocovaný test,
a z písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, ktorú predstavovala slohová písomná práca na danú tému (vyučovacie jazyky) alebo krátka písomná
práca na štruktúrované zadanie (cudzie
jazyky). Témy písomnej formy internej
časti maturitnej skúšky boli centrálne
zadávané, práce žiakov vyhodnocovali
učitelia na základe jednotných hodnotiacich pokynov a kritérií, ktoré vypracoval
Národný ústav certiﬁkovaných meraní
vzdelávania (NÚCEM). Výsledné hodnotenia týchto častí maturitnej skúšky

Výsledky externej časti
maturitnej skúšky
v školskom roku
2012/2013
Slovenský jazyk a literatúra
Priemerná úspešnosť testu bola 61,8 %.
Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu úspešnosť
(72,8 %) v porovnaní so žiakmi stredných
odborných škôl (SOŠ) a konzervatórií
(56,3 %).
Z hľadiska obsahu testu boli žiaci najúspešnejší v oblasti čítanie s porozumením (gymnáziá 79,3 %, SOŠ a konzervatóriá 64,5 %), nasledovala jazyková

znamných rozdielov. Na celoslovenskej
úrovni sme ani v tomto roku nezaznamenali vecne významné rozdiely medzi
8-ročnými a 4-ročnými gymnáziami.

Maďarský jazyk a literatúra
Priemerná úspešnosť testu bola 60,9 %.
Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu úspešnosť
(70,4 %) ako žiaci SOŠ a konzervatórií
(54,6 %). Úspešnosť nižšiu alebo rovnú
33 % dosiahlo 71 žiakov (3,2 %). Z hľadiska zriaďovateľa cirkevné školy (3,2 %
maturantov) dosiahli významne lepšie
výsledky ako školy súkromné (19,7 % maturantov). Nezaznamenali sme rozdiely medzi štátnymi (77,1 % maturantov)
a súkromnými, resp. štátnymi a cirkevnými školami. Výsledky škôl na úrovni krajov sú porovnateľné, bez významných
rozdielov.

Slovenský jazyk a slovenská
literatúra (školy s vyučovacím
jazykom maďarským)
Priemerná úspešnosť testu bola 54,9 %.
Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu úspešnosť
(63,1 %) ako žiaci SOŠ a konzervatórií
(49,4 %). Úspešnosť nižšiu alebo rovnú
33 % dosiahlo 164 žiakov (7,5 %). Z hľadiska zriaďovateľa sú výsledky cirkevných
škôl (3,2 % maturantov) porovnateľné
s výsledkami škôl súkromných (19,6 %
maturantov) a štátnych (77,2 % maturantov). Výsledky škôl na úrovni krajov sú porovnateľné, bez významných rozdielov.

Ukrajinský jazyk a literatúra
Priemerná úspešnosť testu bola 65,8 %.
Test písalo 31 žiakov jedného gymnázia
s vyučovacím jazykom ukrajinským.

Matematika

slovenským a maďarským, 29 s vyučovacím jazykom maďarským a jedna škola
s vyučovacím jazykom ukrajinským.
Všetci žiaci písali povinne testy z vyučovacích jazykov, a to z predmetov slovenský jazyk a literatúra (53 526 žiakov),
na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín aj z predmetov maďarský jazyk a literatúra (2 192 žiakov), slovenský jazyk a slovenská literatúra (2 191
žiakov) a ukrajinský jazyk a literatúra (31
žiakov). Každý žiak povinne maturoval
z jedného cudzieho jazyka, na výber
boli anglický, nemecký, ruský, francúzsky,
španielsky a taliansky jazyk. Tak ako minulý rok, aj v tomto školskom roku žiaci
gymnázií povinne maturovali z cudzieho
jazyka na vyššej úrovni obťažnosti B2.
Žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií si mohli vybrať medzi úrovňami
B1 (nižšia úroveň) a B2. Najviac si volili
maturitnú skúšku z anglického jazyka
na úrovni B1 (25 491 žiakov), anglického jazyka na úrovni B2 (14 819 žiakov),
nemeckého jazyka na úrovni B1 (8 951
žiakov) a nemeckého jazyka na úrovni B2
(2 033). Nasledoval ruský jazyk na úrovni B1 (1 310 žiakov) a B2 (265 žiakov),
francúzsky jazyk na úrovni B1 (29 žiakov)
a úrovni B2 (80 žiakov). Najmenej žiakov
maturovalo zo španielskeho jazyka (úroveň B2 – 28 žiakov, úroveň B1 – 5 žiakov)
a z talianskeho jazyka (úroveň B2 – 10 žiakov, úroveň B1 – 7 žiakov). Žiaci si mohli
vybrať aj externú časť maturitnej skúšky
z matematiky, ktorá predstavuje voliteľný
maturitný predmet. Pre externú maturitu
z matematiky sa rozhodlo 8 203 žiakov.

sa uvádzajú v percentách úspešnosti
a v prípade externej časti maturitnej skúšky aj v percentile.
Na výsledky maturantov sa po prvýkrát
vzťahovala novela vyhlášky o ukončovaní
štúdia na stredných školách (č. 318/2008
Z. z. v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z.),
podľa ktorej majú výsledky písomnej maturitnej skúšky vyššiu váhu v celkovom
hodnotení žiaka na výstupe zo strednej
školy. Na to, aby žiak zmaturoval z vyučovacieho jazyka a cudzieho jazyka,
musí dosiahnuť viac ako 33 % bodov
z externej časti alebo 25 % bodov z písomnej formy internej časti, ak je z ústnej
formy internej časti hodnotený známkou
1 až 3. V prípade, že je z ústnej formy internej časti hodnotený známkou 4, musí
na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky
dosiahnuť viac ako 33 % bodov z externej časti a súčasne viac ako 25 % bodov
z písomnej formy internej časti.
Na úspešné zmaturovanie z matematiky
je potrebné získať viac ako 25 % bodov
z externej časti, ak získa z ústnej formy
internej časti známku 1 až 3. Ak dostane z ústnej formy známku 4, potrebuje
na úspešné zvládnutie matematiky viac
ako 33 % bodov v externej časti.
Novou súčasťou maturitnej skúšky pre
žiakov, ktorí neuspeli v písomnej maturitnej skúške v riadnom termíne, je možnosť zopakovať si vybranú časť maturitnej skúšky v opravnom termíne. Opravný
termín maturitnej skúšky je stanovený
na 3. – 6. septembra 2013. Na túto
skúšku sa žiaci prihlásia riaditeľovi školy
do 30. júna 2013.

zložka (gymnáziá 69,8 %, SOŠ a konzervatóriá 53,5 %) a najmenej úspešní boli
v literárnej zložke (gymnáziá 62,8 %,
SOŠ a konzervatóriá 42,6 %). Úspešnosť
nižšiu alebo rovnú 33 % dosiahlo 1 520
žiakov (2,8 %).
Z hľadiska zriaďovateľa cirkevné školy
(6,6 % maturantov) dosiahli významne
lepšie výsledky ako školy súkromné (8,5 %
maturantov). Rozdiel v úspešnosti medzi
štátnymi (85,0 % maturantov) a súkromnými, resp. štátnymi a cirkevnými školami
je štatisticky nevýznamný. Výsledky škôl
na úrovni krajov sú porovnateľné, bez vý-

Priemerná úspešnosť testu bola 50,9 %.
Maturitu z matematiky si vybralo 14,6 %
všetkých maturantov, z toho bolo 65,3 %
žiakov gymnázií a 34,7 % žiakov SOŠ
a konzervatórií. Žiaci gymnázií dosiahli
významne vyššiu úspešnosť (58,0 %) ako
žiaci SOŠ a konzervatórií (37,4 %).
Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 25 % dosiahlo 780 žiakov (9,5 %). Z tohto počtu
bolo 154 žiakov gymnázií a 626 žiakov
SOŠ. Vzhľadom na to, že pre žiakov SOŠ
a konzervatórií je matematika dobrovoľným predmetom, výsledok neúspešnej
skúšky sa do celkového výsledku maturitnej skúšky nezapočítava.
Z hľadiska obsahu testu boli žiaci najúspešnejší v oblastiach základy matematiky,
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algebra (gymnáziá 70,3 %, SOŠ a konzervatóriá 50,9 %). Najnižšiu úspešnosť mala
časť kombinatorika, pravdepodobnosť,
štatistika (gymnáziá 41,5 %, SOŠ a konzervatóriá 28,0 %).
Z hľadiska zriaďovateľa nie sú rozdiely
medzi štátnymi (88,3 % maturantov), súkromnými (3,5 % maturantov) a cirkevnými školami (8,2 % maturantov). Najúspešnejší v matematike sú žiaci Bratislavského
kraja, najmenej úspešní žiaci Banskobystrického kraja. Na celoslovenskej úrovni
sme nezaznamenali vecne významné
rozdiely medzi 8-ročnými a 4-ročnými
gymnáziami.

Anglický jazyk
Priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B2 (gymnáziá)
bola 63,2 %. Priemerná úspešnosť testu
z anglického jazyka na úrovni B1 (SOŠ
a konzervatóriá) bola 55,3 %. Úspešnosť
menšiu alebo rovnú 33 % v teste úrovne
B1 dosiahlo 3 849 žiakov (15,10 %) zo
všetkých žiakov, ktorí si vybrali maturitnú skúšku z anglického jazyka na tejto
úrovni, v teste úrovne B2 to bolo 602
žiakov (4,06 %) zo všetkých žiakov tejto
úrovne.
Najlepšie výsledky dosahujú žiaci v oboch
úrovniach v časti počúvanie s porozumením. Najväčšie problémy všetkým žiakom
stále robí časť gramatika a lexika.
V anglickom jazyku na úrovni B2 sú najúspešnejší žiaci Bratislavského kraja, najmenej úspešní sú žiaci Banskobystrického kraja. Na úrovni B2 sú žiaci 8-ročných
gymnázií (24,6 % maturantov) mierne
významne lepší v porovnaní so žiakmi
4-ročných gymnázií (70,9 % maturantov). Žiaci 5-ročných gymnázií (4,5 %
maturantov) dosiahli lepšie výsledky
ako žiaci 8-ročných gymnázií na úrovni
strednej významnosti. Stredné odborné
školy a konzervatóriá v anglickom jazyku na úrovni B1 vykazujú porovnateľnú
úspešnosť v rámci celého Slovenska.

Nemecký jazyk
Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni B2 (gymnáziá)
bola 44,5 %. Priemerná úspešnosť testu
z nemeckého jazyka na úrovni B1 (SOŠ
a konzervatóriá) bola 44,3 %. Výsledky
5-ročných gymnázií (4,1 % maturantov)
sú lepšie na úrovni strednej významnosti
oproti žiakom 8-ročných (14 % maturantov) aj 4-ročných gymnázií (81,9 % maturantov). Úspešnosť menšiu alebo rovnú
33 % v teste úrovne B1 dosiahlo 2 278
žiakov (25,5 %) zo všetkých žiakov, ktorí
si vybrali maturitnú skúšku z nemeckého
jazyka na tejto úrovni, v teste úrovne B2
to bolo 558 žiakov (27,5 %) zo všetkých
žiakov tejto úrovne.

Ruský jazyk
Priemerná úspešnosť testu z ruského
jazyka na úrovni B2 bola 51,9 %. Priemerná úspešnosť testu z ruského jazyka
na úrovni B1 bola 52,7 %.

Francúzsky jazyk
Priemerná úspešnosť testu z francúzskeho jazyka na úrovni B2 bola 54,3 %. Priemerná úspešnosť testu z francúzskeho
jazyka na úrovni B1 bola 49,5 %.

Španielsky jazyk
Priemerná úspešnosť testu zo španielskeho jazyka na úrovni B2 bola 54,9 %. Priemerná úspešnosť testu zo španielskeho
jazyka na úrovni B1 bola 33,7 %.

Taliansky jazyk
Priemerná úspešnosť testu z talianskeho
jazyka na úrovni B2 bola 46,5 %. Priemerná úspešnosť testu z talianskeho jazyka na úrovni B1 bola 65,2 %.
Výsledky škôl z jednotlivých predmetov,
ako aj prezentáciu a podrobnejšie informácie o výsledkoch Maturity 2013 nájdete na webovom sídle NÚCEM.
(do)
Ilustračné foto Ján SÚKUP
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Ako robiť lepšie školstvo, alebo
15 zásad angažovaných sardiniek
SYSTÉMOVÁ ZMENA
Reforma školstva je zásadná systémová zmena, ktorá má priniesť novú kvalitu. Podľa odborníkov sa reformy spúšťajú kdekoľvek na svete tromi cestami.
Prvou je cesta zhora, cez riadiace štruktúry tých, ktorí majú nástroje riadenia
a zodpovednosť za stav systému vo svojich rukách.
Druhou možnou cestou je vytvorenie
tlaku zdola, z praxe, keď sa výkonní zamestnanci systému podieľajú na vytváraní podnetov a impulzov na systémové
zmeny, experimentovanie, prácu na nových modeloch lepšej praxe.
A napokon jestvuje tretia cesta – cesta
zhora i zdola súčasne, ktorá je navzájom
prepájaná, podporovaná, keď legislatíva
vytvára podmienky na experimentovanie
v praxi, keď sa uvoľňuje tvorivý potenciál
zamestnancov a legislatíva operatívne dotvára zákonodarný rámec novej stratégie.
Táto alternatíva si vyžaduje dôveru riadiacich a riadených zložiek, vieru v dobrý
výsledok a záujem všetkých na tom, aby
pracovali v modernom a dobrom systéme.

livci, ktorí sa snažia o zmenu smeru vývoja
školstva. Zatiaľ ich je niečo cez 10-tisíc.
Pridať k nim sa môže hocikto.
Práca spoločnosti sa zameriava na spracovávanie dôležitých informácií (sardine
blog), publikovanie kníh a poskytovanie
služieb školám a školským zariadeniam.
Ponúkajú rôzne prednášky svojich expertov a ďalšie služby spojené so zmenou
smerovania konkrétnych škôl. Uskutočňujú tiež projekt s názvom Schopnosti pre
21. storočie (21st Century Fluency Project),
ktorý sa pokúša čo možno najpresnejšie
deﬁnovať, ako by mala zmena postupov
vo výučbe vyzerať.
Skupina vydala len nedávno najvýznamnejší výstup tohto projektu. Je ním publikácia s názvom 15 ciest, ako sa stať
schopnejším učiteľom (15 Ways to Become a Smarter Teacher). Tu sú rozhodujúce odporučenia:

3. Vytvor bezpečné prostredie
Učenie je nevyhnutne sprevádzané permanentným experimentálnym overovaním vecí, skúšaním nových vlastných či
cudzích nápadov. To môže byť niekedy
spojené s nepríjemnosťami či priamo
s rizikom a rôznymi ohrozeniami. Učiteľ
sa preto musí snažiť vytvoriť prostredie,
v ktorom je možné experimenty uskutočňovať. Nejde iba o bezpečný internet,
ako sa dnes často prezentuje, ale o reálne
bezpečie v triede, laboratóriu, telocvični.
V školskom prostredí by sa mali deti cítiť
dobre a bezpečne. Hlavnou požiadavkou
je absolútna dôvera k učiteľovi a jeho
dobrým úmyslom.

4. Prejavuj nadšenie
a odhodlanie
Výskumy i prax ukazujú, že rozdiel medzi dobrým učiteľom a vynikajúcim uči-

Poučenie z prírody
Pri pozeraní prírodopisných ﬁlmov, kde
kameramani snímajú húfy krásnych farebných rýb, ako plávajú v moriach, raz vpravo, raz vľavo, inokedy sa priam zastavia,
je človek v nemom úžase – ako to robia?
Majú nejakého vodcu, generála, ktorý riadi ich pohyb, alebo sa dohovárajú pomocou nejakých signálov? Ak si totiž dobre
všimneme, rybí húf pláva bez toho, aby
dochádzalo k zrážkam rýb, bez chaosu
a človek vidí iba fantastické divadlo živých tvorov. Vedci dlho skúmali, ako sa
procesy medzi rybami riadia. Prišli na zaujímavý výsledok. Na to, aby sa celý húf
naraz ubral iným smerom, je potrebné,
aby zmenu naznačilo a rozhodlo sa pre
ňu 10 až 15 % plávajúcich rýb. Ostatné sa
následne k zmene pridajú.
Toto všetko dobre vedia aj v Britskej Kolumbii, ktorá patrí ku Kanade. Niektorí si
spomenú, že v tejto oblasti sa nachádza
Vancouver, kde sa konali ostatné zimné
olympijské hry, iní dokonca aj to, že tu vychádza slovenský časopis Slovo z Britskej
Kolumbie, za ktorým stojí okrem iných aj
bánovský rodák Jožo Starosta.

Britská Kolumbia
a jej pedagogický
impulz svetu
Ako učiteľov nás však asi skôr osloví impozantné hnutie, ktoré tu učitelia v záujme zlepšenia kvality a reformy spustili.
Hnutie zdola s typickými črtami sa však
posúva z emotívnej do odbornej polohy.
The Committed Sardines (Angažované
sardinky) je komunita ľudí združených
okolo medzinárodnej skupiny expertov,
ktorí sa zaoberajú transformáciou školstva pre 21. storočie.
Keďže Britská Kolumbia leží na brehu
Paciﬁku, toto bol asi dôvod, prečo si pre
svoje združenie vybrali také neobvyklé
meno. Ide o analógiu so životom v oceáne. Ak chce veľryba zmeniť smer svojej
plavby, nie je to také jednoduché, trvá jej
to niekoľko minút. Práve preto sa v Britskej
Kolumbii zaužívalo prirovnanie školstva
k veľrybe. Húf sardiniek sa však dokáže
pohybovať a správať úplne inak. Väčšinou všetky plávajú rovnakým smerom. Ak
niektoré náhodou zmenia smer, dostanú
sa do konﬂiktu s ostatnými. Stačí však, aby
zmenu smeru urobilo spomínaných 10 –
15 % sardiniek, a pridá sa k nim celý húf.
K zmene smeru pohybu pritom dochádza
neobyčajne rýchlo. A to aj napriek tomu,
že sardiniek v húfe je také množstvo, že
hmotnosťou prekonávajú akúkoľvek veľrybu. Angažované sardinky sú teda jednot-

učiteľmi. Povedať „neviem“ nie je žiadna
hanba. Dokonca práve to je spôsob, ako
si zachovať dôveru žiakov a ukázať im, že
aj vy sa musíte stále niečo učiť.

8. Uč srdcom
Učiť sa nemá len hlavou – nestačí používať naučené formulácie a poučky
a hotové výučbové materiály. Výborný
učiteľ používa celú svoju osobnosť – učí
srdcom a dušou! Robiť pritom chyby je
úplne normálne. Nemá zmysel sa obviňovať, keď sa niečo na prvý pokus nepodarí.
Dôležité je snažiť sa z chýb poučiť a stále
sa zlepšovať.

9. Dôležité veci opakuj
Pochopenie väčšiny zákonitostí vyžaduje opakovanie. Výskumy naznačujú, že
na úplné pochopenie je potrebných aspoň 10 až 20 opakujúcich sa cyklov v dlhšom časovom úseku. Žiak sa však pritom
nesmie nudiť. Vždy treba látku prednášať
trochu inak, z iného pohľadu a v rôznych
súvislostiach.

10. Dávaj správne otázky
Správny učiteľ vie, že poznávanie neznámeho sa začína vždy položením otázky.
Nesmie to však byť otázka, na ktorú sa dá
odpovedať bezmyšlienkovite opakovaním
poučky či faktu, alebo výberom z daných
možností, teda áno alebo nie. Mali by to
byť otázky podnecujúce do hlbšieho zamýšľania sa napríklad nad tým, ako niečo
funguje, čo to znamená, atď. Niekedy je
úspešné, ak kladieme hypotetické otázky,
napríklad: Čo by sa stalo, keby sme urobili
niečo inak, ako je bežné?

11. Nesnaž sa len odovzdávať
informácie

1. Pochop, že ide o nich,
nie o teba
Učitelia sami seba často vnímajú ako
odborníkov, ktorých úlohou je odovzdávať svoje vedomosti žiakom. To sa
však často nedarí. Oveľa vhodnejšie je
žiakov povzbudzovať do samostatného myslenia a vlastnej iniciatívy. Dobre
to vystihuje veta: Nekáž spoza katedry, radšej sa staň sprievodcom žiakov
na ceste poznávaním. Iné prirovnanie
hovorí, že sa treba presunúť z miesta
vodiča autobusu na miesto spolucestujúceho. V niektorých zásadách sa ono
povzbudzovanie namiesto donucovania deﬁnuje termínmi „ťahajte“, „netlačte!“ Dôležité je uvedomiť si, že nátlak
vytvára v skutočnosti u žiakov závislosť
od učiteľa. Len on je ten, kto vie, ako
úspešne urobiť test. Naším hlavným cieľom je však vychovávať jedinca schopného samostatne myslieť, rozhodovať
sa a riešiť problémy.

2. Poznávaj svojich žiakov
Vyznať sa vo svojom aprobačnom predmete je málo. Výskumy hovoria, že jednou z dôležitých podmienok úspechu je
hlboké poznanie predpokladov žiaka,
jeho nadania na jednotlivé predmety,
predchádzajúcich skúseností a snov
i túžob. Ukazuje sa, že je to celkom pochopiteľné – ak nevieš, kde si, nemôžeš
správne vybrať cestu a nikdy neprídeš
do cieľa. Napriek tomu je stále veľa učiteľov, ktorí zabúdajú na to, že sa majú
zaujímať o svojich žiakov, o to, kde sa
v poznávaní nachádzajú, na akom stupni
sú ich vedomosti. Overovanie momentálnych vedomostí nestačí. Treba rozmýšľať
v budúcom čase – mať predstavu, kde
žiaci sú, kam sa majú dostať a aký je
medzi oboma bodmi veľký rozdiel. Aká
dlhá cesta ich čaká.

teľom nie je v odborných vedomostiach,
ale v záujme a chuti, s akou učí. V jeho
ochote pomáhať žiakom dosiahnuť ciele
vzdelávania musí byť nákazlivosť. Ak je
takéto nadšenie prirodzené, žiaci sa nechajú strhnúť a sami majú zvyčajne oveľa väčšiu chuť do práce. Je preto veľmi
dôležité, aby si bol učiteľ vedomý toho,
akú zodpovednosť na seba preberá. Žiaci veľmi rýchlo vycítia, či je učiteľovo
nadšenie úprimné, alebo iba „hrané“.
Ak ich sklame, stratí ich dôveru a záujem
navždy.

5. Ukazuj žiakom, aké dôležité
sú vedomosti
Jestvujú štyri fázy poznávania: 1. neviem,
že neviem, 2. viem, že neviem, 3. viem,
že viem, 4. neviem, že viem. Poznávacie
procesy sa fakticky nikdy nekončia, prebiehajú po celý život. Úlohou učiteľa je,
aby dokázal žiakov upozorniť, že sa môžu
odohrávať kedykoľvek a kdekoľvek. Presvedčiť ich, že aj oni môžu dospieť k vyššiemu stupňu poznania. Musia však vedieť prečo. Prečo je to pre nich dôležité,
prečo to potrebujú. Všetky vzdelávacie
aktivity treba prepájať so životom, dávať
ho s ním do súvislosti.

6. Buď vždy zrozumiteľný,
aj keď hovoríš o zložitom
probléme
Hlavnou schopnosťou učiteľa je , že akokoľvek zložitú látku dokáže žiakom priblížiť spôsobom a formou, že jej porozumejú. Základom vzdelávacieho procesu je
komunikácia.

7. Nemusíš byť dokonalý,
ale dôveryhodný
Niektorí učitelia vnímajú prejav citov alebo akúkoľvek svoju nevedomosť za prejav
svojej slabosti. Práve tí bývajú najhoršími

Školský úspech založený na memorovaní
faktov nemá pre praktický život žiadny
význam. V čase informačnej explózie sa
nikto iba s vedomosťami neuplatní. Dôležité je vedieť ich analyzovať a funkčným
spôsobom používať. Výborného učiteľa
preto ani tak nezaujímajú odpovede žiaka, ako skôr myšlienkové procesy odohrávajúce sa v pozadí. Nejde o dosiahnutie
konkrétnych vedomostí, cieľom je proces
poznávania.

12. Nehovor veľa a počúvaj
Všetko, čo a ako učitelia robíme, je dôležité. Naši žiaci nás neustále pozorujú.
Jednou z ciest, ako im dať najavo, že nás
zaujímajú, je vnímať ich a rešpektovať.
Vzdelávací proces nie je monológ, ale
dialóg. Je chybou, ak položíte otázku
a následne ju hneď začnete komentovať. Pokojne počkajte 10 i viac sekúnd,
nechajte žiaka premýšľať. Nikdy neviete,
či práve počas tohto ticha neprebiehajú
v hlave vášho žiaka dôležité myšlienkové
pochody.

13. Nechaj žiakov učiť sa
navzájom
Škola nie jediným miestom, kde sa odohráva poznávanie. A učiteľ nie je jediným
zdrojom informácií. Významným zdrojom poznania je aj kontakt so spolužiakmi. Vzájomná spolupráca a kooperácia
žiakov pri vzdelávacích aktivitách je stále
častejšie uplatňovanou metódou vzdelávania. Výskumy ukázali, že ideálnou formou je vytvoriť malé pracovné skupiny
žiakov pracujúcich na spoločnej úlohe.
Čo sa naučia sami, môžu následne odovzdať ďalším spolužiakom.

14. Nepristupuj ku každému
rovnako
Dobrý učiteľ si je vedomý toho, že každý žiak má iné východiskové podmienky
a iné predpoklady. Preto by mal pristupovať ku každému individuálne. Projektové
metódy práce túto tzv. individualizáciu
vzdelávacieho procesu podporujú.

15. Nikdy neprestávaj vychovávať
Ak má byť výchovná činnosť úspešná,
musí byť vzťah učiteľa a žiaka nad rámec
vzdelávacieho procesu. Inými slovami,

nekončí sa odučením poslednej hodiny
a neobmedzuje sa len na školskú budovu.
Dôležitou vlastnosťou každého dobrého
učiteľa je, že musí milovať svoju profesiu. Ak to u učiteľa neplatí, vybral si zle
a do školstva jednoducho nepatrí.
Učiteľské povolanie bolo a vždy zostane nikdy sa nekončiacim poslaním.
Dnešné možnosti vzájomného prepájania dávajú tejto morálnej kvalite celkom
nové dimenzie. Súčasný vývoj sveta si
vyžaduje zmeny v našich vzdelávacích
postupoch. Učiteľská profesia nebude
taká istá ako kedysi. Digitálna generácia
si vyžaduje nový prístup. Každá zásadná
transformácia sa začína u jednotlivcov
snažiacich sa proti prúdu meniť smer.
Ako sa o to snaží napríklad aj 10 či 15 %
sardiniek.

Záverom k vzťahu
Britskej Kolumbie
a Slovákov
Britská Kolumbia je najzápadnejšia provincia Kanady. Má rozlohu asi 95 miliónov hektárov, čo je viac ako Francúzsko
a Nemecko spolu! Iba 30 krajín na svete
ma väčšiu rozlohu ako Britská Kolumbia.
V júli 2001 bol počet obyvateľov v tejto
provincii menej ako 5 miliónov. Úradným
jazykom pre celú Kanadu je angličtina
a francúzština. Okrem týchto jazykov
sa v Britskej Kolumbii používa čínština (kantonská/mandarínska), pandžábčina, nemčina, taliančina, španielčina
a japončina.
Najväčším mestom provincie je Vancouver. Pri prechádzke cez jeho downtown
(centrum mesta) sa vám naskytne zaujímavý pohľad, keď medzi výškovými budovami zazriete malú stavbu kostolíka či
inej budovy, ktorá má historický význam.
Pri hlavnom prístave sa nachádzajú zachovalé a najmä funkčné parné hodiny.
Počet obyvateľov Vancouveru a priľahlých oblastí je asi tri milióny. Zostatok
provincie je len veľmi málo obývaný. Asi
40 km (jeden a pol hodiny plavby loďou)
od Vancouveru sa nachádza ostrov Vancouver o rozlohe asi 32 km2 s hlavným
mestom provincie Victoriou.
Najstaršia slovenská komunita sa usadila v baníckom mestečku Ladysmith
na ostrove Vancouvri roku 1889. Desať
rokov nato, keď sa v meste Fernie neďaleko hraníc s Albertou začalo s ťažbou uhlia, usadilo sa tu približne sto slovenských
baníkov z Pennsylvánie. Neskôr sa ďalší
Slováci usadili v dnes už nejestvujúcich
baníckych osadách Michael a Natal, ktoré začali upadať v 40. až 60. rokoch 20.
storočia v dôsledku zatvorenia tamojších
baní, a preto sa Slováci vybrali hľadať
nové možnosti obživy.
Od začiatku 20. storočia sa Slováci
usádzali aj na iných miestach Britskej
Kolumbie. Pracovali predovšetkým pri
ťažbe dreva, na pílach, stavbách, v železiarskom priemysle a veľká časť z nich aj
v poľnohospodárstve. Svoje osady zakladali poväčšine na pobreží Tichého oceánu a odtiaľ údolím pozdĺž rieky Fraser:
Vancouver, New Westminster, Burnaby,
Port Moody, Surrey, Richmond, Queensborough, Cloverdale, Langley, Pitt Meadows, Chilliwack, Whonnock, Agassiz.
Početné skupiny Slovákov sa začali objavovať aj vo východných oblastiach Britskej Kolumbie, ako je Osoyoos, Kelowna, Rutland, Grand Forks, Trail a Nakusp.
Pri sčítaní obyvateľstva provincie Britskej
Kolumbie roku 1951 sa k slovenskej národnosti hlásilo 2 606 obyvateľov. Najviac Slovákov žilo vo Vancouvri, v New
Westminstri a vo Victorii. Mesto New
Westminster sa v druhej polovici 20.
storočia stalo najvýznamnejším centrom
spolkového a národnokultúrneho života
Slovákov v Britskej Kolumbii.
Ľubomír PAJTINKA,
s použitím informácií Bořivoja Brdičku
a knihy 15 Ways to Become a Smarter
Teacher, ilustračné foto (red)

Predstavujeme

Mladí ľudia sú hodní
našej pozornosti
i vzájomnej inšpirácie

Je toho určite veľa, možno viac, ako by sa
sem pomestilo. Určite potrebujem k svojmu životu divadlo – a dobré divadlo. Je to
súčasť môjho bytia, tak vážna, zmyslovo-intelektuálna, ako aj relaxačná, oddychová.
Vôbec umenie a rozmanité prejavy v ňom
– či už ide o divadelné, výtvarné, hudobné
a ďalšie druhy kumštu – vo mne navodzujú
mimoriadne dôležitú atmosféru, keď človek
potrebuje zastaviť sa, postáť, popremýšľať
v prelúdiách svojej vlastnej intimity, byť sám
sebou a možno aj sám so sebou. V uponáhľanom a neraz nekompromisnom svete plnom stresu, ktorým žijeme, je to odľahčenie
duše. Človek takýto stav pohody a v dobrom
naplnenej pocitovosti mimoriadne potrebuje
a ja som vďačná, že takýchto príležitostí, keď
sa k tomuto stavu pohladení dostávam, je
dnes naozaj nadostač.
Ak ste spomenuli divadlo, máte svoju predstavu o dokonalosti zážitku?
Iste, spája sa každoročne s Letnými shakespearovskými slávnosťami, či už na Bratislavskom
hrade, alebo počas predstavení v Prahe. Sú to
brilantné ukážky toho, čím všetkým dokáže
očariť človeka nielen samotný príbeh divadelnej hry, ale aj jej scénické, vizuálne stvárnenie.
Keď ste spomínali, že možno váš potenciálny
hudobný rozlet prekazila v školských časoch
zlomenina ruky, nezanevreli ste na hudbu?
Vôbec nie, s odstupom toľkých rokov to beriem s ľahkosťou úsmevov. Plánovala som síce
ísť pôvodne na konzervatórium, keďže som sa
venovala hre na klavíri celých dvanásť rokov
a hudbu som dokonale vstrebala do žíl, nakoniec to ale dopadlo celkom inak.
Ale predstavujem si, že napriek tomu ste vzťah
k nej neopustili, že vami rezonuje i dnes. Čo
najradšej počúvate?
Nevynechám dobrú operu, prirodzene, najradšej Verdiho. A najlepšie, ak sa spev rozlieha pod šírym nebom. Myslím si, že operné
predstavenia u našich susedov vo Viedni
a v Rakúsku vôbec patria v tomto k vrcholom,
na ktoré si našinec ešte môže siahnuť a dopriať
si zážitok.

Keď nedávno prezentovala výstavu PyramidArt,
zaujímavú prehliadku výtvorov, artefaktov študentov a pedagógov Strednej umeleckej školy
scénického výtvarníctva v Bratislave v galérii
pod pyramídou Slovenského rozhlasu, možno
skromnejšie, než je to na naše pomery zvyklosťou, šacovala predsa len výnimočné pozoruhodnosti umeleckej pôsobivosti, vychádzajúce spod rúk jej kolegov-učiteľov a odborných
pedagógov školy, ako aj jej žiakov. Hoci by sa
mala čím a kým honosiť, viac jej imponuje, ako
to naznačila aj počas našej návštevy, pozorovacia, hodnotiaca a v tom najlepšom pozitívnom
aj prospešná ozvena jej skúmavých, ľudsky pozitívnych i odborne inšpirujúcich analýz, vízií či
argumentačných súvislostí.
Tento rozmer jej do vienka dal akosi intuitívne a nadobudnutými životnými skúsenosťami
azda aj vedome jej kopaničiarsky pôvod, na ktorý je stále príjemne naviazaná a hrdá. Pretože
Mgr. Alžbeta Lehotská, riaditeľka školy pýšiacej
sa dnes svojou jedinečnou obsahovo odbornou
i umeleckou náplňou v jej komplexnosti ako originalita v celej strednej Európe, vychádza v stave svojho prirodzeného sebavedomia a zároveň
prijímania cnostného pedagogického poslania,
ktorého sa jej vďaka jej bezmála 40-ročnému profesijnému úsiliu dostalo, z postulátu bezprostrednej prirodzenosti, ktorej sa, ako ona vraví, emotívne i zmyslovo dotýka vzťah k dedovizni.
Myjava sa prelína jej mladosťou, dokonca možno
i „profesijnou osudovosťou“, najmä však neustálymi návratmi súrodeneckého triumvirátu, keďže
má ešte ďalších dvoch súrodencov, do lona detstva, k svojim rodičom. Vari i preto pedagogička,
ktorá si vysnívala svoju gymnaziálnu študentskú
túžbu stať sa raz dobrou a možno i obľúbenou
a uznávanou učiteľkou, vo svojich hodnotiacich
aspektoch umeleckej moderny žánrovej rozmanitosti umenia s citom velebí príklon k národným
a národopisným motívom. Bez ich podstaty, ako
ona tvrdí, by nemohol pôsobiť impulz, zvýraz-

ňujúci aj v modernom prejave multimediálnych
a interaktívnych elektronických či iných rozmanito vyšpeciﬁkovaných 3D technológií pôvodnosť
výtvarnej, ﬁgurálnej či scénickej tvorby, ktorá si
v slovenských podmienkach aj vďaka vysokému
štandardu školy na Sklenárovej ulici 7 v Bratislave
udržuje závideniahodný európsky, ba až (nech
sa to nikomu nezdá nadnesené) svetový nadštandard. Iba stroho a rukolapne: ak absolventi
školy platia dnes za renomovaných odborníkov
vo svojom fachu v Bratislave, Prahe, Paríži či
rovno v Hollywoode – a to nielen v divadelnom
a reklamnom, ale priamo vo ﬁlmovom priemysle,
akýkoľvek dôvetok by bol už zbytočný...
Nerada vraví o sebe. A keď už, radšej o svojich
najbližších. A tak Alžbeta Lehotská s vrúcnosťou
hovorí o rodinnom zázemí, o harmónii s manželom-elektrotechnikom, ako aj o vzťahu k svojim
dvom dcéram Daniele a Lenke, k ich rodinám,
najmä však 12-ročnej vnučke Veronike. A v nadväznosti na okamihy prežité veľmi často aj v ich
prítomnosti aj o jej vzťahu ku kumštu, k umeniu,
ktoré zahŕňa prakticky všetky oblasti. Apropo:
dokáže ich vôbec Alžbeta Lehotská – a to nielen iba v kontexte jej profesijného zamerania
šéfky umelecky a tvorivo orientovanej školy,
ale aj milovníčky umenia – absorbovať, potešiť
sa nimi a všetkými zmyslami si ich aj uvedomiť
a naplniť si ich nadčasovými hodnotami všetko
to posolstvo, ktorým ovlažujú ľudského ducha
a naše emotívne prežívania?
Nuž, pootvorme zopár dvierok jej pocitových
komnát, ale i názorov a myšlienok na pulze školského času, ktorým dennodenne žije a dýcha
nielen v škole, ale aj mimo nej...

Nedá mi obísť oblasť, ktorá je zahrnutá vlastne aj v názve školy, ktorej ste riaditeľkou.
Ako vnímate umenie, kumšt, jeho posolstvo
a všetko to, čím vás zahŕňa, obohacuje, možno nadchýna?

„Študenti a žiaci majú
rovnaké rozmery,
rovnako dokážu niektorí
zaujať, ďalší zasa
provokovať. V dobrom
či horšom. Je to predsa
krásna mozaika!
Mení sa iba to, čo je
okolo nich. Oni v tej či
onej spoločnosti musia
žiť – a prispôsobiť
sa. Ale nie sú o nič
horší či lepší, ako boli
generácie pred nimi.
Nuž dobre, niekto možno
namietne: sú sebaistejší,
sebavedomejší, možno
v ambíciách až agresívni,
podaktorí drzí... Ale
veď aj doba, čas, ktorý
žijeme, sa zmenila. Takže
to musia akceptovať.“

Predsa len – jednou z dominánt vašej školy
je vizuálny kumšt, a teda aj oblasť výtvarného umenia. Ste človek, ktorý má vyhranený
vkus, uprednostňujete nejaké obdobie, štýl,
žáner, možno autora?
Je toho tak strašne veľa, že by som nedokázala vyšpeciﬁkovať to svoje „naj“. Ale ak budem úprimná, najradšej relaxujem pri pohľade
na pokojné scenérie na plátnach impresionistov. Možno je to vyvolané aj žiadostivosťou
človeka zájsť si do prírody, na ktorú nám zostáva stále menej času. Naozaj je toho reálneho priestoru akoby stále menej, a tak pohľad
na tieto diela možno aspoň sčasti, nech už je
to akokoľvek paradoxné, nahradí človeku prírodné a prirodzené vnemy...
Ste dennodenne obklopená umením, napokon aj vo vašej škole pôsobili a pôsobia pedagógovia umeleckého zamerania, výtvarníci,
sochári, graﬁci... Teda priamo sa dotýkate ich
umeleckých poryvov. S ktorými ste sa najviac
zblížili, splynuli?
Príjemná téma. Naozaj mám rada diela svojich
kolegov-pedagógov. Veľmi sa mi páčia napríklad práce pani Mazúrovej, ktorá v škole stále
ešte učí, z oblasti sochárstva zasa diela Petra
Hložníka, syna majstra Vincenta Hložníka.
Mám to šťastie, že ak si doma nájdem chvíľku sama pre seba, keď mám pocit, že by som
si mala navodiť príjemné myšlienky, rada sa
kochám jeho tvorbou. Ale ak by som sa mala
vyjadriť, čo mi je srdcu i vkusu najbližšie, potom by som si z výtvarných techník zaručene
zvolila akryl.
Ale aj naši žiaci vytvárajú diela, ktoré ma
dokážu nadchnúť, v tom často nervóznom
až nepokojnom živote pôsobia ako balzam
duše, pohladia ju, človeka obrátia k pozitívnym vnemom a myšlienkam. Tak trošičku ho
vrátia späť do príjemného, pozitívneho sveta
a života.
Akiste je s vaším životom riaditeľky školy umeleckého zamerania spojené aj cestovanie, po(pokračovanie rozhovoru na strane 10)
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znávanie – pritom zakaždým v kontexte
s kumštom, krásnom, estetikou všedných
i nevšedných okamihov. Máte svoj obľúbený cieľ?
Nepochybne, zakaždým, keď ma čaká
cesta do Prahy, neuveriteľne sa teším
a motivujem. Stále ma dokáže fascinovať,
pretože vždy v nej nachádzam niečo objavné, nenapodobiteľné. Pamiatky Prahy
sú čosi, čo na človeka dýcha, opantá ho,
oduševní. Pritom sa v nej my Slováci môžeme cítiť ako doma, bez rečovej bariéry,
s emotívnou priazňou. Takže v čase, keď
mnohé európske veľkomestá a centrá sú
presýtené, žiaľ, neraz gýčmi, zostáva Praha stále baštou príjemnosti a objavnosti
prežitých chvíľ a nálad.

Sú to profesijne veľmi príjemné spomienky. Pretože stále mám pred očami, ako
bola škola napríklad výborne technicky
i materiálovo vybavená. Okrem toho tam
bola povestná podnetná klíma, do ktorej
prichádzali povedzme sem-tam vystúpiť,
zaspievať spevácki súrodenci Dvorskí...
Tvorivá atmosféra s množstvom príjemných ľudí. Nuž kto by sa v takej škole, najmä ak svoju učiteľskú kariéru iba začína,
necítil príjemne?
Konfrontujete si občas túto vlastnú skúsenosť z minulosti? Napríklad v kontexte,

to učiteľa objaví svetlý príklad, ktorý postupne môže prerásť až vo vzor, potom
je to naozaj obrovská úľava, pookriatie.
V opačnom prípade môže nastať neistota, čo pre začínajúceho učiteľa určite nie
je príjemné...
O koho a o čo sa môže oprieť začínajúci učiteľ? Kde a v kom má hľadať oporu,
podporu?
Ľudskosť prostredia, najmä však reálna
skutočnosť, že kolegovia dokážu poradiť,
v dobrom usmerniť mladého kolegu, je
nielen prínosná, ale v tomto období priam

dať priestor a pochopenie učiteľovi, aby
tvoril, rozvíjal tie svoje umelecké a tvorivé ambície, ktoré ho napĺňajú a vlastne
aj dotvárajú jeho pedagogickú proﬁláciu
i ľudskú osobnosť. Toto všetko skĺbiť, zharmonizovať – a to tak, aby to bolo na prospech celého pedagogického zboru, školy,
ale najmä žiakov a ich rodičov, práve to
je podľa mňa mimoriadne dôležité. Podľa mňa je to určite, aj vzhľadom na moje
doterajšie skúsenosti, dôležitejšie ako iba
upnutie sa na číru profesionalitu. Ľudsky sa
ujať nového, mladého učiteľa, ktorý začína
iba roztvárať priezor svojich možností a aš-

Vráťme sa však k vašej pedagogickej činnosti. Čo vás motivovalo, keď ste sa rozhodovali pre vysokoškolské štúdium?
Keďže v našom regióne nebol príliš veľký
výber škôl, žeby ma niečo oslovilo, tak
som si – aj vzhľadom na moje nešťastné
zranenie, ktoré mi vlastne zavrelo cestu
na konzervatórium – zvolila gymnázium.
Bola som spokojná, pretože som našla
dostatok priestoru na sebarealizáciu. Odmalička ma totiž priťahovali prírodné vedy.
Napokon, keď som sa aj hlásila na pedagogickú fakultu, vyberala som si medzi
matematikou, fyzikou a chémiou. Nakoniec som si dala do kolónky učiteľský smer
fyziku a chémiu. Na Pedagogickú fakultu
Univerzity Komenského som sa dostala
bez problémov, aj som ju bez nejakých
ťažkostí vyštudovala.
Spomínate si s odstupom rokov, veď diplom ste obhájili roku 1976, na vaše prvé
učiteľské pôsobisko?
Sú to pre mňa ozaj príjemné spomienky,
pretože som celý jeden rok odučila na Gymnáziu v Partizánskom. Možností umiestnenia a voľných miest bolo vtedy pre učiteľov
málo, takže tam ma zaviali z Bratislavy moje
prvé pedagogické skusy a kroky.
Nezaskočilo vás to? Nebolo to predsa len
od ruky? A po nasýtenom študentskom živote v Bratislave aj predsa len iný životný
štýl a vnemy v malom meste?
Vôbec nie. Mne sa i tam veľmi zapáčilo,
kolorit mesta, ľudí, najmä však atmosféra
v škole mi veľmi pohladila dušu. Možno,
že patrím k adaptabilným typom ľudí, ktorým nerobí problém prispôsobiť sa novému prostrediu. Tu to násobil skvelý mladý
kolektív, pričom ohromným ľudským i profesionálnym tmelom – ľudskou i pedagogickou nenútenou autoritou – bol v ňom
riaditeľ gymnázia pán Kováč. Príjemný
človek, ktorý bol každému vždy naporúdzi
v dobrom i v tom horšom. Naozaj prototyp – ak vnímam jeho komunikáciu a jej
spôsoby s nami, vtedy iba začínajúcimi
pedagógmi – objektívneho, spravodlivého
a citlivého človeka.
Takže hneď v ouvertúre vašej dnes už
čochvíľa štyridsaťročnej pedagogickej
činnosti ste doslova na vlastnej koži
– možno práve v takom dôležitom ľudskom rozpoložení odkrývania svojho
vlastného učiteľského príbehu – pocítili,
aké nesmierne dôležité, ale i inšpiratívne
je mať v blízkosti vnímavého človeka, dokonca hneď riaditeľa...
Obdivovala som pána Kováča, s akou
prirodzenosťou až ľahkosťou zvládal nie
práve najvďačnejšie obdobie v tom čase.
Bol to totiž čas, keď koncom sedemdesiatych rokov sa zo škôl museli porúčať učitelia, ktorí nemali adekvátne vysokoškolské
a kvaliﬁkované odborné vzdelanie, kým
na ich posty nastupovala doslova hromada
mladých učiteľov. Nová generácia aj s novými aprobáciami.
Čím v tom čase, čiže pred 37 rokmi, žilo
také „všedné gymnázium“, aké bolo
v mestách v rozmere Partizánskeho?

„Môžem sa postaviť pred triedu a povedať si:
som dobre pripravená na prácu, viem, čo chcem
svojim žiakom odovzdať, mám more vedomostí
– ale ak to triedny kolektív nezoberie, ako si ja
predstavujem, nepôjde to. Musím preto hľadať
a dať priestor aj kompromisom. Najmä ak vidím
a cítim, že žiaci sa neprispôsobia... Vždy preto
musí začať učiteľ. Je na ňom, akým spôsobom
sa ujme iniciatívy, musí byť akčný.“
aké je dôležité, aby mali začínajúci mladí
pedagógovia svoje vzory?
Ak sa k tým časom oblúkom vraciam, stále pevnejšie sa presviedčam o tom, čo je
v začiatkoch pre učiteľa najpodstatnejšie.
Myslím si, že ľudskosť, jej prejavy, pozitívna náklonnosť a ochota ujať sa mladého
kolegu, pomôcť mu, najmä ak ide o vôbec
jeho prvé pôsobisko, je veľmi často oveľa dôležitejšia ako samotná profesionalita.
Pretože pedagogický zbor je veľký, tvorí
ho mozaika množstva pováh, charakterov.
A mladý učiteľský adept, ktorý do tohto
kolektívu vchádza, je svojím spôsobom aj
tak trošku stratený. Potrebuje uchopiteľný
bod, prímer.
Ak mu ho ponúkne sám riaditeľ a ďalší kolegovia, je to obrovská podpora, vzpruha.
Veď možno má aj tak trochu pochopiteľný
strach zo žiakov, naplno ide prvýkrát sám
do tried... A celkom iste ho pozorujú aj
jeho kolegovia: čo urobí a ako urobí, ako
si bude počínať na hodinách v komunikácii
so žiakmi? Ako dokáže kvalitne prezentovať svoje vyučovacie metódy? Potom sú tu
prvé kontakty s rodičmi – a to je ďalšie kategória veľkých a často zdatných kritikov,
pričom najpočetnejšia.
Čiže jedna za druhou na neho čakajú
dovtedy nepoznané prekážky. Iste, nie sú
neriešiteľné, ale ak sa v blízkosti takého-

kľúčová. Ale dôležité pritom je, aby aj druhá strana, teda tí ostrieľaní riaditelia a učitelia v zbore, dokázala akceptovať tvorivé
vlastnosti a potenciál nového kolegu. V našej škole je tento motív obzvlášť dôležitý:

pirácií v úplne novom prostredí a v celkom
novej role, do ktorej vkladá pravdepodobne svoje životné nádeje.
Ale všetko to, čo si učiteľ pri nástupe
do svojho vytúženého poslania predstavuje, môže napokon vypáliť úplne inak. Čo
vtedy, keď prichádza sklamanie, možno až
dezilúzia? Možno z toho, ako učiteľa prijímajú žiaci, jeho kolegovia, možno práve
rodičia, ktorí sú často miskou na váhach
spokojnosti? Čo je v takýchto chvíľach najťažšie? Má sa snažiť pedagóg hľadať kompromisy? Konfrontujete takéto dôležité
okamihy v zborovni či v škole s minulosťou
povedzme spred niekoľkých desaťročí?
To je problematické porovnávanie. Zmenila sa predsa doba, sociálne, ekonomické
a iné podmienky. Je tu nepochybne oveľa
viac rôznych faktorov, ktoré vplývajú na výkon i osobnostný proﬁl učiteľa. Ale jedno
je nemenné a v súčasnosti to platí niekoľkonásobne: je v rukách a v hlave samotného učiteľa, aký priestor si v škole vytvorí.
Môžem sa postaviť pred triedu a povedať
si: som dobre pripravená na prácu, viem,
čo chcem svojim žiakom odovzdať, mám
more vedomostí – ale ak to triedny kolektív
nezoberie, ako si ja predstavujem, nepôjde to. Musím preto hľadať a dať priestor aj
kompromisom. Najmä ak vidím a cítim, že
žiaci sa neprispôsobia... Vždy preto musí
začať učiteľ. Je na ňom, akým spôsobom
sa ujme iniciatívy, musí byť akčný. Potom
prichádza cesta vzájomnej komunikácie,
ktorá sa však znovu odvíja od učiteľa. Ten
musí nájsť, ako na koho v tej-ktorej triede
pôsobiť, ako žiakov zaujať.
Hovoríme teda stále na tému, ktorá sa javí
ako problémová vo všeobecnosti v školách, ale zakaždým to zrejme vyznieva, že
ide o efektívnosť a výstupy komunikácie
učiteľa so žiakmi, prirodzene, aj o vzťah
s kolegami z pedagogického zboru...
Vo vyučovacom procese sa tento efekt
zreálňuje prirodzene na hodinách. Závisí
od toho, akým spôsobom vycíti učiteľ, čo
na žiakov platí, v dobrom zaberie. Či to, že
učiteľ bude nosiť more pomôcok a bude

so žiakmi pracovať s interaktívnou tabuľou,
alebo pôjde na to rozvojom – a teda žiaci
okrem iného budú mať v programe skupinové práce a bude ich členiť, vnesie do vyučovacieho procesu súťaživosť. Učiteľ je
ten, kto na to musí postupnou skúsenosťou
a poznaním prísť, žiaci sa mu predsa len
tak neprispôsobia. Teda ak sumarizujem:
učiteľ musí udať tón a partitúru, musí byť
ozajstným lídrom.
Lenže čo ak, ako sa to celkom prirodzene
stáva, prichádza čaro nechceného? Teda
že pedagóg so žiakmi sa nenaladí na rovnakú strunu?
Keď vyskočia problémy, čo je pochopiteľné, mal by komunikovať s kolegami.
Konfrontovať s nimi a s ich skúsenosťami
čiastkové problémy. On sa musí opýtať kolegov, komunikovať s nimi, najmä
s triednym učiteľom. Je dobré a v praxi
aj nevyhnutné, aby sa kolegovia-učitelia
medzi sebou o týchto veciach zhovárali.
Či sa to aj druhému kolegovi deje na vyučovaní. Rieši to totiž v zárodku aktuálne
problémy a zároveň to aj posúva učiteľské povedomie vzájomnej súdržnosti,
spolupatričnosti. Je to veľmi podstatná
črta obsahu každučkého dňa v škole. Ak
problém v komunikácii so žiakmi prerastie
únosnosť, musí sa jednoznačne rozprávať
s rodičmi – či už na rodičovskom združení,
alebo individuálne.
Ono to všetko a ešte viac prináša dennodenný pulz školského života: učiteľ môže
mať akokoľvek krásne predstavy o svojom
poslaní, práci, jej náplni a aj prirodzene
očakávanom pôžitku z nej, ale ak tie predstavy nezosúladí s realitou, nenadobudne
vnútorné uspokojenie. Ak učiteľ má príliš
veľké ilúzie a nedokáže ich priblížiť k realite, naozaj nedosiahne vytúženú pedagogickú métu. Netvrdím tým, že by nemal
mať maximálne méty, ale určite by mal mať
v talóne svojich dispozícií aj to, že sú okamihy a súvislosti, ktoré môže zvládnuť iba
vtedy, ak v sebe nájde aj priestor na kompromisy. Ich účinok nemusí byť zakaždým
všeliekom, ktorý problém vyrieši, ale iste
napomôže dosiahnutie želaného cieľa.
Pani riaditeľka, čochvíľa oslávite štyri
desaťročia pedagogickej činnosti. Máte
množstvo skúseností, aby ste nielenže
porovnávali úroveň – napredovanie či
stagnáciu nášho školstva, ale najmä vzťahové hodnoty, ktoré formujú a robia školu
školou. Teda vzťahy učiteľov a žiakov. Ako
sa vám javia – ak napríklad konkrétne hovoríme o žiakoch vašej školy? Sú iní ako
povedzme vaši zverenci spred desiatich či
tridsiatich rokov?
Ak reálne a vecne porovnávam, medzi študentmi na Gymnáziu v Partizánskom roku
1976 a mojimi zverencami teraz tu v Bratislave naozaj nie je rozdiel. Pri všetkej miere
objektivity. Vari iba v tom, že píšeme iný letopočet, rok, a najmä v tom, že žijeme celkom iný čas. Všetko je teda v čase, v tom,
čo nás obklopuje, v ekonomických a sociologicko-spoločenských súvislostiach.
Veľa záleží aj na našich očakávaniach –
teda na tom, čo od efektu vyučovacieho
procesu očakáva žiak aj pedagóg. Svet našich detí ovplyvňujeme a tvárnime najmä
my dospelí. Teda je to aj o tom, čo dospelí,
najmä rodičia, od samotných detí, žiakov
či študentov očakávajú. Študenti sú napokon vždy zrkadlovým odrazom doby, v ktorej a ktorú žijú, vnímajú, ladia či s ktorou sa
konfrontujú.
Vždy sa za každej generácie nás dospelých hovorilo o mládeži s tou či onou štipkou predpojatosti, zaujatosti... Sme teraz
iní, liberálnejší, ústretovejší?
Ak máme na mysli ich povahové črty,
vlastnosti, vývoj, to, ako mladí absorbujú školu, okolie i samotnú spoločnosť,
ako všetko prežívajú a reagujú na to, cez
prizmu toho typického študentského koloritu sa podľa mňa naozaj nič nemení.
Študenti a žiaci majú rovnaké rozmery,
rovnako dokážu niektorí zaujať, ďalší zasa
provokovať. V dobrom či horšom. Je to
predsa krásna mozaika!
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Mení sa iba to, čo je okolo nich. Oni v tej či
onej spoločnosti musia žiť – a prispôsobiť
sa. Ale nie sú o nič horší či lepší, ako boli
generácie pred nimi. Nuž dobre, niekto
možno namietne: sú sebaistejší, sebavedomejší, možno v ambíciách až agresívni,
podaktorí drzí... Ale veď aj doba, čas, ktorý
žijeme, sa zmenila. Takže to musia akceptovať. Ak by zostali zakríknutí, nevýrazní,
škodili by sami sebe. Musia sa teda prirodzene prispôsobiť trendu, ktorý na nich
kladie celkom nové a iné požiadavky, nároky, vplyvy. Dôležité je, aby sme im boli
nápomocní, keď sa potrebujú zorientovať,
keď potrebujú našu radu, pomoc.
Nemáte však pocit, akoby išli svojím prúdom? Že neraz o tú dobre mienenú radu
ani nestoja?
Možno by bolo vhodné povedať si aj to,
že škola nikdy nebola takým organizmom,
ktorý by nedokázal dať študentom do vienka a priestoru aj istú dávku slobodomyseľnosti. Študenti odjakživa radi experimentovali, skúšali, testovali mnohé veci aj vo
svojom osobnostnom rozvoji v rámci spoločensky prijatých konvencií. Ruku na srdce, ani minulý systém, nech by si ho ktokoľvek akokoľvek vykladal a nálepkoval, tomu
na stredných, tobôž vysokých školách
nebránil... Študent bol vždy aj na strednej
škole tým, ktorý si chcel nárokovať na udávanie svojho milieu, tónu, vkusu, názoru...
A ja ani preto, cez túto prizmu môjho pedagogického pôsobenia a zároveň i vnútorného ľudského poznania, vonkoncom

nenosím v sebe pocit, že by súčasné decká boli v čomsi horšie. Jednoducho je iná
doba a oni v nej musia žiť...
Ste ako riaditeľka pyšná na svojich žiakov?
Veď ak by sme iba úchytkom spomenuli
množstvo zvučných mien, ktoré to v umeleckej brandži nielen vysoko, ale aj ďaleko
dotiahli, zrejme by vaša spokojnosť mohla
byť až bezhraničná.
Nepochybne. Veď v priebehu existencie
školy opustilo jej brány okolo 12 000 absolventov učebných aj študijných odborov. Teda v tomto počte mám na zreteli aj
predchodcov našej školy, ktorá až od roku
2001, keď som sa po desaťročnom pôsobení na poste zástupkyne postavila na jej
čelo, nesie súčasný názov i obsah so šiestimi študijnými odbormi. V súčasnosti sa ročne pripravuje v škole od 320 do 340 žiakov,
pričom maturitami prejde ročne okolo 80
absolventov. Všetci žiaci majú možnosť
po skončení školy zaradiť sa do odbornej praxe, hoci mnohí prejavia ambície
pokračovať ďalej vo vysokoškolskom štúdiu – predmetom ich záujmu sú tak školy
umeleckého zamerania, napríklad VŠVU,
VŠMU, ale láka ich aj architektúra, dizajnérstvo. Podaktorí sa rozhodnú úplne zmeniť
umelecké smerovanie, a tak sa stane, že sa
rozhodnú hoci aj pre štúdium práva.
Ako sa uplatnia vaši absolventi na trhu
práce?

Predstavujeme

Skutočnosť, že tieto odbory, z ktorých väčšina je žiadaná práve a najmä v Bratislave,
kde je koncentrácia kumštu, umeleckých
javiskových foriem, modelingu, ale napokon vo všeobecnosti aj šoubiznisu, dovoľuje mnohým našim študentom získavať
kvalitné skúsenosti a tým aj dôležité kontakty s potenciálnymi zamestnancami,
agentúrami a či ﬁrmami ešte počas ich
štvorročného štúdia. Tí ešte šikovnejší,
možno aj odvážnejší a zrejme aj náležitejšie jazykovo zdatní, skúšajú šťastie
v zahraničí. Veľa absolventov sa uplatní aj
v tvrdších konkurenčných podmienkach
okolitých štátov Európskej únie, najmä
v Rakúsku, Nemecku či Českej republike. Maskérky napríklad zvládajú prienik
až do Talianska, kým napríklad v Rakúsku
sa o dobrý chýr starajú absolventi dizajnu
šperku. Prirodzene, že ak sa dá, využijú
priestor a možnosti a šperkárstvu či zlatníctvu sa venujú podnikateľsky, šikovní si
na svojej remeselnej zručnosti a vycibrenom dizajne dokážu postaviť aj biznis.
Zväčša však v týchto prípadoch ide skôr
o anonymných absolventov. Vašu školu
ale absolvovali aj ľudia, ktorí sa včlenili
do brandže módneho návrhárstva, modelingu či stylingu, ba v tejto spoločnosti až
vyčnievajú a žnú úspech za úspechom...
... a my v škole sa tešíme vedno s nimi z každého ich ocenenia na slovenskej či medzinárodnej scéne. Podaktorí totiž prekročili
slovenský horizont a šíria dobré meno slovenskej školy a umeleckého kumštu nie-

len v Prahe či Viedni, ale napríklad aj v Paríži. Ba niektorým sa podarilo preraziť aj
v Spojených štátoch, dokonca až do ateliérov Hollywoodu. Medzi zvučné mená
našich absolventov patrí určite Veronika
Hložníková, František Mikloško, Michaela
Doubeková – poprední módni návrhári,
ďalej Martin Kiss Horňanský, Lenka Šoóšová, Roman Haša, Braňo Hromek, Klára
Surdusová – populárni umeleckí maskéri
v televíziách, Tomáš Frolo (už aj pedagóg
školy), Jana Grancová a Radoslav Kafka –
mladí výtvarníci, ktorých výstavy prekročili hranice našej republiky, Vladimír Vanko
(tiež pedagóg školy) – dnes veľmi úspešný ilustrátor kníh pre všetky vekové kategórie a rozmanité zamerania publikácií,
Tomáš Achs – „prezidentov kováč“, ktorý
ukul meče pre prezidentskú dvojicu Bush
– Putin pri príležitosti ich samitu v Bratislave... A mohla by som menovať i ďalších.
Je to pre nás v škole skvelá motivácia,
keď týchto absolventov môžeme dávať
za vzor súčasnej generácii študentov. Nuž
a pre pedagógov je to významná súčasť
ich satisfakcie a pocitu naozaj zmysluplnej
sebarealizácie.
Funguje aj akási spätná väzba s tými,
ktorých škola tak erudovane a napokon
i úspešne vybavila do života?
Ak im to okolnosti a čas dovolia, zastavia
sa. Nielenže sa radi prídu pozrieť a vyzvedieť, čo máme v škole nové, ale s niekto-

rými sa nám darí aj skvele spolupracovať.
Vari najlepší vzťah si so školou po jej absolvovaní vypestoval Fero Mikloško. Na jeho
chuti rozdať sa nič neuberá jeho popularita
na verejnosti či v odborných kruhoch. To
si mimoriadne ceníme, pretože do konkrétnych projektov, na ktorých s nami spolupracuje, sa púšťa so zanietením, s veľkým záujmom. Pre našich študentov sa takto stáva aj
významným motivačným faktorom, nevraviac o tom, že sa pri ňom kdečomu priučia,
odkukajú, nechajú si poradiť.
Čiže svojim nasledovníkom nepomáha iba
povzbudením, slovne, ale aj praktickými
radami?
Ešte viac. Neraz nám pomôže materiálovo,
látkami. Sú veci, ktoré sú nedoceniteľné,
a tieto formy pomoci od Fera Mikloška
k takým určite patria. Pritom nejde o nejakú pózu, je to z jeho strany úprimná odozva na to, že, ako on zvykne vravieť, v našej
škole sa naučil brilantnému remeslu.
Ak by sme si slová Fera Mikloška mali premeniť „na drobné“ – čo by sme mali rozumieť pod pojmom brilantné remeslo, ak je
reč o vašej škole?
V prípade kostýmovej tvorby, a teda v predĺženom variante módneho návrhárstva,
to znamená, že študentovi nestačí iba to,
ak zvládne fantáziu iba vo fáze, keď návrh nakreslí. Potrebuje čosi viac, grif a fortieľ predstavivosti. A to získava na našej
škole. Študentov vedieme k tomu, aby
pochopili v praxi, čo znamená uplatniteľ-

„Ľudskosť prostredia,
najmä však reálna
skutočnosť, že
kolegovia dokážu
poradiť, v dobrom
usmerniť mladého
kolegu, je nielen
prínosná, ale v tomto
období priam kľúčová.
Ale dôležité pritom je,
aby aj druhá strana,
teda tí ostrieľaní
riaditelia a učitelia
v zbore, dokázala
akceptovať tvorivé
vlastnosti a potenciál
nového kolegu.“

nosť zámeru. Musia pochopiť, že kľúčový
je pre nich ﬁnálny efekt – a na to, aby ho
zvládol, musí prejaviť nielen vysokú mieru
poznania materiálu, celého procesu výroby kostýmu, jeho zhotovenia do najmenších detailov.
Čím skôr u nás študenti pochopia, že pre
nich musí byť alfou a omegou zvládnutie
remesla, tým skôr si osvoja zručnosti a návyky, bez ktorých to jednoducho nejde.
Potom to chce od nich veľkú dávku trpezlivosti, schopnosti sebaprekonávania... A až
za tým všetkým prichádza dávka potrebnej
sebadôvery a bezpochyby aj hrdosti, sebavedomia. Je dobré, že sa aj v tomto kontexte u nás bývalí absolventi sem-tam objavia,
pretože z ich úst naši študenti prijímajú
rady najprirodzenejšie. A tou najcennejšou
akiste je tá, že kľúčom k úspechu – a to im
okrem Fera Mikloška zdôraznila aj Veronika Hložníková – je dokonalé zvládnutie
remesla. A to musia zvládnuť len a len v našej škole. Pretože ak niekto pokračuje potom na vysokej škole v podobnom odbore,
tam ho tak podrobne a detailne abecedu
remesla nenaučí už nik.
Žiaci majú šancu každoročne v počte okolo 80 – 90 prijatých uchádzačov dostať sa
na školu na základe talentových skúšok.
O čo prejavili najväčší záujem napríklad
v tomto roku?
Už tradične je najväčší „nával“ na talentovky na odbor maskérska tvorba. Veď ktoré
z uchádzajúcich sa dievčat by nechcelo
raz líčiť povedzme nejakú hollywoodsku
hviezdu? Stačí, aby si dievčatá v tíndžerskom veku prelistovali zopár lifestylových
časopisov, a už snívajú svoj veľký sen. A čo
už, keď sa v našich médiách rozšírila zvesť,
že náš maskér naozaj líči ﬁlmové hviezdy
v najvychytenejších ateliéroch v Hollywoode? Niet lepšej motivácie... Potom je
dosť značný záujem aj o kostýmovú tvorbu, ktorá má u nás nielen svoju tradíciu,
ale aj kvalitu.
Úroveň prípravy vo vašej škole potvrdzujú
študenti zo „Sklenárky“, ako škole s obľubou vravia tak vaši súčasní študenti, ako aj
jej absolventi, najmä na rôznych súťažiach
doma i v zahraničí. Čo ich motivuje?
Určite tradícia a príjemné poznanie, že
kdekoľvek, kde sa objavíme, prejavujú
študenti z iných škôl a krajín, s ktorými sa
konfrontujeme, rešpekt a uznanie. To nás
náramne teší. Naši študenti sú si toho aj
vedomí, a tak nikdy nič nepodcenia, na súťažné prehliadky prichádzajú skvele pripravení. Poznajú mieru originality, vedia, čím
zaujať. A keď k tomu všetkému pridám ich
invenciu zharmonizovanú s remeselným
fortieľom, úspech jednoducho musí prísť.
Či to bolo nedávno na IKEA Fashion Day,
vlani na veľkej prehliadke v Prostějove,
alebo, verím, že tomu tak bude, v Prahe
na súťaži Šperk roka. Súťaže podobného
typu doslova vyhľadávame naprieč krajinami V4, pretože pre našich študentov
je to najlepšia cesta, ako tvoriť, vymýšľať,
zdokonaľovať sa a zvládať nuansy svojho
remeselného a umeleckého kumštu v maximálnej možnej miere. A že sa im to darí,
o tom svedčia nielen triumfy na prestížnych súťažiach, ale aj poznanie našich študentov, že sa neraz môžu už teraz smelo
merať s profesionálmi. Niet lepšej devízy
do ich ďalšej profesijnej výbavy ako táto
a podobné skúsenosti.
Iste máte pred sebou víziu školy, napokon,
o dva a pol roka si pripomeniete 50 rokov
jej vzniku. Čo by bolo pre vás najvhodnejším darčekom pri tejto príležitosti?
Veľmi by som si priala, aby sa nám podarilo prepracovať sa minimálne k našej
vlastnej internetovej televízii. Myslím si,
že pán zástupca Búci na tomto projekte veľmi dôsledne pracuje a čoskoro sa
nám to aj podarí a televízne vysielanie
úspešne naštartujeme. Bolo by to ideálne
pre tie naše študijné odbory, ktoré pracujú s ﬁlmom. Nuž a ak môžem, vari ešte
jedno želanie, hoci je dosť smelé: rada
by som si chcela predstaviť, keby sme
boli tými, ktorí vytvoria ozajstnú kvalitnú
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strechu tohto umeleckého vzdelávania
na Slovensku. S tým, aby ostatní, ktorí
majú chuť a vôľu, najmä však adekvátne
profesionálne – pedagogické i materiálne – podmienky, sa mali na koho doťahovať, ku komu približovať a s kým porovnávať. Iba vtedy, keď zavládnu v tomto
type umeleckého vzdelávania absolútne
profesionálny prístup, bude mať logiku
i zmysel, aby sa odbory, ktoré by v iných
podmienkach zbytočne chrlili nie práve fortieľnych a zdatných absolventov,
mohli uplatniť...
Nuž a okrem týchto želaní už „iba“ prozaické túžby, aké riaditelia škôl majú najčastejšie: zišli by sa nové podlahy, aj interiéry
vymaľovať, zrekonštruovať telocvičňu, zatepliť budovu školy, a rovnako snívame aj
o divadelnom štúdiu. Zatiaľ vieme iba to,
že ak sa z toho podarí hoci aj čosi, určite to
nebude jednoduché.
A takpovediac umelecký bonbónik na
záver?
Jeho príchuť zatiaľ uchovávame v tajnosti, ale bude súvisieť s pripomienkou 50.
výročia našej školy. Určite sa naň vychystáme s patričnou vervou a odhodlaním,
pretože už teraz snujeme plán na grandióznu divadelnú scénu a hru s vlastným
scenárom, réžiou, ozvučením, efektmi,
hercami... Jednoducho to bude skvelá
prezentácia toho najlepšieho, čo naši
študenti dokážu vytvoriť svojimi nápadmi, zručnosťou a často až prekvapujúcou
invenciou. Radi sa všetci necháme roku
2015 prekvapiť!

Namiesto doslovu
Sú školy, ktoré, našťastie, dokážu inšpirovať, povzbudiť, posmeliť. Jedinečnosť
a tematickosť, ako aj obsahovú inšpiratívnosť „Sklenárky“, ako si príjemne a školsko-vlastenecky práve tento prívlastok svojich umelecko-tvorivých poryvov, ambícií
a fantázií v konfrontácii podôb a tvarov
reálnych možností (dokonca aj hrdo počas podujatí s účasťou školy aj v podobe
jej loga na tričkách) osvojujú žiaci šiestich
odborov Strednej umeleckej školy scénického výtvarníctva v Bratislave, prijali
za svoje poslanie aj učitelia a odborní pracovníci-umelci školy.
Od roku 2001 jej vtláča svoju ľudskú
i pedagogickú pečať a vklad riaditeľka
Mgr. Alžbeta Lehotská. Ale už od roku
1979 je v tejto škole nepretržite, ľudsky
i odborne príkladom osobnostného vkladu odhodlania tých ľudí, ktorí napriek nepriazni času nachádzajú a stále objavujú
zmysel posúvania estetických, umeleckých i tvorivých remeselníckych hodnôt
a vnemov do podôb ich prejavenia sa
v zručnosti, fortieli a umeleckosti podôb,
vznikajúcich a dobré meno Slovensku
vytvárajúcich tu doma, v našom pôsobivom zázemí, ale aj – ako potvrdila A.
Lehotská – v zahraničí. Nech už budeme
k tomuto špeciﬁckému a jedinečnému
prejaveniu sa slovenského stredného odborného školstva – a teda aj k podmienkam, ktorými formujeme, ovplyvňujeme
a vytvárame jeho zázemie – akokoľvek
kritickí či nároční, uvedomme si jedno: vklad do kultivovanosti, kultúrnosti,
a teda aj viac či menej vedomého pocitu
národného, kultúrneho a spoločenského
povedomia, sa začína možno aj pri fantázii, kreativite, remeselníckej zručnosti
tých žiakov, ktorí po prvý raz stisnú kľučku neobyčajne kreatívneho prostredia
školy na Sklenárovej ulici 7 v Bratislave.
V úctivej „klasike“ sa za to odmeňuje hlbokým úklonom.
Za rozhovor ďakuje Ľudo POMICHAL
Foto Ján SÚKUP
(Rozhovor s riaditeľkou Mgr. Alžbetou Lehotskou ilustrujeme artefaktmi a sekvenciami z výstavy PyramidArt, ktorú svojimi
dielami a prácami prezentovali žiaci a pedagógovia Strednej umeleckej školy scénického výtvarníctva v Bratislave v galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici.)
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E. T. Böhm – významná
osobnosť slovenských dejín
AKO ROZVÍJAŤ VLASTENECKÉ CÍTENIE
Gymnázium na Poštovej 9 v Košiciach si pravidelne pripomína výročie narodenia významného pedagóga RNDr.
Emanuela Teodora Böhma, ktorý patrí k svetlej histórii celého slovenského národa. Verím, že nasledujúce informácie
vám ho aspoň trochu priblížia.
RNDr. Emanuel T. Böhm patril k významným predstaviteľom slovenského odboja
na okupovanom území počas II. svetovej vojny. V rokoch 1938 – 1940 pôsobil
na Kráľovskom uhorskom štátnom gymnáziu s vyučovacou rečou slovenskou,
ktoré bolo v historickej budove našej školy,
ktorá slúži už od roku 1882 na školské účely. Vyučoval tu chémiu a prírodopis.
Narodil sa 1. februára 1909 v obci Priekope pri Turčianskom Sv. Martine. Otec
Emanuel bol administratívnym úradníkom
železníc, matka Amália (rod. Srnková)
domáca. Ladislav Saučin vo svojom príspevku Osobnosť Dr. Emanuela Böhma
v slovenskom národnom hnutí v Maďarsku
rodinu Böhmovcov charakterizoval takto:
„V rodine sa narodilo a vyrástlo päť detí. Rodina žila harmonickým životom stredných
zamestnaneckých vrstiev. Citovým pilierom
rodiny bola matka, ktorá viedla svoje deti, tri
dcéry a dvoch synov, k bohabojnosti a prirodzenému národovectvu.“ 1)
V dôsledku kariérového postupu otca sa
rodina presťahovala roku 1923 do Košíc.
Emanuel Böhm sa po maturite na tunajšej
vyššej reálke zapísal na Prírodovedeckú
fakultu pražskej Univerzity Karlovej. Svoje
vzdelanie si doplnil štátnicou z ﬁlozoﬁe,
psychológie a pedagogiky na Filozoﬁcko-pedagogickej fakulte tejto univerzity. Jeho
štátne skúšky na Prírodovedeckej fakulte
pozostávali z chémie, rastlinnej fyziológie,
bakteriológie a genetiky. Po ich úspešnom
absolvovaní bol 1. júna 1934 promovaný
za doktora prírodných vied.

Kariéru učiteľa začal
v Michalovciach
Svoje prvé učiteľské miesto našiel v Michalovciach. V školskom roku 1936/1937 sa
stal učiteľom chémie a prírodopisu na tamojšom gymnáziu. Ako kuriozitu možno

uviesť fakt, že medzi jeho žiakov z tohto
obdobia patril aj neskorší kardinál Jozef
Tomko. Vo februári 1938 bol preložený
do Košíc, kde pôsobil na Štátnom československom reálnom gymnáziu na Kováčskej
ulici. Medzi dôvody jeho preloženia patril
fakt, že v tom čase sa v Košiciach začala
kreovať Štefánikova vysoká škola technická. Na nej mal začať Emanuel Böhm učiť
ako profesor pre agrochémiu a prednášať
v oblastiach technológia cukru, liehu, piva
a spracovanie dreva.
Rozhodnutie Viedenskej arbitráže z 2. novembra 1938 zasiahlo do života mnohých
ľudí a ani Emanuel Böhm nebol výnimkou.
Košice boli obsadené maďarskou okupačnou armádou 10. novembra 1938. Vtedajší
zástupca riaditeľa na Štátnom čs. reálnom
gymnáziu Alojz Vráblik dostal od riaditeľa
Štátnej čs. reálky Jozefa Trochtu žiadosť,
aby mu dal k dispozícii slovenských profesorov pre prípad, že jeho škola nebude
môcť pokračovať vo svojej činnosti. Alojz
Vráblik tejto žiadosti vyhovel, a tak sa
Emanuel Böhm stal „naším“ pedagógom
na Štátnej čs. reálke, z ktorej sa neskôr vyproﬁlovalo Kráľovské uhorské štátne gymnázium s vyučovacou rečou slovenskou,
ako učiteľ chémie a prírodopisu.
Popri výučbe sa venoval aj rôznym mimoškolským aktivitám. Roku 1938 vstúpil do Slovenského katolíckeho kruhu
v Košiciach a pôsobil v ňom ako kultúrny
referent. Stál pri myšlienke vytvorenia slovenských oddielov skautingu pri gymnáziu
a bol tiež činný v Hviezdoslavovom spolku.
Jeho postavenie sa značne skomplikovalo,
keď neprešiel previerkou a následne bol
17. apríla 1940 prepustený zo školských
služieb. Martin Vietor vo svojej knihe Dejiny okupácie južného Slovenska hovorí:
„Dr. Emanuela Böhma prepustili dňa 17.
4. 1940 zo služieb slovenského gymnázia
s odôvodnením, že za ČSR bol členom So-

kola a po okupácii sa zapojil do slovenského hnutia.“ 2) Po svojom prepustení odišiel
do Budapešti a neskôr sa usadil v Nových
Zámkoch spolu s manželkou Máriou Dziakovou-Böhmovou, lekárkou, s ktorou sa
zosobášil v Košiciach 27. septembra 1941.

Vedec, politik,
pedagóg: všetko
v mene slovenskosti
Pod jeho vedením sa týždenník Slovenská
jednota, neskôr denník, stal novinami, kto-

ré pomáhali udržiavať slovenského ducha
v Maďarsku. Podľa vyjadrenia Michala Potemru v práci Niektoré otázky dejín južného
Slovenska, citujem, „boli to azda najpokrokovejšie slovenské noviny, ktoré v tomto období vychádzali v strednej Európe legálne.
Verejne a jednoznačne odmietali Viedenskú
arbitráž, otvorene propagovali ciele zahraničnopolitického boja za obnovenie Československa a myšlienku boja proti fašizmu.
Niekoľko mesiacov roku 1943 uverejňovali
správy priamo z moskovského rozhlasu.“ 3)
Emanuel Böhm do týchto novín pravidelne
prispieval úvahami, resp. glosami o živote
Slovákov na okupovanom území.
V dôsledku politiky reciprocity povolila
maďarská vláda existenciu politickej strany slovenskej menšiny v Maďarsku. Strana
slovenskej národnej jednoty vznikla roku
1941 a medzi jej zakladateľov patrí Emanuel Böhm, ktorý bol zároveň do roku 1944
aj jej predsedom. Emanuel Böhm a Strana
slovenskej národnej jednoty mali obmedzené mantinely svojej pôsobnosti. „Memorandá Strany slovenskej národnej jednoty
sa zdali byť jediným vhodným prostriedkom na vynútenie si ústupkov maďarskej
vlády.“ 4) Väčšinou obsahovali požiadavky,
ako zastúpenie v maďarskom parlamente,
sťažnosti na administratívne, súdne či policajné perzekúcie Slovákov a pod.

Po februári 1948 bol v zinscenovanom
procese odsúdený za spoluprácu s horthyovským režimom. Spolu s rodinou emigroval do zahraničia (cez Londýn do USA).
Mimo svojej vlasti bol rovnako aktívny
a činný. Venoval sa tomu, čo vyštudoval,
a to potravinárskej chémii. Okrem toho
bol spoluzakladateľom Slovenskej národnej rady v zahraničí a bol aj jej podpredsedom. Po smrti Karola Sidora sa stal čelným predstaviteľom Slovenského bloku
v USA a od roku 1970 podpredsedom
Svetového kongresu Slovákov. Ku koncu života sa stal nositeľom Ceny Milana
Rastislava Štefánika. Bol tiež členom rôznych významných spoločností a prispieval
do rôznych časopisov, napríklad Vatra,
Rozhľady, Slovenský národ a iné.
Zomrel na Štedrý deň roku 1990 v New
Yorku. Je pochovaný na Národnom cintoríne v Martine.
Miestny odbor Matice Slovenskej v Košiciach prispel k tomu, že na budove
našej školy, Gymnázia na Poštovej 9, má
RNDr. Emanuel Teodor Böhm od roku
2006 osadenú pamätnú tabuľu.
Toto všetko je však iba stručný príbeh
človeka, pedagóga, politika a vedca, ktorý si určite zaslúži, aby sme si jeho život
a prácu pripomenuli. Verím, že jeho životný príbeh bude mladú generáciu inšpirovať a pripomínať, že nie všetko, čo dnes
máme, je samozrejmosť.

1)

2)

3)

Pamätná tabuľa na budove Gymnázia na Poštovej 9 v Košiciach.

ČO ROZPRÁVAJÚ STARÉ BUDOVY
Posledným májovým dňom vybraní žiaci 7. ročníka Základnej školy s materskou školou v Dolnom Kubíne-Kňažej ukončili štvormesačné snaženie pri tvorbe projektu Čo rozprávajú staré budovy II. Jeho výsledkom sú prezentačné panely vo výstavných
priestoroch školy a počítačová prezentácia, ktorá bude predstavená rodičom žiakov podieľajúcich sa na tomto projekte.
Formou projektového vyučovania, ktoré je charakterizované najvyšším stupňom
samostatnosti pri poznávacej činnosti žiakov, učiteľky matematiky, slovenčiny a informatiky vytvorili zaujímavý projekt. Ten
sa podarilo realizovať vďaka ﬁnančnej
podpore grantového programu Nadácie
Orange Školy pre budúcnosť. Plnenie
jednotlivých vzdelávacích úloh bolo rozdelené do troch základných etáp.

Od Omarovej
studne až k soche
Hviezdoslava

kané na hodinách slovenčiny či dejepisu.
Z množstva informácií následne selektovali
tie najzaujímavejšie a vytvárali prehliadko-

Slovenský národ
podporoval aj z USA

RNDr. Marián RUŽIČKA

Z Oravy do Bratislavy za bádaním a poznaním

Už vo februári žiaci pracujúci v menších
skupinách na hodinách informatiky vyhľadávali na internete zaujímavé historické
objekty v Bratislave – budovy, v ktorých
pôsobili známe osobnosti. V tejto etape
preto museli využívať aj vedomosti zís-

Spolu s manželkou pracovali aj v Spolku sv.
Vojtecha a vo Zväze katolíckej mládeže.
Po vojne sa vrátil do ČSR. Najprv pôsobil ako profesor na reálnom gymnáziu
v Bratislave. Tiež sa angažoval v politike,
roku 1946 kandidoval za Demokratickú
stranu v košickom volebnom kraji počas
volieb do ústavodarného zhromaždenia.
Na pôde pražského parlamentu zastával
funkciu podpredsedu parlamentu a aj ďalšie významné funkcie, ako podpredseda
klubu poslancov Demokratickej strany,
člen zboru povereníkov, povereník pre
zdravotníctvo a iné.

vé trasy po meste. Na hodinách matematiky zase pracovali s plošnými rozmermi
budov, merali vzdialenosti. Výsledkom

tejto etapy práce boli mapy, prospekty, informačné letáky viažuce sa na plánovaný
dvojdňový výlet do Bratislavy.
Ten sa uskutočnil začiatkom mája so
zastávkou v Trenčíne, pretože žiaci tou
istou formou spracovávali aj informácie
o Trenčianskom hrade. Priamo na hrade
si vypočuli azda najznámejšiu povesť
o Omarovi a Fatime, zastrieľali si aj z historických zbraní.
V Bratislave pokračoval maratón obhliadky historických budov hlavného mesta
presne podľa prospektu a mapy, ktoré si
vytvorili ešte v škole. A tak kroky žiakov
smerovali okrem iného na Bratislavský
hrad, pod Michalskú bránu, k Prezidentskému palácu, k budove niekdajšej Academie Istropolitany, ktorá dnes slúži mladým
študujúcim divadelníkom Vysokej školy
múzických umení. Vynechať nemohli ani
Modrý kostolík, ktorý je v zmenšenej po-

4)

SAUČIN, Ladislav: Osobnosť Dr. Emanuela
Böhma v slovenskom národnom hnutí v Maďarsku. In: Balážová, E. – Grácová, G. (eds.):
Slováci v Maďarsku. Martin: Matica slovenská 1994. s. 196.
VIETOR, Martin: Dejiny okupácie južného
Slovenska 1938 – 1945. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1968. s. 120.
POTEMRA, Michal: Niektoré otázky dejín
južného Slovenska v rokoch 1938 – 1945. In:
Historický časopis, roč. 37, 1989, č. 6, s. 888.
VIETOR, Martin: c. d., s. 205.

dobe umiestnený ako symbol Slovenska
v parku Mini-Európa v Bruseli. Pri prehliadke budovy starého Slovenského národného divadla vznikla aj symbolická fotograﬁa
pod sochou P. O. Hviezdoslava, ktorý je
najviditeľnejším a najvýznamnejším literárnym symbolom Dolného Kubína.
Žiaci si však uvedomovali, že dvojdňová
návšteva hlavného mesta nie je len výletom. A preto počas prehliadky jednotlivých objektov fotili, merali, zakresľovali,
zapisovali si potrebné údaje, pretože
po návrate domov museli vytvoriť informačné panely i rozsiahlu počítačovú prezentáciu. Navyše, na hodinách slovenčiny
vypracovali listy zážitkov, ktoré sa stali súčasťou celého projektu.
Napriek tomu, že pre žiakov to nebol žiaden výlet, ale pracovná cesta, všetci boli
spokojní. Práca pri získavaní potrebných
údajov im išla dobre aj preto, že tento typ
projektového vyučovania pre nich nebol
neznámy. Všetci totiž boli v predošlých
ročníkoch zapojení do projektu Čo rozprávajú staré budovy I., v rámci ktorého
obdobným spôsobom spracovávali informácie o historických objektoch Dolného
Kubína a celého regiónu Oravy.
Mgr. Daniela SZABOVÁ
Foto autorka
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Podpora výnimočných talentov
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Ďalším z organizátorov celoslovenskej
Logickej olympiády bolo občianske
združenie Prešovské nadané deti. Jeho
predseda JUDr. Martin Jurica informoval o zámeroch a činnosti občianskeho
združenia: „Cieľom nášho združenia je
napomáhať výchovno-vzdelávací proces
nadaných detí, ktorých potreby, čo sa týka
vzdelávania, sú odlišné, preto ich chceme
podporovať. Podpora spočíva viac-menej
vo ﬁnančnej pomoci. Finančné prostriedky poskytujeme na ďalší vývoj nadaných
detí. Zároveň chceme, aby sme boli platformou na výmenu názorov, skúseností
medzi rodičmi. V tejto oblasti máme isté
úspechy. Každoročne organizujeme stretnutie pod názvom Talentovica, počas ktorého sa nenútenou formou realizuje jeden
z našich zámerov.“
Počas testovania detí bol pre pedagógov,
študentov, odbornú verejnosť pripravený
program pod názvom Prednášky o nadaných. Na príprave celoslovenskej Logickej
olympiády sa podieľala aj nezisková organizácia Mensa Slovensko. Čo sa skrýva za týmto názvom? Poslaním a cieľom
Mensy je využiť inteligenciu v prospech
ľudstva. Ide o podporu výskumu vlastností, znakov či využitia inteligencie. Funkcia
Mensy spočíva vo vytváraní stimulujúceho intelektuálneho a spoločenského
prostredia pre svojich členov. Mensa sa
zaoberá vytváraním základných podmie-

Pohľad na časť účastníkov celoslovenskej Logickej olympiády.

Nadané deti na celoslovenskej
Logickej olympiáde v Prešove
nok, ďalší vývoj záleží na osobnej aktivite jednotlivca. Poskytuje teda slobodný
priestor na sebarealizáciu.

AKO ZÚROČIŤ VEDOMOSTNÚ INVENCIU
Každý učiteľ sa ešte počas vysokoškolských štúdií dozvedel, že nadanie je súborom vlôh, ktoré sú predpokladom rozvíjania schopností. Že nadané deti sú tie, ktorých spoločným znakom je výnimočný intelektuálny potenciál, prostredníctvom
ktorého sa dosahuje vysoký výkon. Lenže učiteľovi je súdené merať cestu od poučiek k životu, lebo tieto deti potrebujú iný
vzdelávací program. Táto skupina detí si vyžaduje špeciálne výchovno-vzdelávacie postupy, pretože nadanie sa prejavuje
v celej zložitosti osobnosti dieťaťa. Aby nadanie týchto deti bolo takpovediac spoznané, na to slúžia rozličné súťaže, podujatia, na ktorých sa môžu v plnej miere prejaviť, realizovať.
Intelektovo nadaní žiaci z celého Slovenska sa v stredu 22. mája stretli na celoslovenskej Logickej olympiáde, ktorá sa
uskutočnila na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity (PU) v Prešove. Nie je
to náhoda, že toto podujatie sa konalo
práve na tejto fakulte. Pedagogická fakulta PU v Prešove má veľmi blízko k nadaným žiakom, ba neraz svoju činnosť venuje týmto deťom, ktoré sa líšia od zvyšku
populácie svojich rovesníkov. Tak tomu
bolo napríklad aj v závere marca 2013,
keď sa tu uskutočnila prezentácia činností a aktivít týchto žiakov pod názvom Nadané deti prednášajú vysokoškolákom.
V tejto súvislosti na úvod celoslovenskej

Je radosť vidieť
deti tvoriť

Doc. Ing. Jana Burgerová, PhD., dekanka
Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity
v Prešove.

Nemáte niekedy pocit, že sa vám na periférii nevenuje taká pozornosť ako podobným centrám v sídle kraja? pýtame
sa ďalej.
„Sme veľmi maličká poradňa. Ale stretli sa
tu ľudia, ktorí sú oduševnení, plní energie
a entuziazmu. Niekedy dokonca máme
problémy zrealizovať všetky ich nápady
a aktivity. Chcem však povedať, že maličké Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove poskytuje poradenstvo školám iných
okresov – Bardejov, Stará Ľubovňa, Vranov
nad Topľou, Prešov. A čo sa týka periférie?
Kompaktnosť nás udržiava v ľudských intenciách. V poradni vládne duch ľudskosti
a človečiny.“

Logickej olympiády dekanka Pedagogickej fakulty PU v Prešove doc. Ing. Jana
Burgerová, PhD., povedala: „Je pre mňa
veľkou cťou a potešením, že Pedagogická fakulta PU sa stala dejiskom olympiády intelektovo nadaných detí. Myslím si,
že takéto podujatie patrí práve na našu
fakultu. Bola by som veľmi rada, keby sa
Logická olympiáda stala na našej fakulte
tradíciou.“
Školských kôl Logickej olympiády sa
zúčastnilo vyše 1 500 intelektovo nadaných žiakov z 26 základných škôl na Slovensku. Celoslovenské kolo sa konalo
v dvoch kategóriách (žiaci 1. – 4. a 5 – 9.
ročníka ZŠ). Jednotlivé úlohy boli rozdelené do troch okruhov: logický, matematický a priestorový úsudok.

Jedným z hlavných organizátorov celoslovenskej Logickej olympiády bolo
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)
v Sabinove. A to bola príležitosť osloviť
jeho riaditeľku Mgr. Ľubicu Richmanovú
Fabišíkovú a opýtať sa na vzťah CPPPaP
k tomuto podujatiu. „Logická olympiáda
začala písať svoju históriu vďaka iniciatíve
a projektu Ľuboša Lukáča, nášho učiteľa
a školského špeciálneho pedagóga. Starať sa o nadané deti vyplýva z poslania
centra
pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie. Samozrejme,
naša činnosť má oveľa širší záber. Zväčša
sa venujeme deťom so školskou zrelosťou, s poruchami učenia, venujeme sa ich

Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková, riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.
profesionálnej orientácii, voľbe povolania. Taktiež sa zaoberáme preventívnou
činnosťou: predchádzať drogovým a herným závislostiam. Sme už trochu unavení
z toho, že sa venujeme najmä problémom.
K nám sa len málokto príde pochváliť.
A nadané deti – to je skupinka detí, pri
ktorých máme spätnú väzbu. Človek vidí,
ako pod jeho rukami deti tvoria, rastú. Raz
za rok k nám prídu dvaja-traja nadaní žiaci, ktorých diagnostikujeme a snažíme sa
usmerňovať rodičov, aby ďalší vývoj týchto
žiakov bol pozitívny a napredoval. Poskytujeme rodičom poradenstvo, aby vedeli,
ako pristupovať k týmto deťom.“

JUDr. Martin Jurica, predseda občianskeho združenia Prešovské nadané deti.

Najlepší pocestujú
do Štrasburgu
Na vyhlásenie výsledkov celoslovenskej
Logickej olympiády 2013 čakalo 80 intelektovo nadaných žiakov. Popredné
umiestnenie získali títo:

Kategória A
(žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ)
1. Peter Kochelka
(ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica)
2. Viktor Balan
(Škola pre mimoriadne nadané deti
a gymnázium, Bratislava)
3. Matúš Masrna
(ZŠ, Krosnianska 4, Košice)

Kategória B
(žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ)
1. Tomáš Kukučka
(ZŠ, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice)
2. Martin Masrna
(ZŠ, Krosnianska 4, Košice)
3. Tomáš Barbuščák
(ZŠ, Ing. Kožucha 11, Spišská N. Ves)
Všetci ocenení si odniesli hodnotné vecné ceny a na víťazov oboch kategórií
čaká v októbri 5-dňový poznávací zájazd
do Štrasburgu, počas ktorého sa bližšie zoznámia s európskymi inštitúciami. Pri pohľade na účastníkov Logickej olympiády
nevdojak prichádzajú na um slová Marie
Curiovej-Sklodowskej: „Život pre nikoho
z nás nie je ľahký. Ale čo z toho? Musíme
byť vytrvalí a nadovšetko si veriť. Musíme
veriť, že sme na niečo nadaní a že dosiahneme svoje, nech to stojí čokoľvek.“
Skončila sa celoslovenská Logická olympiáda 2013 – najväčšia akcia, ktorá bola
adresovaná intelektovo nadaným žiakom.
Splnila svoj cieľ a potvrdila, že v začatom
treba pokračovať.
Ivan JACKANIN
Foto autor
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Príležitostná báseň na hodine
slovenského jazyka a literatúry
OD ÚČINKU OBSAHU PO ESTETICKÚ HODNOTU
Literárna výchova na každom stupni školy prináša učiteľom aj žiakom stretnutia s príležitostnou poéziou. Pri príprave
na hodinu s témou príležitostnej básne by preto malo byť dôležité, aby sa učiteľ oboznámil s tým, čo je to príležitostná
poézia, aký status má jej tvorca, aký status majú jej texty, kto je ich adresátom a podobne. Odpovedať sa pokúsime
v nasledujúcich odsekoch nášho príspevku.
Termínom príležitostná poézia označujeme skupinu lyrických žánrov viažucich
sa na výnimočnú historicko-spoločenskú
udalosť svojho vzniku, príležitosť (ŽILKA,
1984, s. 203). Albín Bagin nás však v štúdii
Poézia a príležitosť upozornil na dvojaké
chápanie tohto pojmu – širšie, odvodené
od názorov Johanna Wolfganga Goetheho, a užšie, prevzaté z analýz Georga
Wilhelma Friedricha Hegela, ozrejmujúc,
že kým impulzom na zrod „príležitostnej“
básne v goetheovskom slova zmysle môže
byť „akýkoľvek konkrétny zážitok, ktorý sa
môže stať podnetom diela, pretože obsahuje v sebe určitú intenzitu a nevšednosť“,
príležitosť v heglovskom slova zmysle
možno chápať len „ako čosi, čo sa dotýka
básnika zvonku, ako povinnosť, ktorú mu
mlčky alebo výslovne uložili ľudia, medzi
ktorými žije a ktorí majú jeho slovo počuť“ (BAGIN, 1979, s. 87). Na vnímanie
príležitostnej poézie ako samostatného
zoskupenia žánrov umeleckej literatúry
je adekvátny heglovský význam pojmu
príležitosť. A teda termínom príležitostná poézia máme rozumieť len skupinu
textov, ktorých vznik iniciovali konkrétne
udalosti: svadba, pohreb, meniny, nástup
do úradu, výročie úradovania, rozlúčenie
sa pred cestou, získanie akademickej
hodnosti, atď.
Žánrovým indexom odkazujúcim na príležitostný charakter konkrétnej básne býva sémantika jej nadpisu, resp. údaje umiestnené v dedikácii básne. Rozhodnutie o tom,
ktorý text patrí k príležitostným básňam, sa
zakladá aj na posúdení jeho komunikačného zámeru a porovnaní s textami, ktoré
majú podobný zámer. Príležitostnými básňami sú tie, ktorých komunikačný zámer je
rovnaký: osláviť udalosť, oplakať ich adresáta, zaželať mu niečo, poučiť ho, zabaviť
a podobne. V tejto súvislosti platí konštatovanie, že ak sa „pro jistý komunikační úmysl
osvědčí určitý způsob promluvy a ostatní
texty, které mají stejný záměr, napodobují

ako úžitkový text určený nediferencovanému typu príjemcov,
II. texty príležitostnej literatúry sú jednorazovou interakciou medzi ich expedientom a kolektívnym príjemcom,
III. stratégia medzi autorom a príjemcom
je založená na preferovaní istých spoločensko-ideologických konvencií,
IV. axiologický aspekt odkrýva, že v príležitostnej poézii nejde o „tvorbu
prototextov, ale o transformáciu metatextov“, pričom „vývinový princíp
príležitostnej poézie je viazaný na semiotickú sústavu a zmeny príslušných
stupňov kultúry“,
Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
tento mluvní akt, vzniká žánr... Z této skutečnosti vyplývá, že pro nás není prvořadé
obsahové hledisko, ale jednotlivé ‚způsoby
řeči‘. Proto také využíváme podnětů, které přinesla genologii teorie intertextuality,
právě odhalováním mezitextových vztahů
a popisem jednotlivých typů intertextového navazování lze postihnout žánrovou diferenciaci.“ (MALURA, 2009, s. 26)
V súlade s antickou grécko-rímskou literárnou tradíciou rozoznávame viacero
žánrov príležitostnej poézie: oslava víťazstva podnietila vznik epinikia, učiteľovi sa
ďakovalo paedeuteriom, hostiny iniciovali
enkomiá, uznanie človeku sa prejavilo
tvorbou applausús, povzbudenie sa dialo parainetikom, rozlúčenie pred cestou
podnietilo zrod propemptík, svadby sa
stali impulzom na písanie epithalamií, narodeniny iniciovali tvorbu genethliák, meniny onomastík, pohreby epicédií alebo
epitaﬁí, mestá si objednávali topograﬁae.
Príležitostnú poéziu vo vyššie naznačenom
slova zmysle skúmali Anton Popovič a Peter Liba. V štúdii Texty príležitostnej literatúry (1976, s. 356 – 357) zistili, že:
I. komunikačný aspekt príležitostnej poézie je v tom, že ju možno vykladať

Johann Wolfgang von Goethe.
V. hodnotu príležitostnej poézie určuje
miera účasti jej subjektu na téme konkrétnej básne; angažovanosť subjektu
i stupne hodnotenia sú vždy subordinované a sú vždy pod spoločenskou
kontrolou,
VI. príležitostná poézia vzniká na protiľahlej osi (v systéme kategórií Františka
Mika) rétorického a lineárneho konštrukčného princípu, pričom rétorika
sa konštituuje na protiklade operatívnosť – ikonickosť.

prostredníctvom textu príležitostnej básne neraz ešte len predstavoval verejnosti.
Príležitostné básne sa tým stali skúšobným
kameňom jeho básnického umenia.
Príležitostná báseň nesmie byť subjektivistická, nemôže vyjadrovať výlučne osobný názor básnika. Ten ňou totiž reaguje
na názory, pocity, náhľady, teda na podnety, ktoré mu vstupujú do básne ako ukončená „časť z celku“ životnej reality. (LIBA,
1975, s. 106) Jej recipienti preto právom
predpokladajú objektivitu textu. Príležitostná báseň musí predstaviť názory, s ktorými
sa môže spoločnosť stotožniť. Neznamená
to však, že príležitostná báseň nemôže byť
subjektívna. Subjektivizmus príležitostných
básní je vždy sprevádzaný faktograﬁckou
presnosťou.
Text príležitostnej básne je možné nazerať buď ako konglomerát znakov, ktoré
ho vytvárajú, alebo ako grafémami zaznačenú manifestáciu ﬁktívneho sveta. V užšom zmysle slova sú ním len verše, ktoré
vzniknú rozvíjaním jednej témy.
Aj keď príležitostná poézia reaguje na mimoliterárny podnet svojho zrodu vytváraním ﬁktívneho sveta, v ktorom sa ňou
reﬂektovaná udalosť môže odohrať, tento
svet za sebou nemá schopnosť zrúcať mosty, ktoré ho s ňou spájajú. Každá príležitostná báseň tým ostáva jednou nohou vo
svete, ktorý dal podnet na jej vznik, druhou
je však už vo svete, ktorý vytvoril jej autor.
Postavy ﬁktívneho sveta príležitostnej básne nemajú reálne bytie, boli vytvorené
očistením od vlastností nepodstatných pre
tento svet a od vžitých spôsobov existencie ich reálnych náprotivkov. Ich autor však
vytvára zdanie, že postavy sa tu vyjadrujú
samy osebe alebo že vyjadrujú samy seba.
Na druhej strane, aj keď žiaden subjekt
príležitostnej básne v úplnosti neodráža
osobnosť svojho autora ani reálie jeho života, sprístupnením sveta, v ktorom, podľa
Umberta Eca, „mnoho věcí musí být samozřejmě předpokládáno a mnoho jiných
musí být akceptováno i přes to, že jim lze
jen sotva uvěřit“ (ECO, 1997, s. 635), nám
tvorca textu príležitostnej básne umožňuje
jej interpretáciu v zmysle hry na „akoby“.

Súbor práve predstavených znakov pomenovali príležitostnosť (porovnaj heslo
príležitostná báseň v príručke Tibora Žilku
Slovník poetiky).
Autor príležitostnej básne v nej reaguje
na podnety vonkajšej skutočnosti, ktorá
mu metonymicky vstupuje do básne ako
historicky ukončená „časť z celku“ životnej reality. Tým si takáto báseň vymedzí
svoje spoločenské pôsobenie, resp. premietne „spoločenský kontext (a v ňom kulminačné, výnimočné, nie bežné udalosti),
v ktorom príležitostné básne fungujú ako
nástroj spoločenského vedomia“ (LIBA,
1975, s. 105).
Bolo by omylom myslieť si, že tvorcovia
príležitostných básní vždy aj osobne prežili udalosť, ktorá podnietila ich vznik. Viacerí z nich vo svojom živote nikdy nezažili
situáciu, ktorú textom reﬂektujú.
Tvoriť príležitostnú poéziu bolo pre básnikov nevyhnutné na udržanie si svojho
spoločenského statusu. Jej písaním sa
ubezpečovali o svojom mieste v spoločenskom rebríčku, oslavovali mecenášov,
svetských panovníkov a priateľov, pripomínali si jubileá v živote rôznych ľudí, dávali
najavo smútok nad ich stratou, vyjadrovali
sa k rôznym udalostiam historického, politického, ﬁlozoﬁckého alebo náboženského charakteru (KERUĽOVÁ, 1986, s. 186).
Tvorca príležitostnej básne pochádzal z radov inteligencie. Býval ním obvykle kňaz,
učiteľ, študent alebo mešťan. K žánrom
publicistického štýlu odkazujúcu uponáhľanosť, aktuálnosť, konštrukčnú a výrazovú schematickosť svojich príležitostných
básní stvárňoval ako súčasť ich ﬁktívneho
sveta. Príležitostné skladby vznikali vopred, na objednávku, s cieľom prispieť ku
koloritu oslavovanej udalosti, alebo vznikali ex post, s časovým odstupom od konkrétnej udalosti. Vyžadovala si to sama ich
téma, presnejšie jej ﬁlozoﬁcké, teologické
alebo psychologické uchopenie. Autor sa

Pavol Országh Hviezdoslav.
Neznamená to však, že by sme neuznávali
istú mieru spriaznenosti subjektov básne
s mimoliterárnou skutočnosťou. Každá
z nich vznikla mimeticky, je inšpirovaná
svetom, v ktorom ich tvorca žil. Po svojom vzniku síce so svetom mimoliterárnej
skutočnosti stráca kontakt a „žije“ už vlastným životom (jej „bytie“ je aktualizované len v procese recepcie), fakt, ktorý sa
v poézii stáva časťou ﬁkcie, napriek tomu
nestráca schopnosť referencie na podnet
svojho stvárnenia. Uplatnenie axiologickej
funkcie „taký, aký má byť“ sa v texte básne prepája s realizovaním preferenčného
vzťahu k práve posudzovanej entite. Autorov axiologický koncept sa potom prenáša
z predtextovej fázy tvorby do konštituovania textu. Prejaví sa to použitím konštrukčných a výrazových prostriedkov, ktoré jej
tvorcovi umožnia navrstviť na príležitostný
charakter iné, najmä mimoliterárne príznaky. Inak sa autor vyjadruje pri písaní
svadobnej básne, inak pri pohrebnej básni,
inak pri oslave narodenín svojho kamaráta.
Závisí to aj od úzu vyjadrovania sa, od konvencií a od statusu adresáta.
Adresát ukrytý v dedikácii príležitostnej
básne je rétorickou ﬁgúrou. Ústretovosť au-

22/2013, 6. jún 2013

tora skladby voči jej empirickému čitateľovi
nie je v tom, že umiestni do záhlavia básne
adresátovo meno, ale je v tom, že jej tému
predkladá ako všeobecne komunikovateľnú otázku o súvekom kultúrno-historickom,
spoločenskom, ﬁlozoﬁckom, teologickom
alebo politickom živote. Nastolenie takéhoto typu otázky môže čitateľovi odokryť aj
informácie o pravdepodobnom statuse človeka, ktorý stál v pozadí vzniku konkrétnej
príležitostnej básne. Mohol ním byť človek,
ktorého čiastočný obraz báseň ponúka, ale
zväčša ním bol objednávateľ, ktorého obraz
v texte vôbec nenachádzame. Žiaden autor
si nedovolil nesplniť želanie objednávateľa
textu, smerujúce v prvom rade k saturovaniu mimoestetických zámerov.
Otázkou je aj estetická hodnota príležitostnej poézie. Jan Mukařovský píše, že
estetická hodnota je proces, „jehož pohyb je z jedné strany určován imanentním
vývojem samé umělecké struktury (srov.
aktuální tradici, na jejímž pozadí je každé
dílo hodnoceno), z druhé strany pohybem a přesuny struktury společenského
soužití“, vo svojej štúdii Estetická funkce,
norma a hodnota jako sociální fakty však
príležitostným básňam estetickú hodnotu
odopieral súdiac, že „vždy existuje vedle
umění tvořeného pro trvání a platnost co
nejdelší také umění určené již záměrem
tvůrcovým k platnosti přechodné, tvořené pro ‚konzum‘. Tak např. v básnictví díla
‚příležitostná‘ nebo soukromé kryptadie,

Ján Hollý.
tvořené umělcem pro nejužší kruh přátel,
díla aktuální, závislá tematicky na znalosti některých okolností, známých jen jisté
době, popř. jen jistému omezenému kruhu. [...] Je tedy umění ‚konzumní‘ stálým
protikladem umění ‚trvalého‘; vyskytují se
však období, kdy umělci dávají přednost
intenzivní krátké působivosti díla před
povlovně rostoucí působivostí trvalou.“
(MUKAŘOVSKÝ, 2000, s. 128, 125) Na základe týchto vyjadrení je adekvátne pýtať
sa, či príležitostná poézia môže byť esteticky hodnotnou.
Text vytvorený na podnet konkrétnej spoločenskej objednávky len zdanlivo nemusí
na estetickú hodnotu ašpirovať. V skutočnosti je práve tá pre autora aj čitateľa prvoradou. Ak objednávateľ textu siahol po autorovi, ktorý predstavoval „overenú“ kvalitu,
často sa stalo, že ním bola osobnosť, ktorá
sa postupne stala súčasťou nášho literárneho kánonu. To pomýlilo viacerých literárnych teoretikov. Podľa nich je parametrom
estetickej hodnoty v príležitostnej básni
práve to, či jej pôvodca patrí, alebo nepatrí
do panteónu autorov vytvárajúcich literárny
kánon (porovnaj VLAŠIN, 1984, s. 261).
Otázka výskytu estetickej hodnoty textu
ale nemôže byť otázkou prítomnosti jeho
tvorcu v kánone literárnych dejín. Dôvody
sú dva: tým prvým je, že „něco jako pevný kánon neexistuje. Existuje cosi, co lze
nazvat kánonickým polem, které je permanentně v pohybu a proměňuje se jak
v dějinném čase, tak ve svém historickém
horizontu na základě proměnlivých motivací, úhlů pohledu, subjektivních voleb
a funkcí, které dílo nabývá pro jednotlivce či určitou societu“ (PAPOUŠEK, 2006,
s. 105), tým druhým, že tvorcovia, ktorí sú
v danom momente na pomyselnom piedestáli literárnych dejín, majú síce potenciál vytvoriť esteticky hodnotný text, nemusí
to byť však pravidlom.

Netradičná výučba

Po príčinách relatívne nízkej estetickej
hodnoty mnohých príležitostných básní
pátral Peter Liba, ktorý pri výskume príležitostnej poézie P. O. Hviezdoslava zistil, že
snaha básnika vstupovať textami do systému „masových“ ideologických prostriedkov, teda snaha nasledovať spoločenskou
objednávkou vyžadované komunikovanie
textu, ho núti využívať kategóriu apelu.
Apelatívnosť je však v opozícii voči operatívnosti, čo umenšuje estetické vlastnosti
textu. Ikonickosť sa dostáva do područia
operatívnosti. Tvorca príležitostnej básne
tým svoj text nasmerúva do systému populárnej literatúry. (LIBA, 1975, s. 109)
Tibor Žilka v Poetickom slovníku uvádza, že
populárna literatúra „saturuje potreby literárneho konzumu tým, že modeluje kultúrnospoločenské a vkusové záujmy príjemcu
v texte. Jej znakový systém umožňuje prekódovanie zložitejších štruktúr ‚vysokej‘
literatúry do prijateľnej podoby. Jednoduchšou formou približuje a sprostredkuje
priemernému čitateľovi náročnejšie štruktúry, a tým ho nepriamo pripravuje na jej
príjem.“ (ŽILKA, 1984, s. 272)
Ak sa teda zdá, že napr. nasmerovanie príležitostných básní Jána Hollého je pre náročnosť ich formy (variabilita verša, strofy)
nepravdepodobné, deﬁnícia jednej z funkcií populárnej literatúry naznačuje, že jej
prostredníctvom sa Hollého príležitostná
poézia môže k textom populárnej literatúry približovať. Neznamená to, že Hollého
básne sú mimo systému umeleckej literatúry, len to vysvetľuje, prostredníctvom akej
funkcie sa mohli stať čítaním nielen literárnoteoreticky erudovaných príjemcov, ale aj
objektom záujmu „bežných“ čitateľov. Hollý akoby rátal so skutočnosťou, že tak ako
sa spoznaniu žánru učíme jeho čítaním, aj
spoznaniu sapﬁckej či alkajskej strofy sa
môžeme naučiť len aktívnou skúsenosťou
s nimi. Azda práve preto využil tendovanie
príležitostnej poézie k populárnej literatúre, aby jej prostredníctvom „naučil“ menej
erudovaných príjemcov svojej poézie jej
literárnemu jazyku, veršovému rozmeru
svojich veršov, typom jej strof, antickej kultúrnej tradícii, na ktorú odkazoval, a pod.
Bola to, samozrejme, úloha v úplnosti nerealizovateľná. Hollý však tým, že svoje literárnoteoretické znalosti pretavil do textov
príležitostných básní, ju sprístupnil väčšiemu množstvu čitateľov. Príležitostná poézia Jána Hollého tým plní aj vzdelávaciu
funkciu. Tradičné chápanie literárnohistorického výskumu ako analýzy „jazykových
projevů s funkcí estetickou“ (VODIČKA,
1942, s. 339) už nie je nutnou podmienkou
náhľadov na príležitostnú poéziu. Jej texty
totiž obyčajne neboli písané s primárne estetickou funkciou. Aj texty príležitostných
básní, ktoré sú esteticky menej hodnotné,
sú totiž integrálnou súčasťou umeleckej literatúry. Je úlohou učiteľa upozorniť na to
svojich žiakov bez toho, aby spochybnil
možnosti recepcie textu príležitostnej básne ako ﬁktívneho sveta.
PaedDr. et PhDr. Peter MRÁZ, PhD.,
Základná škola Šaštín-Stráže
Ilustračné foto Ján SÚKUP a wiki.org
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Mladý moderátor, alebo Ako získať
istotu vo vystupovaní na verejnosti
NETRADIČNÁ SÚŤAŽ V BÁNOVCIACH NAD BEBRAVOU
Značnú časť žiakov základných i stredných škôl trápi problém trémy. V momente, ako sa majú
postaviť pred triedu či pred skupinu ľudí a prehovoriť, nastupuje brzda – hlas zlyháva, ruky sa
potia, tvár naberá červenú farbu. Čo s tým? Problémom býva aj to, ak má človek na verejnosti
prehovoriť na nejakú tému, aby sa nestrápnil, aby mali jeho myšlienky logickú výstavbu, jasnú
koncepciu a zrozumiteľnosť, hlas potrebnú silu.

Porote predsedal Patrik Herman.
Odborníci hovoria, že to chce tréning
a len tréning. „Vystupovanie“ pred triedou pri skúšaní je už skôr ﬁnálnou etapou. Trénovať treba vo voľnom čase.
Na Základnej umeleckej škole (ZUŠ)
Dezidera Kardoša v Bánovciach nad
Bebravou sa rozhodli, že žiakom a študentom v tréningovom úsilí pomôžu.
Druhý rok organizujú netradičnú súťaž
Mladý moderátor. A tak sa v prvý májový
pondelok predstavilo porote, ktorej predsedal skúsený moderátor Patrik Herman,
43 žiakov z viacerých miest Slovenska.
Porotu dopĺňala riaditeľka Centra voľného času v Bánovciach nad Bebravou Miriam Kiripolská, metodička Blanka Kodajová, riaditeľ ZUŠ z Uherského Hradišťa
Stanislav Nemrava a šéfredaktor Učiteľských novín Ľubomír Pajtinka.

Eskimáčik a niekoľko ďalších, nechýbali
ani dve rádiá. V minuloročnom prvom
ročníku sa predstavilo 19 mladých ľudí,
teraz pribudli súťažiaci zo Zvolena,
z Mojmíroviec i Nitry. Súťažilo sa v troch
kategóriách. V každej si družstvo pripra-

vilo štyri vstupy – spravodajstvo, reklamu, rozhovor a moderovanie. Trinásť
autorských tímov potom predviedlo svoje moderátorské umenie.
Mnohé nápady i interpretačné schopnosti im mohli závidieť i profesionáli
z celoslovenských masmédií. V správach
dominoval hokej. Reklamy boli vtipné,
mali pointu, aj keď ich v televízii veľmi
neobľubujeme. V rozhovoroch sme
spoznali reálne aj imaginárne problémy
mediálne známych ľudí – Ewy Farnej,
Petra Sagana, Paľa Haberu, Nory Mojsejovej. Výber značne odrážal, koho dnešní
mladí sledujú a čo ich zaujíma. Tentoraz
nemal hodnotovú hĺbku, ale realita je
realita. Celkom dobrý rozhľad potvrdili
súťažiaci v poslednej disciplíne. Veľa sme
sa dozvedeli o Bánovciach i osobnostiach, k akým patrí M. R. Štefánik, o zaujímavých prírodných úkazoch, cudzích
krajinách, divadle a mnohých ďalších
témach. Všetko bolo pritom spracované
nápadito, s prehľadom a zväčša dobrou
interpretáciou. Mladí ľudia dokázali, že

Závideniahodné
interpretačné
schopnosti žiakov
Žiaci vytvorili dvoj- až štvorčlenné vysielacie tímy, a tak sa v Bánovciach objavila televízia Kalorik, Fraj, Ertl, Zvonček,

Posadiť sa pred mikrofón vyžaduje odvahu i dobrú prípravu.

Desatoro úspešného moderátora
(ale aj úspešného žiaka či študenta)

1. Buď odvážny vstúpiť do niečoho neznámeho, ak sa
objaví príležitosť.
2. Nepodceňuj, ale ani nepreceňuj svoje kvality.
3. Buď pracovitý.
4. Nauč sa počúvať a pozerať okolo seba, všímaj si detaily a fakty, ktoré iní nepostrehli.
5. Dokáž chytiť šťastie či príležitosť za pačesy.
6. Zostaň skromný, buduj svoju charizmu.
7. Buď premýšľavý, uvažuj o veciach, ktoré hovoríš
a o ktorých budeš hovoriť.
8. Pestuj a rozvíjaj svoju inteligenciu, buduj svoje osobné kúzlo.
9. Buď schopný prispôsobovať sa najneobvyklejším
veciam a situáciám, buď dôsledný a nauč sa reagovať pružne a pokiaľ možno s iskrou a vtipom.
10. Každý deň žijeme iba raz za život, preto sa ho naučme prežívať čo najelegantnejšie a najplnšie.

aj vážne problémy sa dajú predniesť tak,
aby diváka či poslucháča nedeprimovali.
Práve túto skúsenosť zo súťaže zdôraznil
predseda poroty Patrik Herman.
Súťaž ukázala, že žiaci majú stále značné
problémy s čítaním s porozumením, artikuláciou, tempom reči, výrazom, výrazovými prostriedkami. V diskusii po súťaži
s porotcami sa rozprávalo aj o týchto témach. Súťaž tohto druhu nemala za cieľ
ísť po povrchu so snahou „byť na vlne“
modernosti, ale cez pútavú oblasť priviesť mladých ľudí k práci na sebe a svojom jazykovom a slovnom prejave.
Na pomyselnom stupni víťazov sa umiestnili v prvej kategórii Veronika Haršániová
a Lucia Hederová na 3. mieste, Samuel
Petrov na 2. mieste a víťazkou sa stala
Eliška Jurčíková. V silnej druhej kategórii
boli udelené opäť dve tretie miesta, a to
Ivanovi Bielikovi a Karolíne Kiripolskej.
Druhá bola Jasmína Jakalová a prvý skončil Jaroslav Beneš. Druhé miesto v tretej
kategórii obsadila moderátorka podujatia
Simona Jandáková. Špeciálnu cenu za reklamu Som čarovný dostalo vysielacie
štúdio Kalorik. Celú súťaž veľmi dobre
pripravila učiteľka literárno-dramatického odboru ZUŠ D. Kardoša Mgr. Zuzana
Varhaníková, ktorá stojí za viacerými projektmi školy a mesta nad Bebravou.
Ľubomír PODLUŽIANSKY
Foto autor
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Aktivity škôl v regiónoch
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Prvý stupeň precestoval Európu, kde žiaci navštívili Dánsko, Taliansko, Nemecko,
Veľkú Britániu, Grécko, Českú republiku
a Slovensko. V každej krajine nazreli
do knihy významného spisovateľa. Prečítali známe rozprávky a dozvedeli sa
zaujímavé informácie. Objavili krásnu
pamiatku daného štátu, ako napríklad
v Dánsku slávnu sochu malej morskej
víly, v Taliansku stavbu Kolosea, na Slovensku Bratislavský hrad a pod. Počas
okružnej cesty Európou čítali veľmi pekné rozprávky v skupinách, jednotlivo alebo si sami skladali texty rozprávok podľa
obsahu. Pracovali s tabuľkou predpovedí, dopĺňali chýbajúce slová v texte,
tvorili básne a rýmy na hlavných hrdinov

z rozprávok, komiks, využívali metódu
cinquain, diamant, prácu v skupinách,
brainstorming a následne zhlukovanie,
metódu plagátov a rôzne čítacie aktivity. Žiaci si vytvorili svoju cestovateľskú
knižku, v ktorej nechýbala mapa našej
cesty, fotograﬁa autora, text rozprávky
a písacie aktivity. Každá trieda si na záver
prichystala prezentáciu z celého týždňa.
Napríklad prváci vytvorili veľkú knihu
s názvom Krížom-krážom po Európe.
Celý týždeň sa niesol v čitateľskom
duchu. Žiaci si z neho odniesli veľmi
pekné zážitky a tešíme sa na túto akciu
opäť o rok.
(kol)
Foto archív školy

Týždeň hlasného čítania motivoval
školákov vo Veľkom Slavkove
CESTA S KNIHOU PO EURÓPE
Týždeň hlasného čítania v našej Základnej škole s materskou školou Veľký Slavkov sa
uskutočnil od 22. do 30. apríla 2013. Do akcie sa zapojila celá škola. Prvý stupeň sa venoval téme S knihou krížom-krážom po Európe a druhý stupeň Interview so spisovateľom.
Žiaci s učiteľmi si zvolili jednu knihu, ktorej sa venovali sedem dní. Čítali s porozumením,
pracovali s pracovnými listami, oboznamovali sa so životopisom autora a spoločne vytvárali interview s ﬁktívnym spisovateľom.

Humenčania na prínosnej návšteve Ukrajiny
PROJEKT MOSTY SPOLUPRÁCE
Storožnická škola pri Užhorode s vyučovacím jazykom slovenským a Základná škola internátna (ZŠI) s vyučovacím jazykom ukrajinským v Humennom nadviazali spoluprácu už v novembri minulého roku. Na základe projektu Mosty spolupráce bola škole poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta Humenného, a tak sa žiaci v utorok 14. mája spolu s pedagógmi
ZŠI s vyučovacím jazykom ukrajinským v Humennom mohli zúčastniť vyučovania v ukrajinskej škole.
Žiaci našej školy prežili jeden deň výučby na Základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským v Storožnici

na Ukrajine. Škola má tri stupne. Žiaci
končia jedenástou triedou a pokračujú ďalej štúdiom na univerzite. Školu

Podpísanie zmluvy.
navštevuje 124 žiakov, vyučuje v nej
22 učiteľov a jej chod zabezpečuje 11
technických a administratívnych pracovníkov. Žiaci mali možnosť spoznať
vyučovanie vo svojom vyučovacom jazyku, porovnať si vedomosti so svojimi

Pred storožnickou školou.

Hosť na spacáku
pod Spišským hradom
Pozvánku na besedu so žiakmi našej Základnej školy na
Školskej ulici v Spišskom Podhradí prijal Ján Pochanič, spisovateľ pre deti.

Výlety do ríše
príbehov
Témou besedy bola prezentácia jeho
knihy Rozprávky do tmy, ktorú vytvoril
v spolupráci s nevidiacimi a so slabozrakými deťmi z Levoče, mesta neďaleko
Spišského Podhradia. Kniha je súborom 24 rozprávok. Je výletom do ríše

Ako prakticky utužiť
vzťahy
Naše kontakty a vzájomné návštevy sa
určite nekončia týmto stretnutím, obaja
riaditelia totiž podpísali zmluvu o spolupráci. Vedenie našej školy ešte v novembri 2012 vycestovalo na služobnú
cestu pripraviť podmienky spolupráce
so školou v Storožnici. Vtedajší pobyt
bol veľmi prínosný, vedenie našej školy bolo predstavené širokej verejnosti
v štátnej ukrajinskej televízii a viedlo
dialóg nielen na úrovni školy, ale aj
okresu, kraja, ba i štátnej úrovni, keď
generálna konzulka Ukrajiny v SR Oľga
Benč a generálna konzulka Slovenskej
republiky v Užhorode Janka Burianová veľmi pozitívne prijali spoluprácu
medzi oboma školami. Predmetom
spolupráce je vyučovanie ukrajinského
a slovenského jazyka v prirodzenom
prostredí, výmena informácií v oblasti
manažmentu, výučby predmetov dejepis, ukrajinský a slovenský jazyk, ako aj
rozšírenie si obzorov o nové nazeranie
na problémy v školstve.
Mgr. Júlia HERMANOVÁ
Foto autorka

každodenných situácií a príbehov, ktoré sa stávajú v bežnom svete, no vďaka
koreniu rozprávok a pohľadu autora
Jána Pochaniča sa bežný svet mení
na rozprávkový a upúta čitateľa svojským čarom. Žiaci si dokonca pozreli
aj jednu rozprávku vytvorenú v Braillovom písme.
Pre nášho hosťa sme si pripravili plný
klobúk zvedavých otázok, na ktoré pohotovo odpovedal. Bolo to príjemné
stretnutie plné humoru a dobrej nálady.
Na záver sme si knihy s venovaním
od samotného autora aj zakúpili. Ďakujeme za príjemné popoludnie a Jánovi
Pochaničovi prajeme veľa krásnych
kníh pre deti, tvorivé nápady a najmä
optimizmus, ktorý rozdával priehrštiami
počas besedy nám všetkým.

STRETNUTIE SO SPISOVATEĽOM

Netrpezlivo sme čakali na ten deň. V triede sme si rozložili spacie vaky, aby sa nám
pohodlne sedelo – a beseda sa začala.
Ján Pochanič prišiel aj so svojím synom
a porozprával nám, ako vznikli jeho rozprávky, ktoré najprv vymýšľal deťom pred
spaním, aby následne dostali aj knižnú
podobu. Aj on bol svojho času učiteľ
a zažil v škole veru všelijaké veci.

rovesníkmi a počas komunikácie s nimi
podľa možností aj vycibriť ich slovenčinu. Krátkymi výstupmi nám hostitelia priblížili oblasť Zakarpatia, my sme
sa na oplátku prezentovali kultúrnym
programom. Po vyučovaní sme boli na

prehliadke Užhorodu, zaujali nás najmä
pamätihodnosti mesta.

Ján Pochanič.

Mgr. Kamila KOMAROVÁ
Foto autorka
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Rozširované bezplatne, Ročník LX

TOP tím Aplikovanej
ekonómie

Envirovýchova naša
každodenná
Prvý júnový deň
oslavujeme po celom svete Medzinárodný deň detí.
Našim väčším či
malým ratolestiam
robíme radosť a zároveň upozorňujeme na ich každodenné i celoživotné problémy. My
dospelí, rozvážni ľudia sme často
skeptickí k detskej „nerozvážnej“ radosti. Však sa hovorí, že len blázon sa
stále smeje. Ja by som to parafrázovala do reality našich dní – len blázon
sa vie radovať zo života. V časoch plných bezprávia a nevraživosti, jadrových zbraní a týrania zvierat, ozónových dier, ilegálnych skládok a iných
problémov akoby bolo nemysliteľné
až bláznivé tešiť sa zo života.
Nedávno sa mi sťažovala kamarátka,
že musela doma zaviesť separovaný
zber. Jej šesťročný syn totiž navštevuje materskú školu, kde odpad triedia,
a odmieta hádzať odpadky do spoločného koša. Bola z toho rozčúlená,
no nadšená súčasne. Táto historka
ma pobavila a zamyslela som sa nad
tým, ako nás vlastné deti dokážu
vychovávať k tomu, čo ich naučia
v škole. Vo výchove a vzdelávaní často hovoríme o dažďových pralesoch
na opačnom konci zemegule. O ich
ničení, o znečistenej vode, o zničenej
pôde, o preťaženej planéte. Často to
počúvame jedným uchom dnu, druhým von. Vravíme si: Však mňa sa to
netýka, Veď je to tak ďaleko, Ako si
to spravili, tak majú...
Fakty sú však nekompromisné – za
posledných 10 rokov ľudia vyťažili
10 miliónov hektárov lesa a 1 miliarda ľudí nemá prístup k pitnej vode.
Vieme však, kto a čo spôsobuje túto
globálnu krízu? Uvedomujeme si, že
k nej prispievame aj my naším každodenným prístupom? Skúsili sme sa
zamyslieť nad tým, ako by vyzeral les,
ktorý máme za mestom, keby každý
jeho obyvateľ denne vyrúbal jeden
strom? Nemusíme reálne stáť v lese
s motorovou pílou a stínať stromy.
Environmentálna výchova by nemala
byť teóriou, ktorú je potrebné naučiť
sa naspamäť. Mala by byť zhmotnením našich vnútorných hodnôt, pocitov a všetkého, čo sme prežili. Škola je
prostredím, v ktorom môžeme deťom
ukázať, že aj ony samy sú zodpovedné
za svoje okolie a dokážu urobiť zmenu, ktorú vidieť. Vedia to už trojročné
deti, tak prečo nie my dospelí?
V programe Zelená škola, ktorý vediem, sa snažíme deťom ukázať „zelenšiu“ cestu životom. Prečo? Keď
raz budú dospelé, aby vedeli vidieť,
načúvať, ale aj ozvať sa voči bezpráviu. Na ceste k Zelenej škole sa totiž
my sami stávame vnímavejšími a lepšími ľuďmi práve prostredníctvom
našich detí.
Program Zelená škola je najväčší
certiﬁkačno-vzdelávací ekoprogram
na svete. Je doň zapojených viac ako
40-tisíc škôl z 53 štátov sveta. Od roku
2004 pomáha aj slovenským školám
realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi.
Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému
prostrediu. Na Slovensku je v programe aktuálne zapojených 250 škôl.
Koordináciu programu zabezpečuje
centrum environmentálnej a etickej
výchovy Živica, národným garantom
(pokračovanie na strane 18)
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Učíme sa moderné
technológie

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej na Drieňovej ulici v Bratislave Ing. Karol Ďungel ukazuje jednu z praktických
prác žiakov študujúcich odbor staviteľstvo.
Foto Ján SÚKUP

Praktické maturity
nádejných architektov
Som poriadne starosvetský, utekám z bratislavských hlavných ulíc do bočných, keď
počujem májový maturitný štabarc. Rozumiem uvoľneniu pred ich náročným záverečným štúdiom na „skúšky dospelosti“,
namiesto hlučného vyvolávania pozornosti
by sa však viacerí okoloidúci zaiste potešili
krátkemu, hoci iba niekoľko sekúnd trvajúcemu originálnemu vystúpeniu, drobnému
nápadu hodnému „príspevku do klobúka“.
Pouliční hudobníci či iní tvoriví umelci sa
o to usilujú osobnými, hoci nie vždy výsostne uspokojujúcimi výkonmi.
Maturanti v ich pozícii neraz pôsobia, ako
keby sa niečomu podobnému v škole neučili. Pritom v triedach, dielňach, na chod-

bách sa často nachádzajú mnohé doklady
o ich tvorivosti hodnej verejnej pozornosti
a pochvalného uznania. Pravda, zväčša by
sa priamo nehodili do pouličného sprievodu, mladí však zaiste majú dosť neošúchaných nápadov, aby príťažlivou formou
upozornili, akú školu reprezentujú. Kolektívne predvádzanie sa bez vyjadrenia príslušnosti k svojej „alma mater“ sa mi vidí
primálo, preto sme sa počas maturít „kontrapunktne“ pobrali do Strednej priemyselnej škole (SPŠ) stavebnej a geodetickej
na Drieňovej ulici v Bratislave.
Popri upozornení na zaujímavú muzeálnu
expozíciu, o ktorej píšeme na strane 24,
sme sa zaujímali aj o to, aké „výkony“ po-

Viac ako dve tretiny
žiakov sa vzdelávajú
v odborných školách
Švajčiarsky systém odborného vzdelávania
sa dlhodobejšie považuje za podnetný pre
mnohé európske štáty. V čom je pragmatické čaro štatistiky, ktorá ho v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
(OECD) radí na prvé miesto v zamestnanosti absolventov odborných škôl, o tom
nedávno informoval v Bratislave Josef Widmer, generálny riaditeľ sekcie odborného
a všeobecného vzdelávania zo švajčiarskeho ministerstva vzdelávania, výskumu
a inovácie. Výsledky sú o to výraznejšie, že
na odborných školách vo Švajčiarsku študujú viac ako dve tretiny žiakov.
Veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie
v Slovenskej republike Christian Fotsch
na úvod konferencie konštatoval, že medzi
Švajčiarskom a Slovenskom existuje v oblasti odborného vzdelávania úzka spolupráca, a v rámci nej podujatie označil za jednu
z významných udalostí roka. Napriek tomu,
že Švajčiarsko nie je členom Európskej únie
a nebude ním ani v blízkej budúcnosti,
dnes podporuje na Slovensku 26 projektov
zastrešených sumou 55 miliónov eur.

Za významný príspevok k situácii na Slovensku možno považovať aj informácie
o základných princípoch švajčiarskeho
modelu duálneho systému odborného
vzdelávania, konkretizované príkladmi
systémovej spolupráce medzi ﬁrmami
a školami na lokálnej úrovni kantónov
a jeho inováciami reagujúcimi na aktuálne sa meniacu situáciu v hospodárstve
a podnikateľskej sfére, ktoré odzneli
na konferencii.
Josef Widmer po krátkej obrazovej prezentácii hovoril o vyššom odbornom vzdelávaní, o partneroch škôl a ﬁnancovaní
vzdelávania, aby na tomto systéme konkretizoval úspechy švajčiarskeho modelu
odborného vzdelávania. Prax výučby sa
opiera o zákon o odbornom vzdelávaní
z roku 2004. V ňom sa deﬁnovali nosné
povolania, tie boli koncepčne spracované,
čo viedlo k tomu, že v súčasnosti má Švajčiarsko aktuálny a ﬂexibilný systém, ktorý
umožňuje, aby sa obsah prípravy absolventov na výkon povolania mohol prispôsobovať požiadavkám trhu práce.

dávajú žiaci školy pri testovaní svojich štvorročných vedomostí, zručností a tvorivého
uvažovania na praktických maturitných
skúškach. Pri viacerých prácach úspešných
absolventov a nádejných poslucháčov vysokých škôl študujúcich na SPŠ stavebnej
a geodetickej odbor staviteľstvo sme postupne od stavbárskych technológií a materiálov cez organizáciu stavebných činností v praxi odborníka so stredoškolským
vzdelaním prišli až k architektúre. Možno
sa niektorým pošťastí realizovať vlastné
návrhy v spoločenskej klíme žičlivejšej k vytváraniu harmonických väzieb medzi historickou a súčasnou architektúrou.
Dušan MIKOLAJ

Sekundárne
vzdelávanie
Povinná základná školská dochádzka trvá
vo Švajčiarsku deväť rokov, po nej si žiak
môže vybrať, či pôjde do všeobecnovzdelávacej školy (gymnázium alebo stredná
všeobecnovzdelávacia škola), alebo do 2-,
3- či 4-ročnej odbornej školy. Dvojročná
škola sa končí atestáciou, troj- a štvorročná
osvedčením o odbornej spôsobilosti. Kto
nezvládne tento prechod, má možnosť vybrať si tzv. preklenovacie ponuky. Pomáha
to mladým ľuďom, čo skončili základnú
školu a ešte nevedia, akú prácu by chceli robiť, alebo mali pomerne zlé výsledky
v dôležitých predmetoch, ako sú matematika či štátny jazyk. Ak nemajú príležitosť
nastúpiť na odborné vzdelávanie, môžu
to vykompenzovať ročným preklenovacím štúdiom. Podniky totiž neprijímajú
všetkých mladých ľudí, zaujímajú sa iba
o tých, čo majú potenciál a predpoklady,
že budú v povolaní úspešní.
Na gymnázium ide študovať asi 20 % žiakov
základných škôl, asi 70 % všetkých mladých
ľudí ide do odborného vzdelávania. Hlavnou a atraktívnou cestou pre mládež vo
Švajčiarsku je teda práve táto línia vzdelávania. A na rozdiel od súčasnej situácie na Slovensku na odborné školy tam nejdú iba tí,
ktorým sa nepodarilo dostať na gymnázium. Je to vedomé rozhodnutie žiakov, že
(pokračovanie na strane 22)
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Metafora
o nežiaducich
metamorfózach
maliarov
Hovoríme s Ing. Vladimírom
Magulom, tajomníkom Cechu
maliarov Slovenska
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S diétnym stravovaním
do Abú Zabí
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Pozvanie do školského
múzea
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TOP tím Aplikovanej ekonómie
SOŠ TREBIŠOV
Ocenenie TOP tím Aplikovanej ekonómie
je ocenením Tvorivosti, Odvahy a Podnikavosti študentov zapojených do vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia
spoločnosti Junior Achievement Slovensko (JASR).
JASR toto ocenenie udeľuje každoročne
študentskej spoločnosti na základe výsledkov jej celoročnej práce, účasti a umiestnení na súťažiach, tvorivého a inovatívneho
prístupu pri riadení spoločnosti.
V školskom roku 2012/2013 bolo ocenenie
udelené študentskej spoločnosti Kočaje zo
Strednej odbornej školy na Komenského
ul. v Trebišove, ktorý pracuje pod vedením
Ing. Heleny Vargovej. Študentská spoločnosť Kočaje získala ocenenie vďaka zaujímavým produktom, ktoré študenti sami
vyrábali, a vďaka výsledkom, ktoré dosiahli
v rámci svojho podnikateľského zámeru
a činnosti svojej ﬁrmy.
Ocenenie TOP tím Aplikovanej ekonómie
bolo študentom udelené 16. apríla počas
odovzdávania Veľkej ceny Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory. Študentskú spoločnosť Kočaje prijal na neformálnom stretnutí v Prezidentskom
paláci aj prezident Slovenskej republiky
Ivan Gašparovič.
Kočaje získala ocenenie (3. miesto v kategórii Top podnikateľský plán) aj na ďalšom
podujatí JASR – Veľtrhu študentských spoločností. Porota posudzovala podnikateľský nápad, jeho rozvoj a realizáciu v rámci
študentskej spoločnosti. Dôraz sa kládol
na originalitu, konkurencieschopnosť a inováciu na trhu. Ocenené boli študentské
podnikateľské plány, ktoré majú najväčší
potenciál byť úspešnými na reálnom trhu.

„V súčasnosti sa kladie veľký význam
na správnu životosprávu a naši žiaci prišli
s nápadom výroby mydla. Prečo práve
mydlá? Sú lacné a je ich dostať všade. Je
však potrebné uvedomiť si, že z továrensky vyrábaných mydiel sú extrahované
dôležité látky, ako glycerín a mliečnan
sodný, ktoré majú priaznivý vplyv na pokožku. Mydlá vo všeobecnosti sú vysušujúce a vyvolávajú nepríjemný pocit
na rukách. Nami vyrobené mydlá však

Študentská spoločnosť Kočaje na Veľtrhu študentských spoločností 2013 v Bratislave.
obsahujú všetky potrebné látky priaznivo pôsobiace na pokožku. Sú vyrobené
z prírodných a kvalitných olejov a prírodných silíc, ktoré zaručujú príjemnú
a dlhotrvajúcu vôňu. Som rád, že sme
mali možnosť vyskúšať si podnikanie
na vlastnej koži a že sa učíme dôležité

Európske solárne dni
Prvé dva májové týždne patrili solárnej
energii. V rámci celoeurópskej informačnej kampane pod názvom Európske

Envirovýchova…
(dokončenie zo strany 17)

je sieť Špirála. Záštitu nad programom
má Ministerstvo životného prostredia
SR a program odporúča Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR aj
v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2013/2014.
Všetky potrebné informácie nájdete
na webovom sídle Zelenej školy.

Miroslava PILÁRIKOVÁ
Á

Farebné premeny
SOŠ VRANOV NAD TOPĽOU

Inštalovanie fotovoltaických panelov na strechu SOŠ Stará Turá roku 2011 bolo pre žiakov
školy zároveň praktickým cvičením.

SOŠ STARÁ TURÁ

veci, ktoré nám budú v nasledujúcom
živote na osoh. Predmet aplikovaná ekonómia hodnotím veľmi kladne a každému odporúčam vyskúšať si rovnomenný
program JASR. Vedomosti, ktoré sme
získali, určite využijeme aj neskôr, ak sa
dostaneme do skutočného podnikateľského prostredia alebo prostredia marketingu a manažmentu,“ predstavil študentskú spoločnosť Kočaje jej prezident
Richard Budjač.

solárne dni sa na celom Slovensku uskutočnilo množstvo podujatí objasňujúcich
využitie solárnej energie a jej hlavné výhody. Patronát nad akciou prevzala už
tretí raz Slovenská agentúra pre obnoviteľné zdroje energie (Slovak RE Agency).
Počas dvoch týždňov trvania kampane
sa na Slovensku uskutočnilo viac ako 80
dobrovoľníckych projektov venovaných
využitiu tohto druhu energie.
Cieľom kampane je nielen informovať
o potrebe a využiteľnosti solárnej energie, ale aj aktívne zapojiť širokú verejnosť
a partnerské subjekty do rôznorodých
aktivít a tým zvyšovať verejné povedomie o inteligentných energetických
riešeniach, najmä v súvislosti s fotovoltaickou a solárnou termálnou energiou.
Na základe výzvy národného koordinátora kampane predkladali záujemcovia
v predstihu návrhy podujatí, ktoré by
v rámci kampane radi zorganizovali.

Ďalšími členmi spoločnosti sú: viceprezident marketingu Dávid Ferko, viceprezidentka výroby Michaela Nagyová, viceprezidentka ľudských zdrojov Veronika
Golierová a viceprezidentka ﬁnancií Veronika Chromá.
(jasr), foto archív školy

„Sme veľmi radi, že naša výzva na organizáciu podujatí spojených s využívaním
slnečnej energie sa stretáva s takým veľkým záujmom,“ hovorí Barbora Finková,
projektová manažérka Slovak RE Agency. Kampaň tiež prispieva k dosiahnutiu
záväzného cieľa Európskej únie, ktorým
je 20-% podiel obnoviteľných zdrojov
energií na celkovej energetickej spotrebe
EÚ do roku 2020.
Jedným zo subjektov, ktoré sa zapojili
do tohtoročnej kampane, bola aj Stredná
odborná škola (SOŠ) Stará Turá. V dňoch
13. – 15. mája predviedli učitelia a žiaci
SOŠ návštevníkom v rámci Európskych
solárnych dní 2013 fotovoltaický systém (slnečnú elektráreň) nainštalovanú
v SOŠ, ktorá je určená prednostne na výučbu žiakov v oblasti obnoviteľných
zdrojov elektrickej energie, ale reálne
vyrába aj elektrickú energiu, využívanú
na prevádzku školy.
Žiaci SOŠ prezentovali svoje práce
z oblasti obnoviteľných zdrojov energie
(najmä fotovoltaiky) a šetrenia energiami a úspechy, ktoré dosiahli na rôznych
súťažiach, výstavách a prezentáciách
(Stredoškolská odborná činnosť, ENERSOL, Mladý tvorca či Stredoškolák). Návštevníkom ukázali aj pomôcky na výučbu
v tejto oblasti, ktoré vytvorili sami v spolupráci s pedagógmi.
V škole sa tiež uskutočnili prednášky a besedy na tému obnoviteľných zdrojov energie, ich prínosov i problémov, s ktorými sa
stretávame. Bonusom bolo predvedenie
„inteligentnej spotreby“ elektrickej energie v novom laboratóriu inteligentných
elektroinštalácií, vybudovaného tento rok
v spolupráci s ﬁrmou ABB.
Aktivít Európskych solárnych dní 2013
v SOŠ Stará Turá sa zúčastnilo viac ako
150 účastníkov z radov žiakov škôl v Starej Turej, ale aj návštevníkov z mesta
a okolia vo veku od 14 do 75 rokov, ktorí
sa zaujímali o problematiku obnoviteľných zdrojov energie a fotovoltaiky.
(sošst), foto archív školy

„Umenie je ako slnko, ktoré sa tiež nikomu nevtiera. Keď zatiahnete záclony
a zatvoríte okenice, slnko vám do bytu
nevlezie, ale je to len vaša chyba, že chcete žiť potme.“
Tento citát Jana Wericha otvoril v posledný aprílový deň v Mestskom dome kultúry
vo Vranove nad Topľou vernisáž výstavy
Farebné premeny. V poradí už 6. ročník
výstavy študentov odboru propagačná
graﬁka Strednej odbornej školy na Ul.
Alexandra Dubčeka vo Vranove nad Topľou bol aj tentoraz retrospektívou pomaly sa končiaceho školského roka.
Výstava pozostávala z dvoch hlavných
častí. Prvá bola venovaná klasickým výtvarným technikám, ako kresba, maľba,
graﬁka a priestorová tvorba. Vytvorili ju
žiaci nižších ročníkov. Druhú časť tvorili
maturitné práce študentov, ktorí v odbore propagačná graﬁka absolvovali ﬁnále
svojho štúdia. Tvorili ju plagáty a propagačné materiály vytvorené počítačovou
graﬁkou. Študenti v nich prezentovali

svoje výtvarné názory, postoje, fantazijné
predstavy, ale tiež schopnosť pracovať
s graﬁckými programami a fotoaparátom
na úrovni profesionálneho graﬁka. Farby,
tvary a výtvarné „dielka“ našich mladých
umelcov skrášľovali priestory vranovského domu kultúry do 15. mája. Veríme, že
pri prehliadke prác návštevníci výstavy
nadobudli len pozitívne emócie a azda aj
trochu tvorivej inšpirácie.
Farba je mocný element. Pôsobí na nás
napriek tomu, že si to ani neuvedomujeme. Ale život jej dáva až slnko, respektíve
svetlo. Bez neho je tma a farba stráca svoj
zmysel. Aj premeny sú mocné. Sú všade
okolo nás. V práve sa prebúdzajúcej prírode, v ľuďoch aj v nás. Farebné premeny prepájajú oba tieto elementy. Sú vždy
iné, lebo aj žiaci, ktorí ich vytvorili, sú iní.
Sú jedineční. A aj keď sú témy podobné
a techniky rovnaké, napriek tomu budú
vždy iné. To je čaro Farebných premien.
Mgr. Adela SABOVÍKOVÁ

Gastrofestival 2013
SOŠ OaS ŽIAR NAD HRONOM
Tradičný Gastrofestival sa uskutočnil v našej škole v rámci praktickej maturitnej
skúšky žiakov študijného oboru hotelová akadémia, ktorí otvárali a prevádzkovali reštaurácie. Ocitli sa v pozíciách
generálneho, odbytového, výrobného,
ekonomického a marketingového manažéra. Žiaci ostatných ročníkov sa stali zamestnancami v ich reštauráciách.
Návštevníci mohli ochutnať tradičnú slovenskú pečenú kačku, výborného lososa v podaní brazílskej reštaurácie, bliny
na ruský spôsob, výbornú marockú šošovicovo-cícerovú polievku, thajské ryžové
závitky, vychutnať atmosféru reštaurácie
na lodi, nechať sa obslúžiť šarmantnými
mladíkmi v kiltoch a posedieť si pri výbornej káve v kaviarni.
Každoročne žiaci študijného odboru
hotelová akadémia absolvujú praktickú
časť odbornej zložky maturitnej skúšky
v rámci Gastrofestivalu, organizovaného

v priestoroch našej školy pre širokú verejnosť. Ich úlohou je navrhnúť, vytvoriť
a zrealizovať reštauráciu podľa vylosovanej témy. V reštauráciách sú zamestnaní
aj žiaci ostatných študijných a učebných
odborov všetkých ročníkov.
(sošoas)
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Pedagógovia prezentujú školy

Deň budúcich hasičov
SOŠD ZVOLEN
Dňa 6. mája 2013 si žiaci Strednej odbornej školy (SOŠ) drevárskej Zvolen,
študijný odbor ochrana osôb a majetku
pred požiarom, ktorý pripravuje absolventov najmä pre oblasť protipožiarnej
prevencie (technik požiarnej ochrany),
pri príležitosti dňa sv. Floriána (oslavuje
sa každoročne 4. mája) prvýkrát zorganizovali Deň hasičov.
Sv. Florián je na území Európy odnepamäti uznávaný ako patrón všetkých
hasičov a záchranárov. So životom
tohto svätca sme sa mali možnosť
oboznámiť aj v rámci programu v aule
školy. Program doplnila pútavá diskusia s prítomnými hosťami – zástupcom
dobrovoľného hasičského zboru Pavlom Pokorádim a zástupcami Hasičského a záchranného zboru (HaZZ)
mjr. Ing. Dušanom Hanckom, mjr. Ja-

– cieľ starších spolužiakov: nikto nesmel
zostať „suchý“. A že sa naplnil doslovne,
môžeme potvrdiť aj my vyučujúci...
Po troche recesie sa v rámci programu
uskutočnil už druhý ročník školského
kola súťaže Železný hasič. Tu však už
nebolo možné hovoriť o zábave... Prekonať prekážkovú dráhu s nesmierne
ťažkým dýchacím prístrojom na chrbte
by bez tréningu asi ani nebolo možné.

Výsledky:
1. miesto: Lukáš Blahuta (2. H)
2. miesto: Marek Poliak (3. H)
3. miesto: Patrik Pinter (2. H)
Súťaže sa zúčastnili aj žiaci Kováč (3. H),
Spevák, Záchenský, Hazlinger (všetci
4. H), ktorí sa za dosiahnuté výsledky
rozhodne nemusia hanbiť.
My vyučujúci sme pripravovali Deň hasičov možno aj trošku s obavami. Naším
veľkým nepriateľom bol čas. Od prvej

Keď sa ôsmak ocitne
v koži zdravotníka
SZŠ PREŠOV
Dňa 14. mája sa už po šiestykrát otvorili
brány Strednej zdravotníckej školy (SZŠ) sv.
Bazila Veľkého v Prešove pre žiakov základných škôl, ktorí sa chceli aspoň na jedno
dopoludnie „ocitnúť“ v koži zdravotníkov.
Zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého
pripravila pre žiakov ôsmych ročníkov

deň plný súťaží a prekvapení. Žiaci si zasúťažili na ôsmich stanovištiach, kde mali
riešiť rôzne náročné situácie, s ktorými sa
v živote môžu stretnúť, napríklad zastaviť
krvácanie, oživiť postihnutého či správne
transportovať človeka s otvorenou zlomeninou predkolenia.
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Cieľom akcie s názvom Ôsmak v koži
zdravotníka bolo priblížiť žiakom základných škôl súťaživým a zábavným spôsobom náročnú prácu zdravotníckych pracovníkov a vzbudiť v nich záujem o toto
vysoko humánne povolanie.
Oživením dňa boli prednášky a názorné
ukážky profesionálnych prešovských záchranárov, ktorí sa žiakom venovali, odpovedali na ich otázky a súčasne asistovali
pri simulácii poranení.
Spomedzi 16 družstiev z dvanástich zúčastnených základných škôl sa na treťom
mieste umiestnili súťažiaci zo ZŠ Raslavice, z druhého miesta sa tešilo družstvo ZŠ
na Ul. 8. mája vo Svidníku a víťazstvo si
odniesli žiaci zo ZŠ na Májovom námestí
v Prešove. Okrem zaujímavých cien pre
víťazov čakali aj na všetkých ostatných
účastníkov drobné pozornosti, s ktorými
si z našej školy odniesli aj nové skúsenosti
a najmä neopakovateľné zážitky.
Pre organizátora súťaže je neustále sa
zvyšujúci záujem o túto akciu veľkým
povzbudením. SZŠ sv. Bazila Veľkého
v Prešove zvyšuje svoj kredit zapájaním
sa do rôznych projektov, realizuje kurzy
prvej pomoci, usporadúva mnohé akcie
pre svojich žiakov a edukačnou a charitatívnou činnosťou sa otvára aj širokej
odbornej i laickej verejnosti.
Mgr. Irena BILECOVÁ
Foto Ing. Zuzana JAMBRICHOVÁ

Učíme sa moderné technológie
SOŠ SVIT

som a vrchnými inšpektormi Dušanom
Hanckom st. a Jozefom Hricom. Jeden
z „najmladších“ študijných odborov,
ktorý sa experimentálne overuje v našej
škole, bol v rámci osláv prezentovaný ﬁlmom vytvoreným z ukážok zo školských
akcií odboru. Program v aule vyvrcholil
prísahou prvákov, ktorou sľúbili napĺňať
odkaz sv. Floriána.
Deň hasičov pokračoval súťažou zručnosti prvákov na školskom ihrisku. Cieľom súťažných družstiev bolo čo najrýchlejšie prejsť prekážkovú dráhu. Nad
týmto cieľom stál však ešte jeden cieľ

myšlienky po jej realizáciu prešlo pár
vyučovacích dní. Pár dní, počas ktorých
naši študenti dokázali poskladať mozaiku hasičského dňa zloženú z ozvučenia,
ﬁlmu, moderátorských vstupov, medailónov pre prvákov, prípravy jednotlivých
súťažných stanovíšť... a zásobovania
vedrami vody.
Myslím si, že s výsledkom môžeme byť
spokojní. Pripravili sme ďalšiu školskú akciu, ktorá dôstojným spôsobom naplnila
pamiatku patróna hasičov sv. Floriána.
Ing. Slávka MOŠKOVÁ

Jedenáste internetové
súťaženie v odpise textu
OA BANSKÁ BYSTRICA
Nie každý zanietený milovník rýchleho
písania na klávesnici má možnosť zúčastniť sa svetových šampionátov v jednej zo
súťažných disciplín spracovania informácií na počítači. Vďaka českým tvorcom
výučbového programu ZAV Jaroslavovi
Zaviačičovi a Helenke Matouškovej sa
osvedčili súťaže internetovej školy ZAV
v odpise textu na klávesnici počítača pomocou internetu. Už jedenásty ročník
medzinárodnej internetovej súťaže Intersteno 2013 sa uskutočnil v dňoch 8. apríla – 5. mája 2013.
Aj žiaci našej Obchodnej akadémie
v Banskej Bystrici sa zapájajú do tejto
súťaže, a tak si môžu porovnať svoje
výkony vo výsledkovej listine účastníkov
z rôznych svetových kontinentov a krajín. Tento rok z našej školy súťaž absolvovalo 17 žiakov, po prvý raz aj žiaci
z nižších ročníkov.
V kategórii 13- až 16-ročných sa z našich
súťažiacich najlepšie umiestnil Matej Hriň

z I. C triedy (83. miesto z 367 účastníkov)
s výkonom 262 čistých úderov za minútu, percento chýb 0,14.
V kategórii 17- až 20-ročných skončila Kristína Kubinová zo IV. F triedy
na 81. mieste z 894 účastníkov, dosiahla
výkon 351,4 čistého úderu za minútu,
percento chýb 0,13.
Všetci účastníci dostanú certiﬁkát medzinárodnej federácie pre spracovanie
informácií na počítači Intersteno. Výsledková listina je zverejnená na webovom
sídle federácie.
Účasťou v medzinárodnej súťaži úspešní žiaci prezentujú našu školu, dokazujú
zručnosť v ovládaní počítačovej klávesnice vo svetovej konkurencii a kvalitu vyučovania predmetu administratíva a korešpondencia i záujem dosahovať vyššie
výkony, ako sú štandardné požiadavky
na absolventa obchodnej akadémie.
Ing. Marcela KALISKÁ

Biotechnológie patria ku kľúčovým technológiám 21. storočia. Aplikácia nových
biotechnológií môže pomôcť v riešení globálnych problémov ľudstva. Predstavujú
základné výskumné a technologické priority aj v rámci programov Európskej únie.
Projekt Učíme sa moderné technológie
podporený programom Mobilita Leonardo da Vinci je zameraný na získanie praktických zručností v tejto oblasti. Je určený
študentom študijného odboru biotechnológia a farmakológia Strednej odbornej
školy vo Svite.
Hlavným cieľom projektu je rozvoj praktických zručností a odborných spôsobilostí
v oblasti moderných technológií v chémii
a biotechnológii s ohľadom na uplatnenie
účastníkov v praxi. Na tento hlavný cieľ
nadväzujú čiastkové ciele: nadobudnutie
skúseností s novými formami a metódami práce v laboratóriu, s legislatívou EÚ,
prácou v medzinárodnom tíme, získanie
europasu, zlepšenie komunikačných zručností v anglickom jazyku, zvýšenie počítačovej gramotnosti.
Prvou mobilitou projektu bola pracovná
stáž v Portugalsku v dňoch 27. apríla až 11.
mája. Hosťujúca organizácia mala pre našu
skupinu pripravený každodenný program.
V prvý deň boli študenti oboznámení s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci (BOZP). Ich úlohou bolo natočiť krátke videá znázorňujúce štyri pravidlá BOZP
v laboratóriu. Druhý deň sa zaoberali problematikou znečistenia vôd ťažkými kovmi
v oblasti severného Portugalska. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o tomto probléme. Na túto tému nadväzovali aktivity tretieho dňa, keď bolo na programe štúdium
legislatívy a spôsobov merania znečistenia
v riekach. Štvrtý deň sa preberali BAT technológie, čo bola pre našich študentov úplná novinka. Prednášky absolvovali s portugalskou expertkou na túto problematiku
Alexandrinou Santosovou.
Po štvordňovej teórii prišla na rad prax.
Študenti pracovali striedavo na štyroch
pracoviskách – v modernej čistiarni odpadových vôd ETAR do Ave pri mestečku
Vila do Conde, v chemickom a mikrobiologickom laboratóriu ﬁrmy Pimenta
do Vale Laboratórios v mestečku Barcelos a v textilnom podniku Acatel v tom istom mestečku. Študenti odoberali vzorky

vôd, stanovovali ukazovatele čistoty spektrofotometricky, metódou vysokoúčinnej
kvapalinovej chromatograﬁe a klasickými
odmernými metódami. Veľmi zaujímavá
bola práca v mikrobiologickom laboratóriu, kde mali možnosť testovať potraviny
na prítomnosť baktérií.
Využitie voľného času bolo taktiež veľmi pestré. Strávili sme ho navštevovaním
rôznych kultúrnych pamiatok. Bývali sme
v malom mestečku Barcelos, ktoré bolo
sídlom prvého portugalského grófstva a prvého vojvodu z Bragançy. Mesto je známe
svojím trhom keramiky a umeleckých remesiel, ale najviac ho preslávil legendárny
kohút, ktorý sa stal portugalským národným symbolom. V čase nášho pobytu sa
tu konala ﬁesta, a tak sme mali jedinečnú

ným zážitkom bola návšteva Kostola Bom
Jesus do Monte. Tento kostol z konca 18.
storočia, situovaný na vrchu Espinho neďaleko Bragy, je jednou z najznámejších
turistických atrakcií Portugalska.
Veľkým zážitkom bol pre nás suchozemcov výlet k Atlantickému oceánu do
malebného mestečka Viana do Castelo
s krásnymi piesočnými plážami. Aj keď
počasie nám neprialo, neodolali sme
a okúsili sme studené vody Atlantiku.
A ako vnímali mobilitu študenti?
„Za veľký prínos pokladám možnosť využiť
teoretické poznatky zo školy na reálnom
pracovisku. Možnosť vyskúšať analytické
laboratórne techniky v praxi bolo veľmi zaujímavé.“ (Roman)

Mestečko Ponte de Lima je považované za najstaršie portugalské mesto, listinu o udelení
mestských práv dostalo už 4. marca 1125.
príležitosť spoznať kultúrne zvyky miestnych obyvateľov. Navštívili sme aj najväčšie mestá tohto regiónu Porto a Bragu.
Porto je krásne mesto so spletitými úzkymi uličkami, s pozoruhodnou históriou
a množstvom pamiatok. Vo svete sa preslávilo predovšetkým portským vínom. Aj
my sme mali možnosť zoznámiť sa s procesom výroby tohto slávneho vína priamo
v priestoroch jedného z najväčších portugalských vinárskych domov Ferreira Porto.
Braga je považovaná za „portugalský
Rím“. Už po stáročia tu sídlia biskupi aj
hlava portugalskej cirkvi. Nezabudnuteľ-

„Počas mobility som nadobudla lepšie zručnosti pri práci v laboratóriu, viem lepšie komunikovať v angličtine, poznám veľa odborných anglických slov, ktoré sú potrebné pri
práci v laboratóriu v zahraničí, veľmi ma tiež
obohatili poznatky o kultúre inej krajiny. Zážitky počas mobility ma povzbudili do ďalšieho štúdia v mojom odbore a otvorili mi
dvere za hranice mojej krajiny.“ (Veronika)
„Keď budete mať možnosť, zapojte sa do takýchto projektov. Prinesie vám to mnoho
nových zážitkov a spomienok na celý život.“ (Bibiána)
Ing. Adriana MLYNSKÁ

20. strana

■

Spolupráca cechov a škôl
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Metafora o nežiaducich
metamorfózach maliarov
ROZHOVOR
Hovoríme s Ing. Vladimírom Magulom, tajomníkom Cechu maliarov Slovenska.
Ako ste sa dostali vo vašom cechu k problematike školstva? Ste absolventom odbornej školy?
Som ekonóm, ale kvalitné vzdelávanie
považujem za nevyhnutnú podmienku
prosperity spoločnosti. Neplatí to iba pre
súčasnosť, formovanie odborného vzdelávania v školách predchádzala dlhodobá
história cechov. V stredoeurópskom i širšom priestore Európy mali tri dosť podobné
vývojové fázy. V 12. a nasledujúcich storočiach sa formovali mestské a regionálne cechy. Ich vytváranie bolo vyvolané rozvojom
remesiel, obchodovaním s výrobkami. Maliarske cechy mala Bratislava, Levoča i ďalšie mestá. V polovici 19. storočia sa začali
výrazne prejavovať výsledky technickej revolúcie, vznikali nové národné štáty, vytvárali sa cechy, ktoré začali nadobúdať širší
ako regionálny rozsah. Druhá svetová vojna
pozastavila rozvoj tradičných i technických
remesiel a ani politické zmeny u nás po nej
nepodnecovali rozvoj remesiel. Naopak,
zoštátňovali sa nielen výrobné podniky, potláčala sa aj činnosť drobných živnostníkov
a remeselníkov. Návrat k organizovaniu
jednotlivých cechov bol možný až po roku
1989. Cech maliarov Slovenska vznikol koncom 20. storočia, a to na podnet riaditeľa
učňovskej školy. Vzdelávanie teda máme
na zreteli od samého začiatku. Náš cech
združuje okrem živnostníkov a spoločností s maliarskou výrobou aj učňovské školy.
Snažíme sa pre každého z našich členov
nájsť platformu, ktorá im pomôže pri ich
ďalšej práci. Poskytujeme odbornú pomoc
živnostníkom, pre žiakov učňovského školstva zabezpečujeme materiály a náradie
potrebné na odbornú výučbu.
Aké by z pohľadu tejto profesie mohlo,
malo byť ﬁnancovanie odborného vzdelávania?
Žiak, učeň získava potrebné skúsenosti
a zručnosti jednoznačne už v škole. Štát
uvažuje o tom, že ﬁrmy a spoločnosti si
budú učiť svoje budúce kádre. Budú ich
ﬁnancovať alebo významne ﬁnančne prispievať na ich odbornú prípravu, a keď žiak
školu skončí, ﬁrma ho prijme do zamestnania a vytvorí mu očakávané podmienky
na prácu a zabezpečí za ňu slušnú odmenu.

„V Rakúsku platí
občianska morálka,
postoj spoločnosti je
jednoznačný: ľudia
dávajú odborné
práce vykonávať
profesionálom.
Nežiadajú, spravte
mi to lacno, rýchlo,
prednosť dostáva
značka kvality.
Ak je kvalita nízka,
obrátia sa s urgenciou
na vedenie cechu.“

Pred rokom 1989 to tak bývalo, lenže vtedy
bola povinnosť pracovať a právo na prácu.
Súčasná predstava predstaviteľov nášho
štátu je v spoluﬁnancovaní odborného školstva a vo výchove vlastných kádrov. V odbore maliar to však nie je možné. Výrobné
spoločnosti majú záujem o terajšie výsledky
svojej práce, teda predaj výrobkov a zisk.
Môžu podporovať výučbu, ale nie s cieľom výchovy vlastných maliarov. Pravdou
je opačný trend. Každý z výrobcov sa snaží

konkrétnu farbu, radi im ju na študijné účely
zabezpečíme. Je to drobná investícia, ktorá sa nám časom môže viacnásobne vrátiť.
Niektoré farby sú totiž teoreticky po záruke,
ale učni s nimi môžu plnohodnotne trénovať. Iné je, ak by sa škola prostredníctvom
svojho majstra rozhodla pracovať s farbami
podnikateľsky. Nie škola bude zodpovedná
za nekvalitu, ona „iba“ poškodí dobré meno
výrobcovi tým, že nezodpovedne využila
našu ústretovú pomoc.

Do akej miery sa možno spoliehať na to,
že absolventov to najpodstatnejšie naučí až prax?
Zvykne sa tak hovoriť, a mnohí absolventi to berú ako samozrejmosť. Lenže oni
nemôžu vojsť do praxe s tým, že ja som
vyučený maliar, ešte nič poriadne spraviť
neviem, naučte ma to. Kto zoberie do zamestnania človeka, čo nemá zručnosti
a návyky? Ak ho prijme, tak na pozície pomocných robotníkov, aj to len preto, že je

Tajomník Cechu maliarov Slovenska Ing. Vladimír Magula.
dostať na trh výrobok v takom stave, aby
nebol potrebný vyučený maliar. Sám viete,
koľko billboardov a reklamných šotov hovorí o tom, ako ľahko je vymaľovať si svoj byt.
Druhou stranou problému je samotné
uplatnenie vyučeného maliara. Máloktorá
stavebná spoločnosť zamestná vyučeného
maliara na pozíciu maliara. Väčšinou nie je
ani vytvorená. V súčasnosti aj veľké stavby
sú budované formou subdodávok, a nie
vlastnými stavebnými robotníkmi. Takto sú
mladí maliari nútení nastúpiť do zamestnania a robiť nielen maliarsku prácu alebo si
zriadiť živnosť bez potrebnej praxe. Z tohto
titulu nie je možné suplovať postavenie
a záujmy štátu zdrojmi z verejného sektora.

„Máloktorá stavebná spoločnosť zamestná
vyučeného maliara na pozíciu maliara.
Väčšinou nie je ani vytvorená. V súčasnosti aj
veľké stavby sú budované formou subdodávok,
a nie vlastnými stavebnými robotníkmi.
Takto sú mladí maliari nútení nastúpiť
do zamestnania a robiť nielen maliarsku prácu
alebo si zriadiť živnosť bez potrebnej praxe.“

Predsa len, nemali by smerom k odborným
školám byť ústretovejšie aj ﬁrmy, živnostníci – aby sme ostali pri vašom cechu?
Všetky ﬁrmy aj cechy vedia školám niečím
pomôcť. Keby mali vytvorený svoj vlastný
fond na nákup náradia, materiálu, sprostredkujú im predaj za režijnú cenu. Vieme
sprostredkovať cez špičkových výrobcov,
aby pracovné náradie, materiál predávali
školám za základnú cenu. S jednou spoločnosťou sme sa dohodli, že do každej školy
dajú kompletnú súpravu náradia. Pri každom
bude napísané, čo, kedy, akým spôsobom
sa používa. Ale musia platiť pravidlá vzájomnej kooperácie, v ktorých bude jasne určený
účel a naša pomoc sa nezneužije na mimoškolské aktivity. Ak nás školy, s ktorými máme
dobrú spoluprácu, požiadajú, že potrebujú

Nové materiály a technológie sa v porovnaní s nedávnym obdobím uplatňujú
aj v stavebníctve. S akým časovým odstupom sa k nim dostávajú žiaci odborných škôl?
Materiály, s ktorými pracujú naši žiaci teraz, sú dva-tri roky za technológiami, ktoré
používame v našom cechu. Od najnovších
používaných v Nemecku je to časový rozdiel až päťročný. Nejde ani tak o materiály, ako skôr o maliarske techniky a trendy. Neznamená to však, že my učíme len
na materiáloch, ktoré sa už nepoužívajú,
ale veľký vplyv na kvalitu výučby má kvalita učiteľa praktickej výučby a možnosť variabilne meniť učebné osnovy. Tu sa musí
dbať nie na jeho pedagogické, ale na odborné schopnosti.

lacný. V inom postavení by bol, keby v škole získal pevný základ, mohol by rukolapne potvrdiť, že ovláda napríklad benátsku
štuku či iné techniky.
Rozprávame sa v bratislavskej Inchebe
na najväčšom veľtrhu stavebníctva a stavebnej techniky na Slovensku. Coneco
začína byť charakteristické aj tým, že
cez cechy ponúka priestor na súťažné
prezentácie žiakov stredných odborných
škôl. Aký význam pripisuje súťažiam
Cech maliarov Slovenska?
Súťaž maliarov je významná tým, že učni
sa na verejnosti a pred odbornou komisiou prejavia tým, čo už ovládajú. Organizujeme regionálne i národné súťaže nielen
na Slovensku. Učni našich škôl chodia už

tri roky na súťaže organizované cechom
v Českej republike. To je náš najbližší partner. Českých učňov zase recipročne pozývame na súťaže u nás. Boli na JUVYR-e,
prišli aj na Coneco. Spolupracujeme aj
s maďarským cechom maliarov, kde sme
mali možnosť navštíviť partnerské školy
v Pécsi a Székesfehérvári. Recipročne tento rok prišli na súťaž do Bratislavy chlapci
z Kecskemétu a zo Székesfehérváru, z Rakúska z Lilienfeldu a z českého Brna. Takéto medzinárodné partnerstvá umožňujú
našim žiakom porovnávať vlastné schopnosti a zručnosti a zároveň si všímať, čo
robia žiaci zo škôl v okolitých štátoch. Pri
takýchto stretnutiach prejavia skôr snahu
rovnať sa im, naučiť sa to, čo iní vedia povedzme o niečo lepšie.
Ako sú na tom odborné školy a ich žiaci
v susedných štátoch? Ako funguje ich spolupráca s tamojšími cechmi?
Najúčinnejší je systém v Rakúsku, tamojší
cech má už 150 rokov. V tomto štáte sa
s odborným školstvom neexperimentovalo, tam vychádzajú z pôvodných tradícií
a rozvíjajú ich. Cechy sú nadradené učňovskému školstvu. Peniaze zo štátneho
rozpočtu na odbornú prípravu sú koordinované cechom. Je tu teda pragmatická
možnosť cechov ovplyvniť obsah praktickej prípravy, umožniť učňom priame spoznávanie nových materiálov a podobne.
Učňovská škola trvá tri roky, s maturitou
štyri. Absolventi vedení ľuďmi priamo z výrobnej praxe vychádzajú zo škôl už ako hotoví remeselníci. Každý maliar, ktorý skončí
školu, potrebuje na výkon svojej práce byť
členom cechu. Je však iba tovariš, a ak
chce vykonávať prácu samostatného maliara – živnostníka alebo podnikateľa, musí
zvládnuť majstrovské skúšky.
Bez tejto stavovskej príslušnosti by nemohol maľovať tak, ako sa zvykne u nás – po
známosti?
Ani to nie. V Rakúsku platí občianska morálka, postoj spoločnosti je jednoznačný:
ľudia dávajú odborné práce vykonávať profesionálom. Nežiadajú, spravte mi to lacno,
rýchlo, prednosť dostáva značka kvality.
Ak je kvalita nízka, obrátia sa s urgenciou
na vedenie cechu. Keď chce absolvent
školy pracovať, musí byť členom cechu
a musí si vybaviť živnostenský list. Ten získa po tom, čo zloží základné majstrovské
skúšky. Je to dvojročné vzdelávanie, musí
v ňom úspešne absolvovať skúšky z ekonomického odboru, obsah ďalšej časti sa
týka právnych vedomostí. Nad priebehom
skúšok má dozor cech, keď ich uchádzač
zloží, dostane živnostenský list. S ním môže
podnikať samostatne.
Školy z troch štátov, ktoré sa zúčastnili
medzinárodnej súťaže maliarov v rámci
Coneca, prešli po druhej svetovej vojne
podobnou cestou. V čom sa odborné
školstvo začalo odlišovať v ostatných
dvoch desaťročiach?
V maďarských odborných školách, podobne ako v slovenských či českých, ešte
v mnohom pretrváva bývalý socialistický
systém. Sú ﬁnancované zo štátneho rozpočtu, štát je nadradený učňovskému školstvu.
Ale školy v určitom smere už spolupracujú
s cechmi, aby získavali od nich materiály,
informácie a nové poznatky, ktoré im pomôžu v ďalšej praxi. V Maďarsku sa nám
páčila taká zdanlivo drobnosť, že chodby
školy boli vymaľované rôznymi druhmi náterov. Pri každom bol popis farieb, materiálových technológií. Žiak sa idúcky po nich
mimovoľne aj učí.
Ďalší významný rozdiel je v tom, že u nás je
snaha, aby učňovské školy aj zarábali. Dáte
dohromady zopár učňov, nájde sa pre nich
nejaká práca, za ktorú im niekto zaplatí istú
sumu. Prilepšia si do rozpočtu, ale strácajú
čas vyčlenený na učenie neraz málo kvaliﬁkovanou činnosťou. V Maďarsku je takéto
„podnikanie“ zakázané. Školy tam nemôžu
konkurovať ﬁrmám. Prednosť má kvalitná
praktická príprava poskytujúca čo najširšie
odborné vzdelanie. Bežná prax totiž nebýva vždy najlepší učiteľ. Príprava učňov
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si žiada zodpovedný prístup, základom je
snaha, aby získali počas školy čo najviac
do svojho budúceho povolania. Z vedomostnej i praktickej stránky.

neprejavili záujem. Nepoznáme dôvod,
pritom členské pre živnostníkov a školy je
symbolické – dvadsať eur. Teda nemyslím
si, že nezáujem o členstvo je v peniazoch.

Aká je spolupráca maliarskeho cechu so
školami príbuzného zamerania v Českej
republike?
Formy výučby v Čechách sú podobné ako
u nás. Dobrý vzťah tam je medzi cechom
a ministerstvom školstva a samosprávnymi
krajmi, ktoré sú zriaďovateľmi odborných
škôl. Pri tvorbe učebných materiálov prijímajú od cechu námety na praktickú výučbu. Tak pripravili napríklad učebnice pre
maliarov pre prvý až tretí ročník učňovských škôl, sú v nich nové techniky a materiály, nové technologické postupy. Naše
učebnice sú, žiaľ, ešte z 80. rokov minulého storočia, a netreba zdôrazňovať, že
kdečo sa odvtedy zmenilo.
Sympatickým príkladom spolupráce v rámci teraz častejšie spomínaného duálneho
vzdelávania je tamojší cech maliarov, ktorý si vybral šesť učňovských škôl, ktoré
mali záujem ísť inou cestou ako ostatné.

Čo môže objektívne odrádzať mladých
ľudí od tohto remesla?
Najviac nás kvári, že u nás remeslo nie je
chránené legislatívne. Treba posilniť práva remeselníkov v živnostenskom zákone
a zaručiť ich dodržiavanie. Súčasný zákon
nie je jednoznačne postavený tak, že živnostenský list môže mať iba maliar, ktorý
sa tomuto remeslu vyučil. A hotový maliar
má, v porovnaní s inými remeselníkmi,
často aj ten problém, že je na konci stavbárskeho ﬁnančného reťazca. Investor,
majiteľ zaplatí betonárske práce, murárov, inštalatérov, elektrikárov, a keď príde
na rad maliar, už nie sú peniaze. Buď mu
zákazku nedajú, alebo jeho prácu nezaplatia načas a v dostatočnej výške, alebo dajú
na maľovanie čo najlacnejšiu farbu. Potom
na dome, ktorý má rozpočet povedzme
300-tisíc eur, po pár rokoch vidíme, ako
stráca na kráse, opadáva. Pravda, maliar sa
môže brániť, pýtať si vopred zálohu. Lenže
vtedy si investor povie, namaľovať to vie
za lacnejší peniaz ten, čo je v reťazci pred
ním. Bez potrebného živnostenského listu.
Ten, kto dom vymuruje, omietne, ho napokon aj zafarbí. Murár. Pri takejto praxi však
vyučený maliar nemá robotu, a tak sa obzerá po inej. Vie miešať farby, tak sa z neho
stáva možno kuchár, čašník a podobne.
V tejto profesii je lacnejší, a preto možno
vytlačí kvaliﬁkovaného učňa z reštaurácie,
kuchyne. Začarovaný kruh.

„Najviac nás kvári,
že u nás remeslo nie je
chránené legislatívne.
Treba posilniť
práva remeselníkov
v živnostenskom
zákone a zaručiť
ich dodržiavanie.
Súčasný zákon nie je
jednoznačne postavený
tak, že živnostenský
list môže mať iba
maliar, ktorý sa
tomuto remeslu vyučil.
A hotový maliar má,
v porovnaní s inými
remeselníkmi, často
aj ten problém, že je
na konci stavbárskeho
finančného reťazca.“
Peniaze plynú do škôl z ministerstva, ale
metodiku a obsah praktickej výučby už
vypracoval cech. To sú nové trendy, ktoré
sa osvedčujú, pretože na súťažiach organizovaných českým cechom sa tieto školy umiestňujú na popredných miestach.
A nezanedbateľným dôkazom je fakt, že
záujem o spoluprácu prejavili už aj školy,
ktoré pôvodne do tohto projektu odmietli
ísť. Pochopili, že absolventi pripravovaní
v rámci projektu si vedia ľahšie nájsť prácu, lebo sú v kontakte s cechmajstrom
a so živnostníkmi v cechu, teda s najbližšími potenciálnymi zamestnávateľmi.
Ako konkrétne pomáha našim školám
váš cech?
Maliarstvo nepatrí, prirodzene, medzi „vychytené“ učebné odbory. Radí sa medzi tie
menšinové, vyučuje sa v rámci stavebných
škôl, v jednej triede je šesť-sedem maliarov.
Združujeme tie odborné školy, ktoré majú
o spoluprácu záujem. V Cechu maliarov
Slovenska máme ako kolektívnych členov
školy v Nových Zámkoch, Leviciach, Nitre,
Krásne nad Kysucou, vo Valaskej a v Košiciach. Prvá a posledne menovaná škola
sú najväčšie. Oslovili sme aj bratislavskú,

Zaujímavá metafora ilustrujúca zložitosť
problematiky. Ako by sa dala situácia riešiť tak, aby bolo spokojných viacero zainteresovaných?
Pri súkromných, malých investoroch takéto zvyklosti ešte budú pretrvávať. Ale pri
štátnych, veľkých ﬁremných zákazkách by
sa mohlo kontrolovať, či zákazku dostane skúsený maliar, alebo aspoň absolvent
s výučným listom. Ak by sa to podarilo
aspoň pri polovici stavbárskych výkonov,
remeslo by sa dôstojne udržalo. Naopak,
pretrvávajúci trend spôsobuje, že maliari
sa rozhodujú, či sa radšej nevyučia za murárov, lebo s touto živnosťou majú nádej,
že uplatnia aj to, čo im je osobne bližšie,
ale k čomu sa v súčasnosti neraz nedostanú. Žiaľ, napomáhajú to aj samotné odborné školy. V učebnom programe murárovi
pridajú navyše pol roka maliarčiny, aby mal
vedomosti aj z tohto odboru. Lenže takto
sa maliarstvo potláča do úzadia a z murárov formujeme „všeumelcov“.
Aké majú slovo živnostníci vo vládnej alebo v regionálnych radách pre odborné
vzdelávanie a prípravu?
Náš cech môže byť v nich jedine v občianskej pozícii. Ale necítime sa byť na okraji.
Vo všetkom, aj v programe drobného
živnostníctva, si treba postaviť celospoločenské priority. Spoločnosť by mala mať
v hierarchii úplne jasno, aké miesto má
v nej školstvo, vzdelávanie, veda. Potom
môžeme hovoriť o partnerskej spolupráci. Podľa mňa chýba vízia, ako by sa malo
odborné školstvo formovať, koľko ﬁnancií
si bude vyžadovať príprava učňov. Ak taká
vízia vznikne, potom treba urobiť všetko
pre to, aby sa peniaze do rozpočtu aj reálne dostali. Na platy kvaliﬁkovaných a tvorivých učiteľov, na učebnice a nevyhnutné
školské pomôcky, vybavenie dielní. Zdá sa
však, že politicky je výhodnejšie investovať
do objektov, ktoré sú viditeľnejšie. Kvalita
vzdelávania sa posudzuje zložitejšie ako
úžitok diaľnice alebo výstavba futbalových štadiónov. Lenže kým prvák dokončí povinnú školskú dochádzku, uplynie
najmenej desaťročie. A ani potom nie je
záruka, že absolvent odbornej školy začne
spoločnosti vracať to, čo do neho vložila.
Ale krajina, ktorá chce zachovať svoj ekonomický potenciál a spoločenské hodnoty,
to nesmie nikdy vzdať.
Dušan MIKOLAJ
Foto Ján SÚKUP

Murári dostali komín,
stolári majstrovali stoličku
SUSO
K postupovej Súťažnej prehliadke stavebných remesiel
(SUSO), ktorá sa konala počas tohtoročného ročníka Mladého tvorcu v Nitre, sa vraciame ako jednému z príkladov
medzinárodnej spolupráce.
Slovensku sa uchytila po dobrých skúsenostiach z Českej republiky za organizačnej účasti Štátneho inštitútu odborného
vzdelávania, ktorý ju v spolupráci s českou ﬁrmou ABF zaradil do systému Skills
Slovakia. Súťaže sa zo Slovenskej republiky zúčastnili dvojčlenné tímy zo siedmich
škôl. Prezentovali remeslo pred širokou
verejnosťou prichádzajúcou do nitrianskeho Agrokomplexu a mali možnosť
porovnať si svoje znalosti a zručnosti pri
práci a pod vedením profesionálov sa zoznamovali s modernými technológiami,
trendmi v oblasti stavebných materiálov
i novinkami v ponuke náradia a strojov.
Najlepší získali od partnerov podujatia
okrem praktických darčekov diplom
Skills Slovakia a príležitosť zúčastniť sa
súťaže EuroSkills.
V odbore murár sa súťažilo v piatich disciplínach: Nanášanie zušľachtených omietok na stenu, Vymurovanie časti obvodové-

ho múru z brúsených tehál, Vymurovanie
segmentu komína, Vymurovanie časti obvodového muriva, Vymurovanie oplotenia.
Súťažiaci sa oboznámili s technológiou
suchého murovania za pomoci systému
Dryﬁx a materiálu Porotherm a s technológiou lepenia lícových pásikov.
Dvojice žiakov pracovali na dvoch spoločných zadaniach. Na stavbu skeletu rohu
a ostenia mali približne štyri a pol hodiny.
Dostali výkres so zadaním, technickí poradcovia partnerských ﬁriem im ho predstavili a skonkrétnili. Svoju predstavivosť
si mohli porovnávať priamo na pódiu so
vzorovou stavbou identickou so zadanou
súťažnou úlohou. Pracovali s murovacou
penou a so striekacou pištoľou. Bezpečnosť práce hodnotili pracovníci z miestnych inšpektorátov práce. Po praktickom
kole písali žiaci krátky test.
Pri stavbe komínového skeletu spoznali technológie nanášania šľachtených
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omietok. Dostali výkres, oboznámili sa
s postupom murovania, technický poradca ich uviedol do problematiky technológie a sledoval správne dodržanie postupu. Zadanú úlohu museli splniť za dve
a pol hodiny, po ukážke písali krátky test.
Po jeho dokončení každá dvojica riešila
zadanie, ktoré bolo identické s predvedenou ukážkou. Školy si po súťaži mohli
zhotovené komíny (v hodnote asi 500
eur) odniesť, v budúcnosti ich budú
môcť využívať pri výučbe.
Pri nanášaní šľachtených omietok na stenu dostali súťažiaci výkres a náradie, na
vyhotovenie mali približne 100 minút.
V tejto disciplíne murovali s materiálom
Ytong.

Na vymurovanie oplotenia s podmurovkou mali žiaci dve a pol hodiny. Dostali
výkres, murárske sánky a rámček, v disciplíne sa oboznámili s murovaním s materiálom KB-Blok.
V kategórii murárov sa najlepšie darilo
Milanovi Adamčíkovi a Milanovi Staňovi zo Strednej odbornej školy (SOŠ)
Považská Bystrica. Druhí skončili Peter
Sýkora a František Barnovský z SOŠ
Stará Ľubovňa. Obe školy víťazných
družstiev sú aj premiérovými držiteľmi
ocenenia Hviezda postupového kola
na Slovensku.
Stolári sa popri iných disciplínach venovali zhotoveniu drevenej stoličky. Zvíťazili
Róbert Hudák a Martin Smoleňák z SOŠ
sv. Klementa Hofbauera v Podolínci.
Za nimi skončili dvojice Patrik Pšúrik, Michal Milo z SOŠ Považská Bystrica a Peter Chynoradský, Marek Cvečka z SOŠ
obchodu a služieb Trnava.
Najlepšie tímy stolárov a murárov postupujú do ﬁnále súťaže SUSO, ktorá
sa uskutoční 17. – 20. septembra 2013
v rámci 24. medzinárodného stavebného
veľtrhu For Arch v Prahe.
Dušan MIKOLAJ
Foto Ján SÚKUP
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Viac ako dve tretiny žiakov sa vzdelávajú…
ŠVAJČIARSKO
(dokončenie zo strany 17)

v práci sa nechcú uplatňovať len hlavou, ale
vo svojej profesionálnej dráhe chcú robiť
niečo praktické, bezprostredne užitočné.

Možnosti výberu
z 230 povolaní
Vo Švajčiarsku majú žiaci možnosť vybrať
si z 230 povolaní. V oﬁciálnom zozname
je ich podstatne menej ako u nás, výrazne
viac však zaručujú absolventom možnosť
uplatniť sa na trhu práce. Zároveň sa nemusia stresovať, že vo svojom odbore strávia podstatnú časť svojho života. To platilo
pred dvoma, tromi desaťročiami, keď výber povolania nebolo možné po krátkodobej praxi meniť. Dnes sa učeň vyučí povedzme za kuchára, a po čase zistí, že mu
nevyhovuje pracovať po večeroch a cez
víkendy. Švajčiarsky systém má takú priepustnosť, že mu umožní poľahky prestúpiť
do inej oblasti služieb. Ostáva mu pôvodná kvaliﬁkácia a od jedného povolania má
otvorené cesty k ďalšiemu.
Ako to funguje konkrétne? Keď si mladý
človek vyberá povolanie, rozhoduje sa
ešte pred výberom školy, čo znamená, že
okrem školy si musí nájsť aj miesto v podniku. Napríklad, keď sa chce stať mechanikom, vyhľadá si podnik, ktorý školí
mechanikov. V regióne, kde žije, môže
byť niekoľko desiatok podnikov s týmito
službami, tie ponúkajú možno stovku pracovných miest. Uchádza sa oň, a keď ho
pozvú, príde tam na dva-tri dni, všetko si
môže popozerať a usúdiť, či by sa mu toto
povolanie páčilo, alebo nie. Za ten čas sa
aj riaditeľ alebo majiteľ podniku rozhoduje, či má záujem angažovať ho. Niektorí
uchádzači navštívia viacero rôznych podnikov a rozhodujú sa, v ktorom sa chcú
vyučiť. Tú istú možnosť majú podniky.
Čo to znamená vo vzájomných vzťahoch?
Angažovať mladého človeka značí, že
podnik s ním uzavrie zmluvu. Tá sa podobá bežnej pracovnej zmluve, len sa nazýva učňovská zmluva. Na rozdiel od nej
obsahuje dodatok, že podnik poskytne
uchádzačovi pracovnú výučbu a zároveň
stanoví jeho mzdu. Učeň už v prvom roku
dostáva malú mzdu, lebo sa učí podľa princípu learning by doing, teda popri štúdiu
produktívne pracuje.

Častejšie v podniku
než v škole
Ak porovnávame situáciu s našimi školami,
vo švajčiarskych postupujú pri príprave učňov podstatne inakšie. Tí zvyčajne trávia tri
až štyri dni z týždňa v podniku a jeden či
dva v škole. Odborná škola ma doplňujúcu
funkciu, existuje len vtedy, ak konkrétna
oblasť remesla potrebuje odborné vyškolenie. Školy špecializované na technické
alebo obchodné povolania učňov fungujú podľa aktuálnej situácie. Čiže človek si
nevolí primárne školu. Zvolí si najprv povolanie a podnik a podľa toho je následne
pridelený do konkrétnej školy. V praxi býva
však nedostatok niektorých špecializovaných podnikov. Ak nedokážu pokryť dopyt
učňov, pomáhajú si tzv. nadpodnikovými
kurzami. Tie sa konajú v rozsahu 6 až 12
týždňov počas troch rokov štúdia a učeň
sa v nich naučí praktické činnosti, ktoré si
nemohol osvojiť vo „svojom“ podniku.
V tomto systéme by sme ťažko hľadali
odpoveď na naše otázky o trhu práce.
Na jednej strane sú vo Švajčiarsku ﬁrmy,
ktoré miesta ponúkajú, na druhej mladí ľudia, ktorí ich aktívne sami hľadajú. Pritom
neplatí nijaká formálnosť, musia si nájsť
podnik, ktorý ich vyučí. Pravda, nie vždy
panuje vyvážený vzťah medzi ponukou
a dopytom. Je to dané demograﬁckým
vývojom. Boli roky, keď dopyt prevyšoval
ponuku, teraz je mladých ľudí menej, a ponuka tak prevyšuje dopyt.

Snívanie a reálne
povolania
Ďalšie posuny pri voľbe povolania vyplývajú zo situácie v konkrétnom regióne.
Mladá žena sa chce stať povedzme kvetinárkou, ale v okolí jej bydliska je uchádzačov viac ako voľných miest. K vysnívanému povolaniu nemá možnosť dostať
sa, a tak musí zvažovať voľbu z iných, pre
ňu o niečo menej príťažlivých. Posun k realite však neraz znamená, že iná voľba
vôbec nemusí byť horšia. Naopak, mnohí
sú v povolaní, ktorému sa vyučili, spokojní
a vykonávajú ho radi.
V tomto systéme vzdelávania je len málo
ľudí, ktorí sa nemôžu vyučiť za to, o čo
sa vážne uchádzajú. Medzi dvadsiatkou
najobľúbenejších povolaní vo Švajčiarsku
je na prvom mieste obchodník, lebo je to
všeobecné vzdelanie. Kým v susednom
Nemecku rozlišujú asi 25 druhov obchodníkov, podľa toho, na čo sa špecializujú,
vo Švajčiarsku existuje len jedno široko

na vysokú školu (podobne ako gymnazista
na univerzitu). Alebo absolvent odborného štúdia má ešte možnosť dodatočného
štúdia a ísť študovať na univerzitu, na to
však potrebuje ešte rok štúdia všeobecnovzdelávacích predmetov, aby získal ďalšie potrebné znalosti. Až potom dosiahne
úroveň, ktorá mu umožní uchádzať sa
o štúdium na univerzite.
Mladí ľudia sa nerozhodujú podľa všeobecných očakávaní. Niektorí si zvolia povolanie a potom ich to ťahá na univerzitu,
ale ešte viac je takých, čo vyštudujú gymnázium a potom zistia, že chcú robiť niečo
praktickejšie. Buď sa rozhodnú ísť na vysokú odbornú školu, alebo si dokonca urobia
vyššiu odbornú skúšku.

Proﬁt z kvalitného
vzdelania
Investícia štátu do vzdelávania je vo Švajčiarsku dobre prepočítaná. Predstavuje
účelne vynaložené náklady, pretože za-

Dôvod je jednoduchý. Obsah výučby nemôže stanovovať štát, lebo predovšetkým
ﬁrmy vedia, čo treba v konkrétnom povolaní vykonať na trhu práce, akého pracovníka potrebujú. Zväzy stanovujú všetky
kompetencie, ktoré absolvent školy musí
mať. Zároveň určujú, čo sa vyučí v podniku, čo sa bude robiť v škole, ako majú
vyzerať osnovy. V ich rukách je otázka
kvaliﬁkácie a podoby záverečných skúšok. Lebo podniky majú v prvom rade
úlohu ponúkať pracovné miesta a na ne
školiť mladých ľudí.
Akú úlohu zohrávajú v tomto systéme
kantóny? Musia ponúkať odborné školy.
Musia zabezpečiť, aby všetci učni v kantóne mohli navštevovať odbornú školu
jeden až dva dni do týždňa. Majú vlastné
školy v kantóne alebo, keď je v nejakom
povolaní len málo učňov, spolupracujú
s iným kantónom a spoločne vytvoria školu, ktorá napĺňa dané potreby. Kantóny sú
zodpovedné za dohľad nad podnikmi,
ktoré majú učňov.

vlády a kantónov je 40 %. A to aj napriek
tomu, že učňov vyučuje len 30 až 40 %
podnikov. Malé podniky totiž nie sú schopné pokryť celú výučbu, iné sú zas také špecializované, že odborná výučba v nich nie
je možná. Tretina švajčiarskych ﬁriem však
postačuje na to, aby trh s učňovskými pracovnými miestami v krajine fungoval.
Z čoho pozostáva príspevok ﬁriem? V prvom rade sú to všetky náklady spojené
s výučbou. Firmy stojí čas zostaviť obsah
učiva, angažovať sa vo zväzoch, atď., ale
ani jeden podnik by to nebol ochotný robiť, ak by mu to niečo neprinášalo. Preto
tu nemožno hovoriť len o spoločenskej
zodpovednosti podnikov tvoriť učňovské
miesta. Produktívny výkon učňov, čiže ich
práca, je v priemere totiž vyšší ako náklady na ich výučbu. Treba však povedať, že
to nie je rovnaké pri každom povolaní. Pri
niektorých povolaniach sa to opláca podstatne viac, napríklad v prípade výučby
elektromontérov.
Tu by sa možno vyplatilo, ak by príprava
v niektorých odboroch trvala o rok dlhšie.
Keď zavádzame nové povolanie, vždy myslíme na to, aký podiel bude niesť na svojich
pleciach škola, aký podnik, ako sa urobia
študijné plány tak, aby podnik získal aspoň
minimálny čistý zisk. Zvyčajne sa to podarí,
len pri malom počte povolaní to nevyjde.

Integrácia do systému
vzdelávania

Josef Widmer prezentuje v Bratislave výsledky švajčiarskeho duálneho vzdelávania.
poňaté štúdium na povolanie obchodníka.
Pre absolventov to v konečnom dôsledku
znamená, že sa môžu stať obchodníkmi,
ale aj pracovať v štátnej správe, banke,
priemysle či v kancelárii.
Dvadsať najvyhľadávanejších povolaní
tvorí 60 % zo všetkých povolaní. Asi 70 %
učňov malo možnosť vyučiť sa vo svojom
obľúbenom povolaní, 5 % sa vzdelávalo
v povolaní, ktoré mali vo svojom rebríčku
obľuby ako druhé v poradí. Pätnásť percent učňov chcelo ísť študovať do gymnázia, ale nemali na to dosť dobré známky,
takže šli do odbornej školy. Nebola to ich
dobrovoľná voľba, ale gymnáziá vo Švajčiarsku zo svojich kritérií nezľavujú. Tieto
čísla hovoria o tom, že odborné vzdelávanie má vo Švajčiarsku veľkú hodnotu. A zároveň 20-% kvóta pre gymnáziá umožňuje
selektovať študentov, ktorí sú zárukou, že
úspešne absolvujú univerzitu.

Vyššie odborné
vzdelávanie
Keď absolventi sekundárneho vzdelávania
získajú certiﬁkát, majú za sebou troj- alebo štvorročné vzdelávanie – podľa toho,
aké povolanie si vybrali. Po niekoľkých
rokoch praxe v podniku majú možnosť absolvovať vysokú odbornú školu zameranú
na prax. Na to je potrebná odborná maturita, s ktorou sa uchádzač dostane priamo

mestnanci neskôr z vyšších príjmov, ktoré majú vďaka lepšiemu vzdelaniu, platia
vyššie dane, čo je z optiky štátu výnosom.
To sa týka aj sociálnych výnosov, ak berieme do úvahy prostredie mladého človeka. Absolvent univerzity alebo vysokej
odbornej školy je integrovaný na trhu
práce i v štátom akceptovaných vzorcoch
správania sa.

Kompetencie kantónov
a ﬁriem
Švajčiarsko je charakteristické mnohorakosťou. Na jeho území sú štyri jazykové
regióny, administratívne sa prelínajúce
26 kantónmi. A práve kantóny zohrávajú
vo vzdelávaní dôležitú úlohu. V oblasti
školstva majú primárne kompetencie.
Výnimkou je odborné vzdelávanie, kde
sú študijné plány upravené celoštátne.
Je to dôležité, lebo zamestnávateľ chce
vedieť, čo dostane od štátu, keď zamestná učňa, preto medzi kantónmi nemôžu
existovať rozdiely. Tento systém sa riadi
z celoštátnej úrovne, na nej sa stanovuje
právny základ. To však neznamená, že
na štátnej úrovni sa určuje, ako má vyzerať výučba. O tom rozhoduje organizácia zložená zo zväzov zamestnávateľov
a z ﬁriem. Tie navrhujú, čo má obsahovať
školská príprava žiakov na výkon konkrétneho zamestnania.

Pre podniky to, samozrejme, nie je prvoradá úloha. Na vedenie učňov sa zväčša
podujme šéf alebo majiteľ, vo väčšom
podniku musia poveriť kompetentnú osobu, ktorá na nich dohliada. Niekedy sú
do produktívneho procesu zapojení dvaja, traja učni, inokedy i viacerí.
Podniky musia spĺňať stanovené podmienky, aby nenastala situácia, keď sa v zmluve
stanoví, že zabezpečia výučbu pre učňa,
a v konečnom dôsledku k tomu nedôjde.
Preto sú podniky kontrolované, či sa výučba učňov realizuje dostatočne kvaliﬁkovane. Každý, kto chce vzdelávať mladých
ľudí, musí absolvovať približne 100-hodinový kurz, na ktorom získa základné
pedagogické znalosti. Jeho absolvovaním
získa oprávnenie vyučovať. Ak podnik nedokáže zabezpečiť kvalitu výučby, kantóny
mu takéto oprávnenie odoberú. To sa však
stáva zriedkakedy.

Podiel na ﬁnancovaní
Verejné výdavky na odborné vzdelávanie sú 3,4 miliardy švajčiarskych frankov.
Z jednej štvrtiny ich platí spolková vláda, tri
štvrtiny platia kantóny. Je to paušálna platba určená na základe počtu učňovských
zmlúv. Pokiaľ klesá počet učňov, suma sa
znižuje, a naopak.
Dôležitý v systéme pokrývania nákladov
na odborné vzdelávanie je príspevok ﬁriem. Ten je až vo výške 60 %, príspevok

Medzi silné stránky švajčiarskeho odborného vzdelávania patrí plná integrácia
do celkového systému vzdelávania, a to
nielen na sekundárnom stupni. Nie je to
niečo izolované, dá sa pokračovať na terciárnu úroveň a je možné dostať sa zo
všeobecnovzdelávacej oblasti do odbornej a naopak. Táto priepustnosť oboma
smermi je dôležitá, aj keď prakticky sa využíva len asi na 20 percent. Človek má tak
vždy možnosť zmeniť svoje smerovanie,
ak zistil, že si zle vybral.
Vedomie, že cesty sú otvorené, je povzbudzujúce. Ak chce niekto ísť napríklad v tridsiatke na univerzitu, je to možné, aj keď si
to od neho, samozrejme, vyžaduje disciplínu a námahu.
Ešte dôležitejšia je orientácia na trh práce.
Švajčiarsky systém vzdelávania neriadia
školy, ale trh práce, čo je dôležité z hľadiska jeho funkčnosti. Podniky a zväzy podnikov sledujú, koľko pracovných miest potrebujú. Napríklad keď momentálne nie je
dobrá situácia pre mechanikov alebo stolárov, ponúknu menší počet učňovských
miest v tejto oblasti. A keď je v inej oblasti
väčší perspektívny potenciál, ponúknu aj
väčší počet miest.
Z toho vyplýva dobrá integrácia mladých
ľudí do systému. Vďaka nemu sa dobre darí
integrovať aj cudzincov – vo Švajčiarsku je
ich asi 20 %, samozrejme, predpokladom
ich integrácie je ovládanie štátneho jazyka.
Až 95 % mladých ľudí ukončí sekundárny
stupeň, len 5 % sa to nepodarí.
Ďalším dôležitým bodom je partnerstvo
medzi zväzom, kantónmi a ﬁrmami, medzi
spolkovou úrovňou a kantónmi. Táto spolupráca nie je vždy bez konﬂiktov, medzi
zúčastnenými stranami sa uskutočňujú
náročné diskusie. Často sú názory odlišné.
Firmy chcú väčšinou postupovať rýchlo, čo
však nie vždy ide. Príprava nového povolania trvá päť rokov, ﬁrmy musia určiť, aké
kompetencie, aký proﬁl bude mať, musia
vytvoriť osnovy a na záver potrebujú politické schválenie, právne odobrenie. Ale
potom to funguje.
Upraviť existujúce povolanie z obsahového hľadiska netrvá dlhšie ako jeden rok.
Niektoré povolania, napríklad informatici,
sa spravidla každý rok adaptujú na prebiehajúce zmeny. Z toho všetkého vyplýva nízka nezamestnanosť mladých ľudí
(7,7 %, priemer v OECD je 16,2 %). Systém
odborného vzdelávania silno prispieva
k tomu, že Švajčiarsko patrí k najkonkurencieschopnejším štátom sveta.
Spracovali (tm) a (aj)
Foto Dušan MIKOLAJ
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Obsah a ciele
ocenenej práce
Maturantky našej SOŠ Dana Simonová
a Lucia Petrášová preto v ocenenej práci
popisujú, ako uľahčiť život celiatikom aj laikom a pomôcť odborníkom, ktorí pripravujú pokrmy podľa zásad bezlepkovej diéty.
Vytýčili si v nej tieto ciele:
■ charakterizovať celiakiu,
■ popísať problematiku bezlepkovej diéty,
■ zdôrazniť význam vzdelávacích aktivít
pre celiatikov, ich rodiny, personál hotelov a gastronomických zariadení,
■ vyhodnotiť
dotazníky respondentov
a výsledky zohľadniť v práci,
■ pripraviť materiály vhodné na zvýšenie
povedomia o bezlepkovej diéte a pomáhajúce celiatikom naučiť sa s touto
chorobou a diétou žiť.
Lucia Petrášová a Dana Simonová, víťazky celoslovenského kola SOČ v odbore Hotelierstvo
(HoReCa), gastronómia, cestovný ruch.

S diétnym
stravovaním
do Abú Zabí
SOŠ, FARSKÉHO UL., BRATISLAVA
Stredná odborná škola (SOŠ) na Farského ulici v bratislavskej
Petržalke sa zameriava na gastronómiu, potravinárstvo, hotelierstvo a marketing. Žiaci učebných aj študijných odborov sa
každoročne úspešne zapájajú do riešenia Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) vo viacerých odboroch. V tomto ročníku SOČ zaznamenali mimoriadny úspech. Dana Simonová
a Lucia Petrášová zvíťazili v odbore Hotelierstvo (HoReCa),
gastronómia, cestovný ruch s prácou Diétne stravovanie bez
lepku a získali mimoriadnu cenu – postup na celosvetové
vedecké fórum mladých Expo Sciences International v Abú
Zabí v Spojených arabských emirátoch. Dominika Matejovičová a Daniel Jurík obsadili 3. miesto v odbore Pôdohospodárstvo s prácou Renesancia jačmeňa.

Stravovanie bez lepku
Podstata bezlepkovej diéty sa dá zhrnúť
takto: bezlepkové jedlo je pre celiatika
súčasne aj liekom, ktorý musí užívať celoživotne. Na jednej strane je potešujúce,
že celiatik nemusí užívať lieky, na druhej
strane niekedy po diagnostike svojho
ochorenia podľahne panike, že nebude
vedieť nakupovať správne potraviny a variť ich diétne. Keď zistí, aké ďalšie obmedzenia táto diéta prináša, môže upadnúť
do beznádeje. Deti očakáva povedzme
určité vyčlenenie z kolektívu, lebo sa nemôžu stravovať v bežnej školskej jedálni,
ak v nej neposkytujú možnosť diétneho
stravovania. Pri rodinných návštevách
a výletoch treba často objasňovať, že
babičkine koláče a torty nemôže celiatik
ochutnať, že opečené špekáčiky, chlieb

a pivo s kamarátmi pri táboráku sú pre
neho tabu. Problematický je aj výber dovolenky a s ňou spojená návšteva reštaurácií. Prieskum ukázal, že ani personál reštaurácií, ktoré ponúkajú bezlepkové jedlá,
neraz nedokáže odpovedať na podstatné
otázky o bezlepkovej diéte.

Ich Diétne stravovanie bez lepku obsahuje
výber základných informácií o nevyliečiteľnej chorobe celiakii a popis problematiky celoživotnej bezlepkovej diéty, ktorá je
zároveň jediným liekom pri celiakii. Práca
dokumentuje nárast súčasných poznatkov
o celiakii a bezlepkovej diéte, čo je pozitívna správa pre celiatikov a ich rodiny,
ale aj personál gastronomických zariadení
a prevádzok.
V praxi zatiaľ prevláda nízke povedomie
o tejto problematike, preto je v práci zdôraznený význam vzdelávacích aktivít pre
celiatikov, ich rodiny, personál hotelov
a gastronomických zariadení. Práca obsahuje návod na organizáciu vzdelávacích
aktivít zážitkovou formou.
Autorky ocenenej práce SOČ pripravili
receptár bezlepkových výrobkov s fotograﬁami, reštauračné kartičky, zoznam
výrobcov bezlepkových potravín, zoznam
gastronomických prevádzok rešpektujúcich bezlepkovú diétu, zoznam občianskych združení a nadácií pracujúcich pre
celiatikov, zoznam webových sídel k tejto
problematike.
Týmito materiálmi významne naplnili svoj
pôvodný zámer uľahčiť život celiatikom
v oblastiach, ktoré negatívne ovplyvňujú ich psychiku a každodenné spolužitie
s nevyliečiteľnou chorobou. Zároveň podporujú uvedomelý výber diétnych potravín a stravy, chuť získavať nové poznatky,
tvorivosť pri príprave bezlepkových pokrmov a pomáhajú pri prekonávaní strachu
z cestovania a stravovania sa mimo svojej
domácnosti.
Autorky ocenenej práce prispeli k zjednodušeniu každodenného života celiatikov,
eliminovaniu ich beznádeje, odmietania
a nechuti do zmien v stravovaní. Upriamujú pozornosť celiatikov na pozitívne zmeny,
očakávania a nové skúsenosti.
Spomenuté materiály sú vhodné na zvýšenie povedomia o bezlepkovej diéte, pomáhajú celiatikom naučiť sa s touto chorobou
a diétou žiť a sú využiteľné aj počas ďalších vzdelávacích aktivít, ktoré bude SOŠ
na Farského ul. organizovať v budúcnosti.
Tým sa zúročí skutočnosť, že vedenie školy podporuje mimoškolskú činnosť žiakov
a vytvára podmienky na realizáciu užitočných nápadov.
Ing. Brigita ŠUHAJDOVÁ,
konzultantka práce SOČ
Foto archív školy

Maturitné vysvedčenie i výučný list
MARKETING
Príprava v školskom vzdelávacom programe Marketing v študijnom odbore 6405 K
pracovník marketingu zahŕňa teoretické
a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické vyučovanie je poväčšine organizované
v priestoroch školy a praktické vyučovanie
je organizované formou odborného výcviku
v laboratóriách v mestskej časti Rača alebo
priamo na pracoviskách zamestnávateľov.
Časť odborného výcviku má škola zabezpečenú zmluvnými vzťahmi s fyzickými a práv-

nickými osobami. Žiaci sa v priebehu štúdia
oboznámia s rôznymi pracoviskami, pretože
ich práca sa v stanovených intervaloch strieda. V rámci praktickej prípravy žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti.
Štvorročný odbor štúdia je koncipovaný
homogénne a smeruje do troch základných oblastí: rozvoj osobnosti žiaka, príprava na život v občianskej spoločnosti
a príprava na pracovné uplatnenie.
V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na poznatky z makroekonómie a mikroekonómie, na porozumenie vzťahom v trhovej ekonomike, na podnikové činnosti,

na účtovníctvo a pracovnoprávne vzťahy.
Odborné vzdelávanie poskytuje žiakom
potrebné vedomosti z oblasti podnikania.
Štúdium je ukončené maturitnou skúškou.
Pozornosť si zaslúži aj nový 4-ročný študijný odbor pracovník v hotelierstve
a cestovnom ruchu. Atraktívne sú 4-ročné kombinované učebné odbory mäsiar,
kuchár; cukrár, pekár; cukrár, kuchár, pretože ponúkajú možnosť získať výučný list
v dvoch profesiách a tým aj lepšie uplatnenie absolventov na trhu práce.
Škola pripravuje študijný odbor hotelová
akadémia a vyššiu odbornú školu.

■
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Každodenná i slávnostná
príprava jedla a obsluhy
GASTRONÓMIA A SLUŽBY V GASTRONÓMII
Príprava žiakov v školskom vzdelávacom
programe Gastronómia a služby v gastronómii v učebných odboroch 6444 H
čašník, servírka a 6445 H kuchár a v študijných odboroch 6444 K čašník, servírka
a 6445 K kuchár zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie. Teoretické vyučovanie je
realizované v budove školy na Farského ul.
v Bratislave. Praktická príprava sa uskutočňuje v školskej kuchyni, odborných učebniach školy a v zmluvných pracoviskách zamestnávateľov. Zamestnávatelia poskytujú
pracovné priestory pre žiakov na základe
uzatvorenej zmluvy medzi školou a gastronomickým strediskom. Prevádzkové podmienky reštaurácií a prevádzok rýchleho
občerstvenia umožnia žiakom podieľať sa
na výrobe a distribúcii pokrmov pre podnikové stravovanie, hotových a minútkových
jedál pre širokú verejnosť vrátane bežnej
a príležitostnej obsluhy pri gastronomických akciách a aktivitách školy, najmä
v rámci cateringovej činnosti.

Týždeň teória,
týždeň prax
Výučba v učebných odboroch je organizovaná v týždňových cykloch – strieda
sa týždeň teoretického vyučovania s týždňom odborného výcviku. Praktická príprava v študijných odboroch je organizovaná raz alebo dvakrát týždenne v jednom
alebo dvoch dňoch, prípadne inou formou, na základe požiadaviek zmluvných
partnerov. Ostatné dni v týždni sa koná
teoretické vyučovanie.
Prípravu jedál a poskytovanie služieb pracovníka obsluhy zabezpečujú žiaci pod dozorom majstra odborného výcviku, učiteľa
odborných predmetov alebo inštruktora,
zamestnanca podniku povereného uvedenou činnosťou. Pri zabezpečovaní stravova-

nia pre verejnosť si žiaci osvojujú potrebné
návyky v komunikácii s hosťami a klientmi,
prijímaní objednávok, ako aj vo vyúčtovaní.
Ďalšie odborné zručnosti žiaci získavajú
v rámci praktických laboratórnych cvičení
a pri precvičovaní takých zručností, situácií
a javov, ktoré sa v bežnej praxi vyskytujú
zriedkavo. Okrem toho môžu žiaci získať
odbornú zručnosť pri akciách usporadúvaných stavovskými organizáciami, podnikateľmi a partnerskými odbornými školami.

Vedenie k celistvým
činnostiam
V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť technológie prípravy pokrmov, techniky obsluhy, zloženia, hygieny
a skladovania potravín, výživy, ekonomiky,
právnej náuky, spoločenskej komunikácie.
V rámci odborného výcviku žiaci získavajú
teoretické a praktické zručnosti na úseku
prípravy jedál a úseku obsluhy. Veľký dôraz
sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie jeho osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej
orientácie.
Učebné odbory štúdia sú koncipované homogénne ako odbor profesijnej prípravy
pre úsek prípravy jedál aj pre úsek odbytu
so všeobecným prehľadom v celej oblasti
gastronomických služieb a so základnými
predpokladmi na výkon obchodno-podnikateľských aktivít. Študijný odbor 6421 K
spoločné stravovanie je koncipovaný ako
odbor na získanie úplného stredného vzdelania so všeobecným prehľadom a s možnosťou uplatnenia sa v obchodných podnikoch, v podnikoch spoločného stravovania
na pozícii riadiaceho pracovníka strednej
úrovne. Trojročné štúdium je ukončené záverečnou skúškou, štvorročné a dvojročné
nadstavbové štúdium maturitnou skúškou.

UČEBNÉ ODBORY
6444 H čašník, servírka
6445 H kuchár
Absolvent získa stredné odborné vzdelanie ISCED 3C. Dokladom o absolvovaní trojročného denného štúdia oboch odborov je vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný
list a dodatok k výučnému listu. Absolventi odboru sa uplatnia v pracovných pozíciách účtujúci čašník, servírka, hlavný čašník, servírka, barman, súkromný podnikateľ
v oblasti gastronómie, živnostník. V odbore kuchár v pracovných pozíciách samostatný kuchár teplej alebo studenej kuchyne, šéfkuchár v stravovacích zariadeniach,
súkromný podnikateľ v oblasti gastronómie, živnostník. Pre absolventov trojročných
učebných odborov je možnosť rozšíriť si vzdelanie v nadstavbových študijných odboroch nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia a získať úplné stredné odborné
vzdelania na úrovni ISCED 3A.

ŠTUDIJNÉ ODBORY
6444 K čašník, servírka
6445 K kuchár
Štvorročné denné štúdium zaručuje úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A. Je
ukončené maturitnou skúškou a dokladom o dosiahnutom vzdelaní je vysvedčenie
o maturitnej skúške, výučný list, dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške a dodatok
k výučnému listu. Absolventi odboru čašník, servírka majú možnosť uplatniť sa v pracovných pozíciách účtujúci čašník, servírka, hlavný čašník, servírka, barman, prevádzkar, vedúci gastronomického zariadenia, súkromný podnikateľ v oblasti gastronómie
a cestovného ruchu, živnostník. Absolventi odboru kuchár v pracovných pozíciách
samostatný kuchár teplej alebo studenej kuchyne, šéfkuchár v stravovacích zariadeniach, prevádzkar, vedúci gastronomického zariadenia, súkromný podnikateľ v oblasti gastronómie, živnostník. Na túto kvaliﬁkáciu nadväzuje odborná príprava vo vzdelávacích programoch vysokoškolského štúdia na úrovni 5B alebo v ďalších vzdelávacích
programoch zameraných na rozšírenie kvaliﬁkácie, jej zvýšenie alebo zmenu.

6421 K spoločné stravovanie
Dvojročné denné nadstavbové štúdium poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie
ISCED 3A. Končí sa maturitnou skúškou, kvaliﬁkačným dokladom je vysvedčenie
o maturitnej skúške a dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške. Absolvent sa môže
uplatniť v remeslách a službách, v podnikoch spoločného stravovania ako radový pracovník, ako riadiaci pracovník strednej úrovne. Otvorené sú pre neho vzdelávacie
programy vysokoškolského štúdia na úrovni 5B alebo ďalšie vzdelávacie programy
zamerané na rozšírenie kvaliﬁkácie, jej zvýšenie alebo zmenu.
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Ukážka historických teodolitov od významných výrobcov (Josef a Jan Frič, Srb a Štys, Meopta, Zeiss, Wild).

Pozvanie do školského múzea
GEODÉZIA A KARTOGRAFIA

Geodetické exponáty

Do Strednej priemyselnej školy (SPŠ) stavebnej a geodetickej na Drieňovej ulici v Bratislave nás
prvotne prilákala informácia Ing. Alžbety Strižincovej, učiteľky odborných predmetov, o stálej
expozícii histórie geodézie, fotogrametrie, kartograﬁe a pozemkových katastrov. Nazýva sa
Meranie a zobrazovanie Zeme a bola prihlásená do súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti
(SOČ), odbor História, ﬁlozoﬁa a právne vedy. Hoci jej riešitelia Monika Koláriková, Veronika
Mučková a Dominik Zemaník z druhého a tretieho študijného ročníka školy pod konzultačným
vedením svojej učiteľky pred hodnotiacou komisiou súťaže nezvíťazili, vykonali skutok hoden
verejného uznania. Zmysel ich aktivity je sympatický a široko presahuje rámec školy.
Stálu expozíciu možno navštíviť každú
stredu, je otvorená všetkým záujemcom,
ktorí sa chcú zoznámiť s históriou meracej techniky a s vývojom pozemkových
katastrov, prezrieť si pomôcky používané
v geodézii, fotogrametrii a kartograﬁi pri
tvorbe máp. „Prostredníctvom expozície
chceme priblížiť geodéziu a kartograﬁu
ako dôležité vedy o Zemi a tiež spropagovať prácu geodetov, ktorí od vzniku súkromného vlastníctva patrili priamo pod
panovníka, lebo ich merania boli dôležité
na výber daní. Keďže stála expozícia geodézie je len v Košiciach a Banskej Štiavnici, zriadením nášho minimúzea budú mať
aj Bratislavčania a záujemcovia z blízkeho
okolia možnosť oboznámiť sa s jej históriou,“ uvádzajú tvorcovia expozície.

Druhú časť expozície tvoria geodetické
prístroje a pomôcky. Sú v nej vystavené
klasické teodolity, meračské stoly, meračské laty aj pásma. Vracajú sa do obdobia
pred zavedením metrickej sústavy, keď
sa používala siahová miera a meranie sa
vykonávalo v siahach, lakťoch alebo stopách. Ako vizuálne pomôcky vytvorili napodobeninu bratislavskej siahy a viedenského lakťa, ktoré sa nachádzajú v Starej
radnici v Bratislave. Mimochodom, dĺžka
kovových tyčí je 0,78 m a 1,90 m, pričom
siaha je rozdelená na 6 stôp, kde dĺžka
stopy je 0,316 m. Viedenský lakeť je rozdelený zárezmi na zlomkové časti, napr.
polovicu či štvrtinu lakťa.
Z nameraných údajov vyhotovili v rámci
predmetu modelovanie v 3D graﬁckom
programe čiarovú kresbu lakťa a siahy
v skutočných rozmeroch, do nej aﬁnnou
transformáciou umiestnili ich fotograﬁe.
Vytvorené obrazy lakťa a siahy vytlačili
po častiach v skutočných rozmeroch a vyhotovené modely prilepili na stenu.

Analógové
fotogrametrické
prístroje

Zachránené exponáty
Ako nás informoval riaditeľ SPŠ stavebnej
a geodetickej na Drieňovej ulici v Bratislave Ing. Karol Ďungel, súčasná vzdelávacia
inštitúcia vznikla pred dvoma rokmi zlúčením stavebnej priemyslovky a strednej
geodetickej školy. Tá sídlila na Vazovovej
ulici a mala kvalitne vybavené geodetické laboratórium, ktoré vyučujúci využívali
na praktické merania počas nepriaznivého
počasia a zimných mesiacov. Na nácvik
stereoskopického videnia na predmete
fotogrametria sa využívali stereoskopy
aj analógové fotogrametrické prístroje
umiestnené vo fotogrametrickom labora-

ktorý následne využili na zakreslenie návrhov rozmiestnenia exponátov.
Expozičný priestor v základnej dispozícii školskej budovy na Drieňovej ulici je
rozdelený nosnými múrmi na tri časti.
Do prvej časti umiestnili výstavu počítačov
a pomôcok na tvorbu máp a na časovej
osi zobrazili históriu kartograﬁe. Na vytvorenie časovej osi použili ﬁxky, tuš, štetce,
papierové metre, nožnice, lepidlo, obojstrannú lepiacu pásku a laserový vytyčovač
vodorovného a zvislého smeru. Pomocou
neho vytýčili vodorovnú priamku na stene
a ceruzkou na stenu namaľovali priamku
časovej osi. Na ňu nalepili papierové metre, ktoré vytvorili stupnicu časovej osi. Laserovým prístrojom vytýčili aj zvislé čiary
a ku každej čiare obkreslili číslo roku podľa
šablón a obdobia rozdelili na pravek, starovek, stredovek a novovek. Na zvýraznenie
čiar využili ﬁxky a písmená a číslice vyfarbili
čiernym tušom. Čísla predstavujú jednotlivé roky, ku ktorým priradili významné udalosti týkajúce sa študijného odboru, ako
napríklad prvé mapové zobrazenia, údaje
o ľuďoch, ktorí sa zaslúžili o vývoj a rozvoj
kartograﬁe, či vynález pomôcok, ktoré ľudia používali na rôzne merania.

Model pre pozemnú a leteckú fotogrametriu – tvorba fotogrametrických snímok.
tóriu. V priestoroch boli okrem komparačnej základnice umiestnené aj ukážky historických prístrojov a pomôcok, ktoré sa už
nepoužívali na meranie.
Pri sťahovaní školy do iných priestorov nastal priam neriešiteľný technický problém.
Geodetické a geometrické prístroje a zariadenia nebolo možné previezť a umiestniť na novom mieste bez toho, aby sa
nenarušila ich presná funkčnosť. Prípadné
zabezpečenie premiestnenia učebných

pomôcok „bez ujmy“ bolo vysoko nákladné, navyše bez spoľahlivej záruky, že
budú fungovať tak ako dovtedy. Takže sa
z nich náhle stali nepoužiteľné predmety
„vhodné do zberu“. Alebo ich škola mohla
ponúknuť zberateľom, ktorí by základnú
predajnú hodnotu vedeli znásobiť na trhu.
Vedenie školy spolu s pedagógmi sa nakoniec uzhodlo na tom, že tieto predmety môžu slúžiť ako ukážky historických
prístrojov. A tak v nových priestoroch
určených na geodetické merania zriadili
technické minimúzeum, ako po domácky
nazývajú stálu expozíciu histórie geodézie
a kartograﬁe. Tá sa čoskoro stala predmetom záujmu žiakov, ktorí sa pustili do spomínanej práce SOČ.

História kartograﬁe

Diaľkomerné laty pre optické diaľkomery, elektronické diaľkomery; zľava ﬁrma Kern,
Topcon, v strede gyroteodolit, nivelačný prístroj na presnú niveláciu a klasický nivelačný
prístroj na technickú niveláciu.

Úvodnú časť svojej 25-stranovej práce sprevádzanej bohatým obrazovým
materiálom venujú Monika Koláriková,
Veronika Mučková a Dominik Zemaník
prípravným činnostiam a rozmiestneniu
exponátov. V hlavnej obsahovej časti spracúvajú históriu merania a zobrazovania
Zeme podľa časovej osi, záverečnú tvorí sprievodca expozíciou. Ako uvádzajú,
v rámci predmetu prax zamerali priestory laboratória laserovým dĺžkomerom
a z nameraných údajov v interaktívnom
graﬁckom programe MicroStation vyhotovili plán laboratória v mierke 1 : 100,

Do tretej časti sú umiestnené analógové
fotogrametrické prístroje, ktoré sa v škole
po ich sťahovaní podarilo svojpomocne
sfunkčniť. Súčasťou fotogrametrickej expozície je zbierka fotoaparátov, prístrojov
a pomôcok používaných na vyhotovenie
fotograﬁí. Návštevníci si môžu pozrieť
stereoskopické obrázky, 3D anaglyfy, stereogramy aj hologram, na leteckej snímke
vidno, ako vyzerala Bratislava roku 1952.
Všetky exponáty sú umiestnené po obvode, lebo miestnosť sa počas zimných
mesiacov a nepriaznivého počasia využíva na odbornom vyučovaní na nácvik
merania uhlov. Aby si návštevníci vedeli
predstaviť prácu meračov v teréne, majú
možnosť na pripravených stanovištiach
manipulovať s konkrétnymi prístrojmi.

Odkaz „počítačovej“
generácii
Prvého verejného ocenenia sa aktivistom SPŠ stavebnej a geodetickej dostalo
5. februára tohto roku, keď bola stála expozícia slávnostne otvorená. Jedným z cieľov autorskej trojice bolo takto netradične
spropagovať aj svoj študijný odbor geodézia, kartograﬁa a kataster, ktorý sa plánuje
rozšíriť o zameranie geoinformatika, ktoré
sa zatiaľ vyučuje len na vysokých školách.
Ako sa však vyvíja technická spoločnosť,
podobne sa formuje a dopĺňa obsah výučby. Platí to nielen pri informačných technológiách, ale aj pri vzdelávaní niekdajších
zememeračov.
Foto Ján SÚKUP

KALENDÁRIUM
Ján Čaplovič
(✽ 22. september 1780 Horné Príbelce
– † 29. máj 1847 Viedeň) – publicista, etnograf. Roku 1798 pôsobil v službách advokátov v Banskej Bystrici, rok nato ako
notársky a podžupanský úradník Zvolenskej župy, v rokoch 1805 – 1808 ako
advokát v Banskej Bystrici, 1808 – 1809
a 1813 dvorský agent vo Viedni, od roku
1813 bol v službách grófa Schönborna,
spravoval a riadil jeho zakarpatskoukrajinské majetky. Protagonista slovenského
národného hnutia, prívrženec liberálneho vývoja nemaďarských národností
v rámci zachovania Uhorska. Autor početných etnograﬁckých prác a spoluzakladateľ slovenskej etnograﬁe ako nezávislého vedného odboru.

Peter Baláž

(✽ 3. september 1917 Dubodiel – ✝ 1.
jún 1998 Bratislava) – fyzik a pedagóg.
Po absolvovaní učiteľského ústavu vyučoval v Hornej Súči, Nemšovej a v Trenčíne. Popri zamestnaní študoval matematiku a fyziku na Pedagogickej fakulte SU
a na Prírodovedeckej fakulte UK. Roku
1953 začal vyučovať na Vysokej škole
pedagogickej v Bratislave, neskôr prešiel
na Pedagogickú fakultu UK v Trnave,
kde zotrval až do roku 1982. V oblasti
experimentálnej fyziky sa podieľal na výskumoch v oblasti senzorickej akustiky.
Napísal skriptá Žiarenie a atomistika,
Elektrina a magnetizmus, učebnicu pre
pedagogické fakulty Fyzika III., spracoval
Zbierku úloh z fyziky pre stredné školy,
ktorá vyšla v piatich vydaniach. V diele
Význační fyzici spracoval život 40 svetových fyzikov.

Ján Komorovský

(✽ 2. jún 1924 Trenčín – ✝ 20. marec
2012 Trenčín) – zakladateľská osobnosť
slovenskej religionistiky, profesor UK
v Bratislave. Založil Slovenskú spoločnosť pre štúdium náboženstiev a Hieron,
prvý religionistický časopis na Slovensku.
Vydal práce Tradičná svadba u Slovanov,
knihy mytologického zamerania Amazonky, Prometeus, Mytologické paralely
a Únoscovia ohňa. Koncom 50. rokov
musel z akademického prostredia odísť
a vrátiť sa smel až roku 1990. Na Filozoﬁckej fakulte UK podnietil založenie oddelenia religionistiky ako súčasti katedry
etnológie, z ktorého sa časom vyvinula
samostatná katedra porovnávacej religionistiky.

František Xaver Zach

(✽ 4. jún 1754 Pešť, Maďarsko – ✝ 2.
september 1832 Paríž, Francúzsko) – astronóm a matematik. Je po ňom pomenovaný kráter na Mesiaci a planétka 999
Zachia. Astronómiu študoval na Univerzite v Oxforde. Roku 1780 robil významné astronomické pozorovania, pozoroval opozíciu Marsu, neskôr sa zaoberal
predovšetkým pohybom Slnka. Podieľal
sa na stavbe hvezdárne na Seebergu pri
Gothe v Nemecku a stal sa jej riaditeľom,
roku 1798 tam zorganizoval prvý medzinárodný astronomický kongres. Hvezdáreň si rýchlo získala vo vedeckom svete
vynikajúcu povesť. Aktívne sa zúčastnil
aj budovania hvezdárne v talianskom
Neapole a Lukke. V Ženeve založil astronomické observatórium a robil gravimetrické výskumy, pôsobil v Elfenaue
pri Berne, roku 1827 odišiel do Paríža.
Spolupracoval s viacerými hvezdármi
svetového významu.

Karol Henrich Fuchs

(✽ 5. jún 1851 Bratislava – ✝ 10. január
1916 Bratislava) – matematik, fyzik a geodet. Študoval matematiku, fyziku a astronómiu na Viedenskej univerzite, kde
sa venoval aj štúdiu klasických jazykov.
Od ukončenia štúdií až do svojho skorého odchodu do dôchodku pôsobil
ako stredoškolský učiteľ, popritom sa
však venoval aj širokej škále vedeckých
problémov. Prínosné boli jeho štúdie
z oblasti fotogrametrie, v ktorých sa sústredil na matematické vyhodnocovanie
fotogrametrických záberov, korekciu
chýb, zdokonaľovanie niektorých metód
a prístrojov.

Stranu pripravil Dušan MIKOLAJ
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Správa o stave školstva
na Slovensku na verejnú diskusiu
Príloha 2: Popis vývoja a analýza hlavných
problémov vysokého školstva (pokračovanie)
3. Systém riadenia
vysokého školstva
(56) Neexistuje univerzálny systém,
ktorým sú vysoké školy riadené a manažované. Náš vysokoškolský systém je
založený na systéme autonómnych samosprávnych vysokých škôl riadených
ich samosprávnymi orgánmi, s vymedzením kompetencií ústredných orgánov štátnej správy.

3.1 Postavenie výkonnej moci
(57) Kompetencie v oblasti vysokého školstva sú v pôsobnosti ministerstva školstva.
(58) Medzi kompetencie ministerstva
školstva patrí najmä tvorba právnych
predpisov upravujúcich činnosť vysokých škôl, koncepčná činnosť, poskytovanie dotácií verejným a súkromných
vysokým školám, schvaľovanie kritérií
akreditácie činností vysokých škôl a rozhodovanie o priznávaní práv vysokým
školám na základe vyjadrení Akreditačnej komisie, správa sústavy študijných
odborov, vymenúvanie členov správnej
rady verejnej vysokej školy, predkladanie návrhov na vymenovanie profesorov
a rektorov vysokých škôl prezidentovi
Slovenskej republiky. Ministerstvo je
oprávnené vykonávať aj kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov v oblasti vysokého školstva.
(59) Vymenúvanie členov Akreditačnej
komisie, schvaľovanie štatútu Akreditačnej komisie, udeľovanie/odňatie štátneho súhlasu na pôsobenie ako súkromná
vysoká škola je v právomoci vlády SR.
Okrem toho vláda SR prerokúva každoročne správu o stave vysokého školstva,
schvaľuje dlhodobý zámer ministerstva
pre oblasť vysokých škôl a jeho aktualizáciu a iné dokumenty vypracované
ministerstvom.
(60) V prípade štátnych vysokých škôl
sú niektoré kompetencie v pôsobnosti
príslušných rezortov. Ide najmä o ﬁnancovanie štátnych vysokých škôl, kontrolu ich činnosti, prípadne predkladanie
návrhov za tieto vysoké školy. V závislosti od typu štátnej vysokej školy môže
ministerstvo rozhodovať aj o organizačnej štruktúre vysokej školy (zmena pracovísk vysokej školy) alebo navrhovať
rektora štátnej vysokej školy.
(61) I keď ministerstvo školstva má možnosť kontrolovať dodržiavanie všeobecne
záväzných právnych predpisov v činnosti
verejných a súkromných vysokých škôl,
mnohé prvky činnosti vysokých škôl sú
v ich samosprávnej kompetencii, bez
systému nezávislej kontroly dodržiavania
týchto pravidiel, napr. systémom podobným obecnej samospráve.
(62) V prípade zistenia porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov
zo strany vysokej školy vysokoškolský zákon upravuje mechanizmus, ktorým má
byť zabezpečená náprava. V takomto
prípade má najskôr ministerstvo vyzvať
vysokú školu na vykonanie nápravy a určiť jej na to primeranú lehotu. Ak v tejto
lehote nedôjde zo strany vysokej školy
k náprave, môže ministerstvo, ak získa
súhlas aspoň dvoch reprezentácií vysokých škôl, preniesť výkon samosprávnych kompetencií tak, že ak sú právne
predpisy porušované na úrovni fakulty,
právomoci fakulty prejdú na vysokú ško-

lu, ak dochádza k porušeniu na úrovni
vysokej školy, poverí výkonom týchto
právomocí inú vysokú školu.
(63) V prípade súkromných vysokých
škôl môže viesť porušovanie všeobecne
záväzných právnych predpisov k odňatiu štátneho súhlasu.
(64) Tento mechanizmus nezabezpečuje účinný a rýchly systém zabezpečenia
nápravy a je prakticky nepoužiteľný na
rôzne procesné pochybenia vysokých
škôl. Návrh na presun výkonu kompetencií na inú vysokú školu bol využitý len
raz. Návrh nezískal súhlas reprezentácií
vysokých škôl.
(65) Táto oblasť si vyžaduje komplexnejšie riešenie. Lepšiu vymožiteľnosť dodr-

žiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov napomôže právomoc udeľovania sankcií v prípade ich nedodržania.
Rovnako je nežiaduce, aby požiadavka
na odstránenie rozporu so všeobecne
záväznými právnymi predpismi bola
podmieňovaná súhlasom reprezentantov
ostatných vysokých škôl. Nedomyslený
je aj samotný prenos kompetencií na inú
vysokú školu, v inom sektore to v podstate znamená zverenie spoločnosti konkurenčnému subjektu. Viaceré riešenia
ponúka systém miestnej samosprávy.

3.2 Systém akademickej
samosprávy
(66) Vysoké školy sú právnické osoby.
Štatutárnym orgánom verejnej a štátnej

vysokej školy je rektor, ktorého vymenúva prezident Slovenskej republiky.
V prípade verejných vysokých škôl je
kandidát na rektora volený akademickým senátom verejnej vysokej školy.

romnej vysokej školy určuje, v akých veciach je rektor oprávnený konať v mene
právnickej osoby, ktorá pôsobí ako súkromná vysoká škola.
(68) Riadenie verejných vysokých škôl
je založené na systéme samosprávnych
orgánov, ktorými sú rektor, akademický
senát, vedecká rada a disciplinárna komisia vysokej školy pre študentov. Ak sa
vysoká škola člení na fakulty, na úrovni
fakulty má dekana, akademický senát
fakulty, vedeckú radu fakulty a disciplinárnu komisiu fakulty pre študentov.
(69) Vysokoškolský zákon nepredpisuje
kvaliﬁkačné požiadavky na výkon funkcie
rektora, štandardne je volený zo zamestnancov vysokej školy, ale predchádzajúci

Návrhy na kandidátov môžu podávať aj
členovia správnej rady verejnej vysokej
školy. V prípade štátnych vysokých škôl
je postup rôzny, na vojenských a policajných vysokých školách rektora navrhuje
príslušný minister po vyjadrení akademického senátu. Na zdravotníckych vysokých školách je obdobný postup ako
na verejných vysokých školách.
(67) V prípade súkromných vysokých
škôl ide o právnické osoby, ktoré boli
zriadené s cieľom vzdelávať a vykonávať výskumnú činnosť a získali štátny súhlas na pôsobenie ako súkromná vysoká
škola. Štatutárny orgán súkromnej vysokej školy je tak zhodný so štatutárnym
orgánom právnickej osoby pôsobiacej
ako súkromná vysoká škola. Štatút súk-

pracovný pomer s vysokou školou nie je
podmienkou. Predseda akademického
senátu nemôže kandidovať na rektora
verejnej vysokej školy. Trvanie funkčného obdobia výkonu funkcie rektora je zákonom určené na štyri roky, jedna osoba
môže vykonávať funkciu rektora najviac
dve funkčné obdobia po sebe. Rektor
verejnej vysokej školy sa zodpovedá
za svoju činnosť akademickému senátu
verejnej vysokej školy, vo vymedzených
otázkach ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu. Plat rektora určuje správna
rada verejnej vysokej školy.
(70) Rektor súkromnej vysokej školy je
schvaľovaný správnou radou súkromnej
vysokej školy na návrh akademického
senátu súkromnej vysokej školy. Rektor

súkromnej vysokej školy je predstaviteľom akademickej obce súkromnej vysokej školy.
(71) Akademický senát verejnej vysokej
školy je volený členmi akademickej obce,
a to tak, že jednotlivé fakulty v ňom majú
rovnaké zastúpenie. Vysokoškolský
zákon vyžaduje, aby najmenej tretina
členov akademického senátu bola zo
študentskej časti akademickej obce. Súčasne zákon upravuje minimálny počet
členov akademického senátu, bez ohľadu na veľkosť vysokej školy.
(72) Akademický senát najmä schvaľuje
vnútorné predpisy vysokej školy, rozpočet vysokej školy a zmenu organizačnej
štruktúry na úrovni vysokej školy a prerokúva návrhy študijných programov.
Úlohou akademického senátu je aj kontrola hospodárenia vysokej školy.
(73) Kompetencie v špeciﬁckých oblastiach má vedecká rada a disciplinárna
komisia vysokej školy.
(74) Podobnú štruktúru riadenia má fakulta, ktorá má zákonom vymedzené
samosprávne kompetencie, ako aj právomoci a oblasti, v ktorých pôsobí v mene
vysokej školy. Vysoká škola si vo svojich
vnútorných predpisoch upravuje, v akej
miere môžu fakulty nezávisle rozhodovať napríklad v pracovnoprávnych otázkach, v oblasti podnikateľskej činnosti
alebo medzinárodnej spolupráce.
(75) Verejné vysoké školy sú autonómne
v určovaní svojej organizačnej štruktúry, počtu zamestnancov, v schvaľovaní
rozpočtu a pri nakladaní s majetkom.
Rovnako sú samosprávne z hľadiska organizácie štúdia, vydávania vnútorných
predpisov, určovania počtu prijímaných
na štúdium, tvorby študijných programov, pri určovaní poplatkov spojených
so štúdiom a školného.
(76) Pri transformácii štátnych vysokých škôl na verejné vysoké školy roku
2003 prešiel do vlastníctva verejných
vysokých škôl majetok štátu, ktorý mali
dovtedy v správe. Aj z tohto dôvodu
bola na verejných vysokých školách kreovaná dnes štrnásťčlenná správna rada
verejnej vysokej školy, ktorej členov vymenúva minister školstva, vedy, výskumu a športu. Šesť členov správnej rady
navrhuje minister po vyjadrení rektora,
šesť členov navrhuje rektor vysokej školy so súhlasom akademického senátu,
jedného člena navrhuje zamestnanecká
časť akademického senátu a jedného
člena študentská časť akademického
senátu. Správna rada verejnej vysokej
školy má zabezpečovať presadzovanie
verejného záujmu v činnosti verejnej vysokej školy, okrem iného vopred udeľuje
písomný súhlas vo vymedzených prípadoch nakladania s majetkom verejných
vysokých škôl (najmä odpredaj nehnuteľného majetku).
(77) Počet členov správnej rady je rovnaký a nezohľadňuje veľkosť verejnej
vysokej školy či hodnotu majetku v jej
vlastníctve. Správna rada má len obmedzené možnosti vplyvu na každodenný
chod verejnej vysokej školy. Od roku
2007 do pôsobnosti správnej rady patrí
aj schvaľovanie rozpočtu verejnej vysokej školy po jeho schválení akademickým senátom. Správna rada nie je samosprávnym orgánom verejnej vysokej
školy, ale orgánom s vymedzenými kom-
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petenciami vo vysokoškolskom zákone.
Okrem dvoch členov nominovaných
akademickým senátom verejnej vysokej
školy nemôžu byť členmi správnej rady
zamestnanci verejnej vysokej školy.
(78) Pravidlá na výber členov správnej
rady, ako ani spôsob výkonu ich členstva
nie sú podrobnejšie upravené. Súčasné
nastavenie vysokoškolského zákona
nevytvára prostredie, ktoré zabezpečuje presadzovanie verejného záujmu
v činnosti verejnej vysokej školy, resp.
samotné formulovanie tohto záujmu.
I keď správna rada má skôr charakter
dozorného orgánu, nemá reálne nástroje a možnosti na kontrolu činnosti verejnej vysokej školy.
(79) Z opisu systému riadenia vysokých
škôl a nastavenia právomocí a zodpovednosti vidno tieto systémové problémy/nedostatky:
a) Manažment vysokej školy (rektor)
je volený akademickým senátom,
v ktorom sú zástupcovia zamestnancov a študentov vysokej školy.
Rektor sa im zodpovedá za svoju
činnosť, ale o jeho odmeňovaní
rozhoduje správna rada, ku ktorej
sa vyjadruje/navrhuje ju rektor verejnej vysokej školy po prerokovaní
s akademickým senátom.
b) Na úrovni fakulty je vedúcim predstaviteľom fakulty dekan, ktorého
volí akademický senát fakulty, ktorý
zastupuje akademickú obec fakulty.
Dekan sa sčasti zodpovedá za svoju
činnosť rektorovi a sčasti akademickému senátu fakulty. Rektor odmeňuje dekana fakulty, ale nemá žiadnu priamu možnosť ovplyvniť jeho
výber a len obmedzenú možnosť
na výmenu na tejto pozícii.
(80) Verejné vysoké školy sú tak z pohľadu riadenia uzavretým systémom, keď
sa manažment vysokej školy zodpovedá
zástupcom zamestnancov a študentov
vysokej školy v akademickom senáte,
a teda tí, čo majú byť riadení, vyberajú
tých, ktorí ich riadia.
(81) Vysoká škola má možnosť sama
si určovať svoje poslanie a rovnako si
kreuje svoj dlhodobý zámer. Do tohto
procesu nie sú zapojené externé subjekty. K dlhodobému zámeru sa vyjadruje
správna rada verejnej vysokej školy. Podľa vysokoškolského zákona dlhodobý
zámer vysokej školy následne prerokúva verejná vysoká škola s ministerstvom
školstva. Tento mechanizmus sa v praxi
neuskutočňoval, čo obmedzovalo možnosti koordinácie zámerov ministerstva
školstva, identiﬁkáciu konkrétnych zámerov vysokých škôl a vytváranie podmienok na podporu ich uskutočnenia
formou rozvojových projektov.
(82) V prípade súkromných vysokých
škôl bola po prijatí vysokoškolského
zákona roku 2002 úprava odlišná. Súkromné vysoké školy nemali povinnosť
kreovať orgány akademickej samosprávy a ich vytvorenie bolo na ich rozhodnutí. Výkon kompetencií jednotlivých
samosprávnych orgánov upravených
pre verejné vysoké školy bol ponechaný
na internú úpravu vnútornými predpismi
súkromnej vysokej školy. V ďalšom období ministerstvo presadzovalo inštitucionalizáciu zabezpečenia princípov akademickej samosprávy aj na súkromných
vysokých školách a podľa súčasnej právnej úpravy aj súkromné vysoké školy sú
povinné mať rektora, akademický senát
a vedeckú radu. Súčasne aj na súkromných vysokých školách bola zriadená
správna rada, ktorú si však vymenúva
samotná súkromná vysoká škola.
(83) Osobitným problémom je možný
konﬂikt medzi orgánmi právnickej osoby, ktorá pôsobí ako súkromná vysoká
škola, a orgánmi ustanovenými podľa
vysokoškolského zákona. V rámci súkromných vysokých škôl je obvyklé riešenie také, že správna rada právnickej osoby je správnou radou súkromnej vysokej
školy a pod.
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3.3 Opatrenia do budúcnosti
(84) Je možné konštatovať, že právna úprava by mala v budúcnosti skôr
podrobnejšie upraviť vzťah vysokej školy k externému prostrediu (štát, uchádzač, študent) a môže ponechať viac
otvorených možností na úpravu vnútornej organizácie samotnej akademickej
samosprávy práve na jej akademickú
obec. Rizikom takéhoto postupu je,
že systém na konkrétnej vysokej škole
môžu ovládnuť skupiny, ktoré nemusia
byť z pohľadu ďalšieho rozvoja vysokej
školy perspektívne a ich rozhodovanie
môže byť pre ďalší vývoj vysokej školy
skôr negatívne.
(85) I keď na jednej strane zrušenie právnej subjektivity fakúlt roku 2002 je možné vnímať ako krok ku konzistentnosti
a integrácii vysokých škôl, ponechanie
rozsiahlych kompetencií zo zákona
na strane fakúlt spôsobilo, že tento proces sa neudial do konca a stále existujú
neefektívne činnosti, ako dezintegrácia
podobne zameraných pracovísk na rôznych súčastiach vysokej školy, podobné
študijné programy a pod.
(86) Kým roku 2000 bola autonómnosť vysokých škôl považovaná za silnú
stránku slovenského vysokoškolského
priestoru, za uplynulých desať rokov sa
vnímanie autonómnosti a samosprávnosti posunulo a v súčasnosti sa zdá
prekonané, aby vysokoškolský zákon
jednotne určoval napr. minimálny počet
členov akademického senátu, vymedzoval presne jeho kompetencie či dĺžku
funkčného obdobia jeho členov.
(87) Aj správa Asociácie európskych
univerzít odporúča, aby slovenský vysokoškolský systém posilnil autonómnosť v oblasti vnútornej organizácie
vysokých škôl a riadiacich štruktúr.
Osobitným problémom je vymedzenie
zodpovednosti a právomocí. Vysokoškolský zákon neumožňuje prispôsobovať riadenie vysokej školy napĺňaniu jej
cieľov a tým sa efektívne prispôsobovať
súčasnej situácii a výzvam. Súčasne považuje za výzvu pre vzdelávací systém
stabilizáciu podmienok na pôsobenie
vysokých škôl, ktoré sa neustále menia
(najmä častá zmena právnych podmienok a potenciálna nestabilita ﬁnancovania). Priestor na zvýšenie autonómnosti
vysokých škôl identiﬁkovali evalvátori
aj v tvorbe a v schvaľovaní študijných
programov vysokých škôl.

4. Organizácia
a obsah vzdelávania
vo vysokom školstve
4.1 Harmonogram štúdia
(88) Štúdium na vysokej škole je organizované v rámci akademického roka,
ktorý sa začína 1. septembra a končí 31.
augusta nasledujúceho roka. Samotná
vysoká škola si určuje podrobnosti jeho
organizácie, t. j. či je štúdium členené
na dva semestre, alebo tri trimestre. Rovnako vysoká škola určuje, kedy majú študenti prázdniny, výučbovú časť štúdia či
skúškové obdobie, ako aj počet týždňov
jednotlivých častí akademického roka.
Vysoká škola rovnako určuje termíny
zápisu na štúdium, odovzdania záverečných prác či termíny štátnej skúšky.
(89) Výučbová časť semestra zvykne
trvať v rozsahu 12 až 15 týždňov. Priama
vzdelávacia činnosť sa tak uskutočňuje
v závislosti od vysokej školy približne
v polovici roka. Len jedna vysoká škola má organizované štúdium po trimestroch. V jej prípade má trimester
v akademickom roku 2012/2013 desať
výučbových týždňov.
(90) V prípade spoločných študijných
programov je štúdium organizované tak,
že študent jednotlivé časti štúdia absolvuje na rôznych vysokých školách. Napríklad prvý semester začne na jednej
vysokej škole, druhý študuje na inej vysokej škole v rámci konzorcia vysokých
škôl a tretí a štvrtý na ďalších. V týchto

prípadoch je potrebné zostaviť pravidlá
a možnosti štúdia tak, aby prípadné nezvládnutie jednej študijnej povinnosti
študentom nemalo fatálne dôsledky
na jeho celkové štúdium.
(91) V letných mesiacoch vysoké školy
organizujú letné školy, ktoré nie sú súčasťou študijných programov, ale umožňujú
študentom a vysokoškolským učiteľom
či výskumným pracovníkom rozširovať
svoje vedomosti a vzájomne si vymieňať skúsenosti či v prípade medzinárodných letných škôl nadväzovať kontakty
na ďalšiu spoluprácu vo výskume. Časť
vysokých škôl v rámci popularizácie
organizuje detské univerzity, obvykle
zamerané na žiakov základných škôl.
Ministerstvo tieto aktivity podrobnejšie
nesleduje.
(92) Z hľadiska organizácie štúdia môžeme za neštandardný prvok považovať skracovanie posledného semestra
študentom v poslednom roku štúdia.
Dôvodom je obvykle termín na predloženie záverečnej práce či vytvorenie
priestoru na prípravu na štátne skúšky.
To však znamená, že ak má študent záujem o absolvovanie predmetu, ktorý
je poskytovaný počas všetkých týždňov
semestra, môže mu táto nejednotnosť
v dĺžke semestra spôsobiť komplikácie.
Obdobne je študent obmedzovaný
z hľadiska akademickej mobility, ktorá je tak v poslednom semestri štúdia
de facto vylúčená, resp. spôsobí ďalšie
komplikácie.
(93) Tým, že vysoké školy si samy určujú
harmonogram akademického roka, stáva sa, že v prípade neúspechu na štátnej
skúške študent nemá možnosť opakovania štátnej skúšky ešte v rovnakom
akademickom roku (harmonogram
neposkytuje možnosť ďalšieho termínu). V takýchto prípadoch študentovi
na verejných vysokých školách môže
vzniknúť povinnosť uhradiť školné v ďalšom akademickom roku, hoci už nie je
potrebné, aby sa zúčastňoval študijných
povinností a jeho jedinou povinnosťou
je vykonanie štátnej skúšky. Vysokoškolský zákon by v takýchto prípadoch mal
spôsob uplatňovania niektorých práv
študentov upraviť podrobnejšie.

4.2 Študijný odbor a študijný
program
(94) Vysokoškolské vzdelanie je možné získať absolvovaním študijného
programu v niektorom z 365 študijných
odborov. Kým roku 1999 existovalo
401 magisterských odborov, dnes je
možné vysokoškolské vzdelanie získať
v niektorom zo 168 študijných odborov
na prvom stupni, 170 študijných odborov na druhom stupni alebo v niektorom z 318 študijných odborov v rámci
tretieho stupňa. Vysokoškolský zákon
umožňuje, aby sa študijný program
poskytoval aj v kombinácii dvoch študijných odborov. Študijné odbory sú
rozdelené do deviatich skupín a tieto sa
členia na podskupiny. Členenie sústavy
študijných odborov je odlišné od členenia v rámci Štatistickej klasiﬁkácie odborov vzdelania.
(95) Študijné odbory sú súčasťou sústavy
študijných odborov Slovenskej republiky,
ktorú spravuje ministerstvo. K prípadným
zmenám v sústave študijných odborov,
ktoré sa vykonávajú spravidla na základe
podnetov z vysokých škôl, sa vyjadruje
Akreditačná komisia. V súčasnosti sa
umožňuje vyjadriť k návrhu na zmenu
v sústave študijných odborov aj širokej
verejnosti, a to tým, že návrhy na úpravu študijných odborov sa zverejňujú
najmenej na 30 dní na webovom sídle
ministerstva. Táto možnosť je využívaná
minimálne.
(96) Jednotlivé študijné odbory sú vymedzené svojím opisom. Opis študijného
odboru vymedzuje proﬁl absolventa, vedomosti, ktoré má štúdiom získať, stupne, v ktorých je možné získať v danom
študijnom odbore vysokoškolské vzdelanie. Opis študijného odboru vymedzuje

aj príbuzné študijné odbory, štandardnú
dĺžku štúdia pre študijné programy či
udeľovaný akademický titul.
(97) Tvorba konkrétneho študijného
programu je v pôsobnosti vysokej školy. Študijný program je súbor predmetov, ktoré pozostávajú zo vzdelávacích
činností, medzi ktoré patrí najmä prednáška, cvičenie, záverečná práca, laboratórne práce, štátna skúška a ich kombinácie, a súbor pravidiel zostavený tak,
že úspešné absolvovanie vzdelávacích
činností pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje získať vysokoškolské
vzdelanie.
(98) Súčasťou študijného programu je
aj odporúčaný študijný plán. Odporúčaný študijný plán odporúča študentovi,
v ktorej časti štúdia si má zapísať absolvovanie ktorej študijnej povinnosti. Ak
bude študent postupovať podľa odporúčaného študijného plánu, riadne skončí
štúdium v štandardnej dĺžke štúdia. Študent študuje podľa vlastného študijného
plánu, teda nie je viazaný odporúčaným
študijným plánom vysokej školy. Študijný program pozostáva z predmetov, ktoré môžu byť povinné, povinne voliteľné
a výberové.
(99) Opisy študijných odborov sú pozitívne z pohľadu čitateľnosti jednotlivých
študijných odborov a mali by zamedzovať vznik nových študijných odborov,
ktoré sú obsahovo už zahrnuté v existujúcej sústave študijných odborov. V prípadoch, keď je opis študijného odboru
nevhodne koncipovaný, môže byť obmedzujúci pre rozvoj študijného odboru, resp. študijných programov, ktoré
sa v ňom poskytujú. Osobitným problémom je vymedzenie príbuzných študijných odborov. Príbuznosť študijných
odborov je zohľadňovaná pri obsadzovaní miest vysokoškolských učiteľov ako
kvaliﬁkačný predpoklad. Problém nastáva, ak vzdelanie vysokoškolského učiteľa bolo nadobudnuté v zahraničí, teda
mimo sústavy študijných odborov Slovenskej republiky, prípadne v predchádzajúcom systéme študijných odborov,
keďže v takýchto prípadoch neexistuje
prevodový mostík, ktorý by jednoznačne pridelil nadobudnutému vzdelaniu
študijný odbor podľa sústavy študijných
odborov Slovenskej republiky.
(100) V súčasnosti neexistuje systematický prístup k aktualizácii sústavy
študijných odborov Slovenskej republiky a jednotlivé vysoké školy nekoordinovane predkladajú návrhy na zmenu
v sústave študijných odborov, obvykle
na základe vlastných aktuálnych potrieb, v lepšom prípade na základe
diskusie s viacerými vysokými školami.
Do prípravy opisov študijných odborov
nie sú štandardne zapojení zamestnávatelia či iné relevantné skupiny mimo
akademického prostredia. Z hľadiska
ďalšieho rozvoja jednotlivých študijných
odborov by bolo vhodné, ak by pre jednotlivé skupiny/podskupiny študijných
odborov existovala pravidelná analýza
podmienok, za akých sa v nich uskutočňujú študijné programy, ich spoločenský prínos/vplyv na rozvoj spoločnosti
a ekonomiky, perspektíva a potreby ich
ďalšieho rozvoja.
(101) Od septembra 2013 sa v rámci rezortného informačného systému zriadi
register študijných odborov a register
študijných programov. Tieto registre
budú poskytovať širokej verejnosti, ale
aj ministerstvu a Akreditačnej komisii
doplňujúce informácie o uskutočňovaní
študijných programov vysokými školami, napr. tým, že ich súčasťou budú aj
informačné listy predmetov.

4.3 Skončenie štúdia
(102) Absolvovanie povinných predmetov študijného programu je nutnou podmienkou na riadne skončenie štúdia.
Ponuka povinne voliteľných predmetov
je spravidla väčšia, ako je povinnosť študenta získať kredity za povinne voliteľné
predmety. Tým je umožnené, že študent

má v rámci štúdia možnosť výberom
vhodných povinne voliteľných predmetov viac sa zamerať na niektorú oblasť
študijného odboru, v ktorom získava
vzdelanie, prípadne získať kompetencie
aj mimo tohto študijného odboru.
(103) Každý študijný program má v súlade so zákonom určený počet kreditov,
ktorých získanie je potrebné na riadne
skončenie štúdia. Študent je povinný
získať kredity za všetky povinné predmety, určený počet kreditov za povinne voliteľné kredity a zvyšné kredity
do celkového počtu získava štúdiom
výberových predmetov. Výberové predmety umožňujú študentovi jeho ďalšiu
proﬁláciu s ohľadom na jeho záujem či
predpokladané uplatnenie na trhu práce. Tvorba vlastného študijného plánu
tak umožňuje študentovi voliť si tempo
štúdia a vytvárať si osobitný proﬁl v rámci výberu najmä výberových predmetov
(napríklad študent práva si môže ako
výberové zapísať napríklad ekonomické
predmety, prípadne umelecké predmety a pod., záleží na ponuke vysokej školy
a možnosti zosúladenia rozvrhu).
(104) Niektoré predmety sú podmienené predchádzajúcim absolvovaním
iného predmetu. Ide najmä o nadväzujúce predmety, t. j. keď vedomosti
z predchádzajúceho predmetu sú nutné na pochopenie/splnenie podmienok na absolvovanie daného predmetu.
V ostatných prípadoch je poradie absolvovania predmetov, ako aj ich počet
v rámci akademického roka na rozhodnutí študenta. Vysoké školy obvykle obmedzujú maximálny počet kreditov, ktoré môže študent získať za akademický
rok, a naopak, určujú minimálny počet
kreditov, ktoré je študent povinný získať
na to, aby mohol pokračovať v štúdiu.
Súčasne ak študent neštuduje v súlade
s odporúčaným študijným plánom, nemusí byť vysoká škola schopná zostaviť
rozvrh pre všetkých študentov tak, aby
mohli absolvovať všetky študijné povinnosti, o ktoré majú záujem (kolízia
rozvrhu).
(105) Súčasťou podmienok na riadne
skončenie štúdia je vypracovanie a obhájenie záverečnej práce (bakalárska
práca, diplomová práca alebo dizertačná práca). Obhajoba záverečnej práce je
štátnou skúškou. Vysoké školy ako podmienku riadneho skončenia štúdia vyžadujú od študentov vykonanie aj ďalších
štátnych skúšok, čo všeobecne záväzné
právne predpisy vyžadujú len v rámci doktorandského štúdia (dizertačná
skúška).
(106) Všetky písomne vypracované záverečné práce sú poskytované do centrálneho registra záverečných prác, kde
sú porovnávané s textami v elektronických zdrojoch a identiﬁkuje sa miera ich
zhody s dostupnými textami (systém napomáhajúci odhaľovanie plagiátorstva).
Ak tomu nebránia autorské práva, záverečná práca je následne sprístupnená
verejnosti.
(107) Ak je študent pri plnení podmienok na absolvovanie predmetu neúspešný, môže sa pokúsiť o jeho opakované
absolvovanie. V ďalšom akademickom
roku/časti štúdia tak nemusí absolvovať opätovne všetky študijné povinnosti (opakovať ročník). Ak študent ani
po opakovanom zápise predmetu nesplní podmienky na jeho absolvovanie,
vysoká škola jeho štúdium ukončí z dôvodu nesplnenia požiadaviek študijného
programu.

4.4 Systém zabezpečovania
kvality vzdelávania
(108) Návrh študijného programu je prerokúvaný v akademickom senáte vysokej
školy/fakulty a schvaľovaný vo vedeckej
rade vysokej školy/fakulty. Na prerokúvanie návrhu študijného programu vo vedeckej rade je prizývaný aj zástupca študentov. Tvorba študijných programov je
v samosprávnej kompetencii fakulty. Fakulta v takom prípade zabezpečuje a or-
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ganizuje študijný program a študenti vysokej školy sú aj študentmi fakulty (o ich
študijných veciach rozhoduje fakulta,
nie vysoká škola). Najmä v prípadoch,
keď sa vysoká škola nečlení na fakulty,
môže byť študijný program schvaľovaný
a uskutočňovaný aj na úrovni vysokej
školy. V takomto prípade študenti nie
sú študentmi niektorej fakulty, ale sú len
študentmi vysokej školy. Študenti fakulty
sú aj študentmi vysokej školy.
(109) Aby vysoká škola mohla prijímať
uchádzačov o štúdium na vysokej škole, musí si študijný program akreditovať.
Akreditáciu študijného programu vykonáva na základe žiadosti vysokej školy
Akreditačná komisia.
4.4.1 Akreditačná komisia
(110) Akreditačná komisia má 21 členov, ktorých na návrh ministra školstva,
vedy, výskumu a športu vymenúva vláda SR. K návrhom na vymenovanie členov Akreditačnej komisie sa vyjadrujú
reprezentácie vysokých škôl. Funkčné
obdobie členov Akreditačnej komisie
je šesť rokov a v Akreditačnej komisii
môžu pôsobiť najviac dve funkčné obdobia po sebe. Akreditačná komisia má
postavenie poradného orgánu vlády.
Administratívnu podporu Akreditačnej
komisie, ako aj ﬁnancovanie jej činnosti
zabezpečuje ministerstvo školstva.
(111) Vysoké školy doručujú žiadosti
o akreditáciu svojich činností priamo
Akreditačnej komisii. Na ich posúdenie
si zostavuje Akreditačná komisia stále
alebo dočasné pracovné skupiny. Kreovanie pracovných skupín je výhradne v pôsobnosti Akreditačnej komisie
(výber členov a určovanie ich počtu).
V závislosti od vyčleneného rozpočtu sú
členovia Akreditačnej komisie a jej pracovných skupín za vykonávanú činnosť
odmeňovaní.
(112) Členovia Akreditačnej komisie
a jej pracovných skupín sú obvykle
vysokoškolskí učitelia alebo výskumní
pracovníci, prípadne odborníci z praxe
alebo zo zahraničia. Členstvo v Akreditačnej komisii je nezlučiteľné s funkciou
rektora, prorektora, dekana alebo prodekana. Takéto pravidlo aplikuje Akreditačná komisia aj na pracovné skupiny.
(113) Člena Akreditačnej komisie môže
odvolať vláda SR len na návrh predsedu
Akreditačnej komisie.
(114) Činnosť Akreditačnej komisie vymedzuje vysokoškolský zákon. Ďalšie
podrobnosti upravuje nariadenie vlády SR o Akreditačnej komisii a štatút
Akreditačnej komisie, ktorý je schvaľovaný vládou SR. Kritériá, ktorých plnenie Akreditačná komisia posudzuje pri
akreditácii jednotlivých činností vysokej
školy, schvaľuje na jej návrh ministerstvo po vyjadrení reprezentácií vysokých škôl. V rokoch 2007 – 2012 bolo
predkladanie návrhu na zmenu kritérií
v kompetencii ministerstva.
(115) Akreditačná komisia a jej činnosť
je rozhodujúca pre rozvoj a kvalitu vysokoškolského vzdelávania, z hľadiska externých nástrojov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. I keď
sčasti je v rámci činnosti Akreditačnej
komisie riešený konﬂikt záujmov (členom nemôže byť rektor, prorektor, dekan, prodekan), tým, že členovia Akreditačnej komisie sú štandardne poprední
vysokoškolskí učitelia/výskumníci, ich
činnosť v Akreditačnej komisii nie je ich
hlavnou činnosťou. To znamená, že členovia Akreditačnej komisie (a obdobne
aj pracovných skupín) sú súčasne aj zamestnancami vysokých škôl, ku ktorých
žiadostiam sa Akreditačná komisia vyjadruje, resp. posudzujú žiadosti ostatných vysokých škôl, ktoré im konkurujú.
Je potrebné prijať systémové kroky, aby
bol tento konﬂikt záujmov minimalizovaný, resp. prípadné zneužitie kompetencií
v rámci akreditácie činnosti bolo možné
identiﬁkovať a vyvodiť z neho dôsledky
(transparentnosť systému, jasné pravidlá
a postupy a pod.).
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(116) Z hľadiska zabezpečovania kvality
samotnej Akreditačnej komisie by bolo
žiaduce, aby jej členovia a členovia pracovných skupín boli vzdelávaní/trénovaní v problematike externého posudzovania mechanizmov zabezpečovania
kvality vzdelávania. Vzdelávanie by sa
malo týkať aj interných postupov samotnej Akreditačnej komisie či zmeny právnych predpisov upravujúcich činnosť vysokých škôl alebo Akreditačnej komisie.
Rovnako je potrebné metodicky rozvíjať
jednotlivé oblasti pôsobnosti Akreditačnej komisie, napr. formalizovaním pravidiel pre jednotlivé študijné odbory tak,
aby tieto boli inštitucionalizované a bol
zabezpečený porovnateľný postup pri
riešení žiadostí vysokých škôl, bez ohľadu na aktuálnych posudzovateľov, riešenie špecifík študijných programov napr.
z hľadiska formy štúdia a pod. Na takéto
aktivity však nie sú v súčasnosti vytvorené podmienky (ﬁnančné, personálne
obsadenie sekretariátu, samotné postavenie Akreditačnej komisie).
(117) Akreditačná komisia v súčasnosti
nemá relevantný informačný systém,
ktorý by jej umožňoval elektronizovať
jej agendu. Dôsledkom je aj to, že hoci
o akreditácii rozhoduje nakoniec minister, ten má pri rozhodovaní k dispozícii
nanajvýš hodnotiacu správu pracovnej
skupiny Akreditačnej komisie a vyjadrenie Akreditačnej komisie, ale žiadne
podrobnejšie informácie o samotnom
študijnom programe (obsah, proﬁl
absolventa, podmienky prijatia/absolvovania). Z tohto pohľadu je potreba
„potvrdzovania“ akreditácie ministerstvom otázna a ide skôr o administratívny úkon, pravdepodobne aj z dôvodu,
že samotná Akreditačná komisia nemá
právnu subjektivitu.
(118) Akreditačná komisia v súčasnosti
prechádza externým hodnotením podľa
pravidiel Európskej asociácie na zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve
(ENQA). Pravidelné vnútorné a vonkajšie hodnotenie agentúr, ktoré posudzujú
kvalitu vysokoškolského vzdelávania, je
súčasťou štandardov a odporúčaní na zabezpečovanie kvality vysokoškolského
vzdelávania v Európe. Toto hodnotenie

ných častí. Prvá časť sa zameriava na podmienky, v ktorých sa má študijný program
uskutočňovať (kvalita výskumnej činnosti, personálne a materiálne zabezpečenie
a pod.), druhá časť kritérií sa zameriava
na samotný študijný program (jeho obsah, naplnenie osobitných požiadaviek
v prípade umeleckých a inžinierskych
študijných programov, podmienky výberu uchádzačov o štúdium, podmienky
riadneho skončenia štúdia, uplatnenie
absolventov v praxi, systém zabezpečovania kvality študijného programu vysokou školou).
(121) Štandardne sa proces akreditácie
uskutočňuje tak, že pracovná skupina
Akreditačnej komisie na základe doručených podkladov, prípadne aj osobnou návštevou na vysokej škole pripraví
návrh hodnotiacej správy. Ten je zaslaný
na vyjadrenie vysokej škole. Spolu s vyjadrením vysokej školy je hodnotiaca
správa prerokovaná Akreditačnou komisiou. Akreditačná komisia sa nemusí
s návrhom pracovnej skupiny stotožniť,
môže prihliadnuť na pripomienky vysokej školy k návrhu hodnotiacej správy,
prípadne na základe dodatočných informácií sa môže vyjadriť inak, ako navrhla pracovná skupina, hoci vysoká škola
s návrhom pracovnej skupiny súhlasila.
(122) Vyjadrenie Akreditačnej komisie
je doručené ministerstvu a zverejňuje
sa na webovom sídle Akreditačnej komisie. Od roku 2013 Akreditačná komisia zverejňuje podrobnejšie informácie
o celom akreditačnom procese (žiadosti vysokej školy, hodnotiace správy,
vyjadrenia Akreditačnej komisie). Vysoká škola, ktorá nesúhlasí s vyjadrením
Akreditačnej komisie, môže požiadať
ministerstvo školstva o posúdenie, či je
vyjadrenie Akreditačnej komisie dostatočne odôvodnené. Ministerstvo školstva môže Akreditačnú komisiu požiadať
o dopracovanie odôvodnenia, prípadne
o zváženie zmeny vyjadrenia.
(123) Akreditačná komisia sa vyjadruje
k dvom otázkam – či sú splnené kritériá akreditácie študijného programu a či
spôsob ich plnenia utvára predpoklady
na ich plnenie do najbližšej komplexnej
akreditácie činností vysokej školy (teda

klade ich žiadosti. Externé vzdelávacie
inštitúcie majú zmluvu s vysokou školou, na ktorej doktorandskom študijnom
programe sa chcú podieľať. Študent
je študentom vysokej školy, ale tému
dizertačnej práce a školiteľa má z externej vzdelávacej inštitúcie, na ktorej
výskumnej činnosti participuje. Ostatnú časť jeho vzdelávania mu poskytuje
vysoká škola.
(126) Ak vysoká škola prestane spĺňať podmienky akreditácie študijného
programu, zodpovedajúce právo sa jej
pozastaví a vysoká škola získava čas
na nápravu. V tomto období nemôže
prijímať nových študentov. Ak v ročnej
lehote vysoká škola neprijme dostatočné opatrenia, právo sa jej odníme. Ak
sú v tom čase v študijnom programe
stále študenti, hľadá sa pre nich možnosť skončenia štúdia v inom študijnom
programe, prípadne aj na inej vysokej
škole. Následne je študijný program
zrušený. Vysoká škola môže študijný
program zrušiť, ak pred jeho zrušením zabezpečí študentom možnosť
pokračovať v štúdiu v inom študijnom
programe.
(127) Aj keď vysokoškolský zákon rozlišuje profesijne orientované bakalárske
študijné programy, v rámci systému
akreditácie nie sú osobitné podmienky
na ich akreditáciu. Explicitná možnosť
existencie osobitných kritérií na posudzovanie profesijne orientovaných
študijných programov bola upravená
novelou vysokoškolského zákona od januára 2013.
(128) V spoločnosti sa niekedy vníma
proces akreditácie ako riešenie zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania.
Je potrebné zdôrazniť, že akreditácia
je proces, ktorý nezoraďuje študijné
programy podľa ich kvality, ale len posudzuje, či študijné programy spĺňajú minimálne vyžadované kritériá. V prípade
akreditácie študijných programov tak nie
je dostupná informácia o „miere kvality“
– ratingu – študijného programu vo vzťahu k ostatným študijným programom.
(129) Kým pri tvorivej činnosti vysokých
škôl je možné sčasti posúdiť kvalitu tejto činnosti (časopisy, v ktorých sú pub-

Tab. 8: Možné vyjadrenia Akreditačnej komisie a na ne nadväzujúce štandardné rozhodnutia ministra
Vyjadrenie AK
Spĺňa

Utvára

Typ študijného programu
nový

Neutvára

existujúci
pozastavený
nový/existujúci /pozastavený

Nespĺňa

bolo pripravované už v predchádzajúcich rokoch, nakoniec sa neuskutočnilo, keďže sa predpokladala podstatná
úprava postavenia Akreditačnej komisie. Z tohto dôvodu Akreditačná komisia prestala byť riadnym členom ENQA.
Na základe prebiehajúceho hodnotenia
môže byť jej riadne členstvo obnovené,
prípadne budú formulované odporúčania na úpravu systému zabezpečovania
kvality vysokoškolského vzdelávania tak,
aby tento systém bol považovaný za spĺňajúci štandardy.
4.4.2 Akreditácia študijného programu
(119) Akreditácia študijného programu
je proces, v rámci ktorého Akreditačná
komisia posudzuje podmienky, za ktorých sa má študijný program uskutočňovať. Ide najmä o materiálne a personálne
zabezpečenie študijného programu, ale
posudzované sú aj požiadavky na riadne skončenie štúdia, pravidlá zostavovania študijného plánu, obsah študijného
programu a pod.
(120) Kritériá na akreditáciu študijných
programov pozostávajú z dvoch hlav-

nový
existujúci

Štandardné rozhodnutie ministerstva
Priznáva s časovým obmedzením na štandardnú
dĺžku štúdia
Priznáva bez časového obmedzenia
Právo sa obnovuje
Priznáva s časovým obmedzením, do ktorého vysoká
škola predkladá správu o prijatých opatreniach
na zabezpečenie udržateľnosti poskytovania
študijného programu, pre nové študijné programy
sa tento stav nepredpokladá
Žiadosť sa zamieta
Právo sa pozastavuje

najmenej na šesť rokov). Na základe
vyjadrenia Akreditačnej komisie rozhoduje o priznaní práva na udeľovanie
zodpovedajúceho akademického titulu
absolventom študijného programu ministerstvo školstva, resp. minister školstva, vedy, výskumu a športu. Priznaním
tohto práva sa študijný program stáva
akreditovaným. Minister školstva môže
rozhodnúť aj inak, ako vyplýva z vyjadrenia Akreditačnej komisie. V takom prípade musí svoje rozhodnutie odôvodniť a zverejniť. V doterajšej praxi bola
táto možnosť využitá len v niektorých
prípadoch.
(124) Priznané právo sa opätovne posudzuje najmenej raz za šesť rokov v rámci
komplexnej akreditácie činností vysokej
školy. Akreditačná komisia môže iniciovať akreditáciu príslušnej činnosti kedykoľvek. Obvykle tak robí na základe
externých podnetov.
(125) Na poskytovaní doktorandských
študijných programov sa môžu podieľať externé vzdelávacie inštitúcie, na čo
rovnako potrebujú akreditáciu, ktorú navrhuje udeliť Akreditačná komisia na zá-

likované články, ohlasy na ne, získané
ocenenia a pod.), v prípade vzdelávania je meranie výsledkov vzdelávania či
pridanej hodnoty študijného programu
náročnejšie. V prípade nižších stupňov
vzdelávania sa postupne implementujú národné systémy merania výsledkov
vzdelávania (monitory, externá časť
maturitnej skúšky) vrátane medzinárodného testovania (PISA). Na úrovni
vysokoškolského vzdelávania nie sú externé testovania študentov štandardnou
súčasťou. Roku 2012 sa viaceré vysoké
školy zapojili do projektu OECD AHELO, v rámci ktorého sa testovala práve
možnosť externého posúdenia vzdelávacích výstupov na úrovni bakalárskeho
vzdelania, a to okrem základných kompetencií (schopnosť analyzovať a pod.)
aj vo vybraných oblastiach (stavebníctvo
a ekonómia). Prípadný ďalší rozvoj v tejto oblasti by mohol napomôcť získavanie exaktnejších údajov o vzdelávacom
systéme, resp. jeho jednotlivých súčastiach, a to priamo, a nie nepriamo cez
indikátory založené na tvorivej činnosti
vysokých škôl.
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(130) Samotný systém akreditácie študijných programov je administratívne
náročný a vyžaduje od Akreditačnej
komisie a jej pracovných skupín vykonávanie množstva administratívnych
činností, ktoré by v prípade profesionalizácie činnosti Akreditačnej komisie
(napr. formou agentúry s dostatočným
počtom zamestnancov) mohli vykonávať administratívni pracovníci Akreditačnej komisie a experti by mali možnosť
orientovať sa na kľúčové časti akreditačného procesu (expertíznu činnosť).
(131) V prípade nových študijných programov sa právo priznáva na štandardnú
dĺžku štúdia. Toto časové obmedzenie
zabezpečuje, že Akreditačná komisia
sa opätovne zaoberá novým študijným
programom a má možnosť posúdiť, či
vysoká škola/fakulta poskytuje študijný
programov v súlade s podmienkami,
za ktorých bol akreditovaný. Problémom
v tomto prípade je, že na to, aby vysoká škola/fakulta mala študijný program
akreditovaný súvislo, musí o priznanie
tohto práva požiadať s predstihom,
čo v prípade dvojročných programov
druhého stupňa znamená, že opätovná
akreditácia sa uskutočňuje do jedného
roka od priznania práva, teda v čase, keď
sa študijný program ešte nezabezpečuje
komplexne, a teda aj v čase, keď ešte nie
sú k dispozícii informácie o absolventoch
študijného programu napr. vo forme ich
záverečných prác.
(132) Len v prípade študijných programov v zdravotníckych študijných odboroch sa vyžaduje posúdenie týchto
študijných programov z pohľadu súladu
proﬁlu ich absolventov s požiadavkami
praxe. V ostatných prípadoch sa síce
posudzuje v rámci akreditácie proﬁl
absolventa vysokej školy, nevyžaduje sa
však jeho posúdenie externým subjektom (potenciálnym zamestnávateľom,
profesijnou komorou a pod.). Zapojenie
zamestnávateľov do tvorby študijných
programov a ich úprav nie je štandardné. Rovnako vzhľadom na nastavenie
Akreditačnej komisie a vytváranie jej
pracovných skupín je zastúpenie iných
relevantných skupín (profesijné skupiny,
zamestnávateľské zväzy) v jej činnosti
skôr výnimkou.
(133) Osobitným problémom z hľadiska
akreditácie študijných programov je ich
skutočná realizácia. Akreditačná komisia
posudzuje študijný program na základe
konkrétnych podkladov platných v čase
predloženia žiadosti vysokej školy. Skutočné zabezpečenie študijného programu sa však môže odlišovať od podkladov, ktoré boli predložené Akreditačnej
komisii. Súvisí to napr. s tým, že sa menia
vysokoškolskí učitelia na danej vysokej
škole, napríklad účasťou na mobilite,
menia sa doktorandi, ktorí sa podieľajú
na zabezpečení niektorých vzdelávacích aktivít, vysoká škola môže meniť infraštruktúru (nákup zariadenia, novších
verzií softvéru a pod.). Osobitnou otázkou je možnosť vysokej školy upraviť
pravidlá na riadne skončenie štúdia,
napr. doplnením povinných predmetov
či úpravou povinne voliteľných predmetov. V takýchto prípadoch je nejednoznačná potreba opätovnej akreditácie
študijného programu.
(134) Akreditácia študijného programu
by tak mala byť zameraná skôr na pravidlá, ktorými sa vysoká škola riadi pri
zostavovaní študijného programu a monitorovaní výstupov, ktoré dosahujú
študenti, ako aj opatrenia, ktoré vysoká
škola prijíma s cieľom zabezpečiť deklarovanú úroveň absolventov. V prípade,
že nejde o nový študijný program, resp.
vysokú školu, dôležité je aj monitorovanie dodržiavania týchto pravidiel v predchádzajúcom období. To neznamená,
že ak vysoká škola bude chcieť poskytovať študijný program, ktorý si vyžaduje
špeciﬁckú infraštruktúru, na akreditáciu
študijného programu bude postačujúca
existencia pravidiel bez existencie potrebnej infraštruktúry.
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(156) Študenti majú možnosť uchádzať
sa v rámci štúdia o sociálnu podporu,
ktorej časť poskytujú priamo vysoké školy. Ide najmä o poskytovanie štipendií zo
štátneho rozpočtu (sociálne a motivačné štipendiá), zníženú cenu ubytovacích
a stravovacích služieb, štipendiá z vlastných zdrojov vysokej školy.
(157) Sociálne štipendiá sú poskytované
mesačne, obvykle počas desiatich mesiacov akademického roka. Na sociálne štipendium študentovi vzniká nárok na základe posúdenia jeho príjmov a príjmov
spoločne posudzovaných osôb, obvykle
za predchádzajúci kalendárny rok. So
študentom sa spravidla posudzujú jeho
rodičia a súrodenci. Hranica príjmu, ktorá je rozhodujúca na posúdenie nároku
na sociálne štipendium, je naviazaná
na sumy životného minima a každoročne sa upravuje v závislosti od ich úprav.
V akademickom roku 2012/2013 môže

Obr. 2: Vývoj počtu poberateľov sociálneho štipendia a výdavkov
na poskytnutie sociálnych štipendií
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Obr. 3: Vývoj výdavkov verejných vysokých škôl na doktorandské
štipendiá
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(149) Za štúdium na verejných a štátnych vysokých školách, ktoré sa uskutočňuje dennou formou, sa neuhrádza
školné okrem vymedzených prípadov.

5.2 Systém sociálnej podpory
študentov

2008

5.1 Podieľanie sa na úhrade
nákladov na štúdium

byť maximálna výška sociálneho štipendia pre študenta študujúceho v mieste
trvalého pobytu 225 eur mesačne, pre
študenta s trvalým pobytom viac ako
30 kilometrov od miesta štúdia 270 eur
mesačne. Vývoj počtu poberateľov sociálnych štipendií v jednotlivých rokoch
a potreby ﬁnančných výdavkov na tento
účel zobrazuje obr. 2.
(158) Podstatné zvýšenie sociálnych
štipendií sa uskutočnilo roku 2006 prijatím novej vyhlášky ministerstva školstva
upravujúcej podrobnosti v tejto oblasti.
(159) Motivačné štipendiá ako štipendiá
zo štátneho rozpočtu boli do systému
zavedené roku 2005. Najskôr bola úprava podrobná a jednotná pre všetky vysoké školy, pričom sa určoval čas, výška
a podiel študentov, ktorým sa má motivačné štipendium priznať formou vyhlášky ministerstva školstva. Neskôr boli
tieto podrobnosti ponechané na úpravu
samotnými vysokými školami. Kým pôvodne sa rozlišovali dva typy motivačných štipendií – prospechové a mimoriadne, toto členenie už v súčasnosti
neexistuje. V súčasnosti sa motivačné
štipendium priznáva najviac desiatim
percentám študentov, pričom verejná
a súkromná vysoká škola získava v priemere na denného študenta účelovú
dotáciu 50 eur (resp. 500 eur na desať
percent študentov v dennej forme štúdia). Spôsob určenia výšky motivačného
štipendia konkrétnemu študentovi je ponechaný na vysokú školu (niektorá vysoká škola môže priznať menšiemu počtu
študentov štipendiá vo vyššej výške, iná,
naopak, maximálne desiatim percentám
študentov v nižšej výške).
(160) Od roku 2013 boli do systému
sociálnej podpory študentov zavedené
aj motivačné štipendiá na podporu študentov vo vybraných študijných odboroch. Ich poskytovanie sa predpokladá
od roku 2014. Cieľom tohto nástroja je
ovplyvňovanie dopytu po štúdiu vybraných študijných odborov.
(161) Motivačné štipendiá sú priamou
motiváciou študentov na zlepšovanie
svojich študijných výsledkov. Nepriamo vytvárajú motiváciu študentov, aby
vyžadovali od vysokých škôl a vysokoškolských učiteľov zlepšovanie a objektivizáciu systému ich hodnotenia.
(162) K 31. decembru 2011 uviedli vysoké
školy v štatistike 47 787 lôžok v študentských domovoch a 3 416 v zmluvných
zariadeniach. Celková suma poskytnu-

júce podmienky, za ktorých mohli byť
študijné programy v externej forme akreditované. V prípade študijných programov externej formy sú tieto obvykle
akreditované viac-menej automaticky
spolu s dennou formou štúdia. Tým, že
sa nezverejňovali študijné plány pre jednotlivé študijné programy, za ktoré boli
akreditované, študenti nemali možnosť
overiť si rozsah priameho vzdelávania,
ktoré im bola vysoká škola povinná aj
v rámci externej formy štúdia zabezpečiť. V týchto prípadoch viaceré vysoké
školy zneužívali svoju autonómnosť
z hľadiska organizácie štúdia a svoje postavenie voči študentom. I keď ministerstvo v tomto prípade vykonalo niekoľko
kontrol a podalo aj trestné oznámenia,
vzhľadom na pravidlá systému štátnej
kontroly, autonómnosť vysokých škôl
a využívané právne inštitúty na úpravu
vzťahov medzi študentmi a vysokými
školami (prípadne inými právnickými
osobami) nebolo zabezpečené vykonanie relevantnej nápravy a ako riešenie bolo prijaté odstránenie motivácie
na obchádzanie vysokoškolského zákona a priame zavedenie školného.
(155) V prípade súkromných vysokých
škôl je určenie školného a poplatkov
spojených so štúdiom v ich kompetencii
a ich výšky nie sú zákonom limitované.
Jediná požiadavka je, aby ich výška bola
vopred známa.

2007

(140) Prijatý uchádzač o štúdium na vysokej škole sa dňom zápisu na vysokú
školu stáva študentom vysokej školy.
V prípade, že sa zápis uskutoční pred
začiatkom akademického roka, stáva
sa študentom od 1. septembra (na začiatku akademického roka). Študentom je do dňa splnenia poslednej povinnosti študijného programu na jeho
riadne skončenie, ak nenastanú dôvody
na iné skončenie štúdia. Inými dôvodmi na skončenie štúdia je napr. vylúčenie študenta pre nedostatočné plnenie

Verejné a štátne vysoké školy môžu požadovať poplatky spojené so štúdiom,
ktorých výška je obmedzená vysokoškolským zákonom. Ide najmä o poplatky za vydanie dokladov o štúdiu (napr.
preukaz študenta) a vo vymedzených
prípadoch poplatky za vydanie dokladov
o absolvovaní štúdia.
(150) Študentovi verejnej a štátnej vysokej školy vzniká povinnosť uhradiť školné, ak v dennej forme štúdia študuje dlhšie, ako je štandardná dĺžka študijného
programu, alebo študuje súbežne viac
študijných programov (v takom prípade
nárok na bezplatné štúdium má len v jednom z nich). Do celkového času štúdia
sa započítava aj predchádzajúce štúdium v danom stupni, takže štandardne
je možné študovať bezplatne v rámci bakalárskych programov tri roky, študijných
programov druhého stupňa dva roky
a v prípade doktorandských študijných
programov tri až štyri roky v závislosti
od ich štandardnej dĺžky štúdia.
(151) Maximálna výška školného v uvedených prípadoch je obmedzená vysokoškolským zákonom, v akademickom
roku 2013/2014 môže byť na verejných
vysokých školách v dennej forme štúdia
najviac 1 650 eur za akademický rok.
(152) Poslednou novelou vysokoškolského zákona bola zavedená úhrada školného za štúdium v študijných
programoch poskytovaných v inom ako
štátnom jazyku, resp. v prípade niektorých vysokých škôl v inom jazyku, ako je
jazyk menšiny. V tomto prípade verejné
a štátne vysoké školy, ktoré poskytujú
napr. študijné programy v anglickom
jazyku, môžu od študentov požadovať
školné (okrem prípadu, že by v danom
študijnom odbore a stupni išlo o jediný
študijný program, v takom prípade je
štúdium bezplatné). Výška tohto školného nie je zákonom obmedzená.
(153) Primárnym dôvodom zavedenia
školného za študijné programy v inom
ako štátnom jazyku je podpora a motivácia vysokých škôl zavádzať takéto
študijné programy, pretože predstavujú
z viacerých dôvodov potenciálne pozitívny vplyv na kvalitu vysokoškolského vzdelávania. Zavedenie školného
za študijné programy v inom ako štátnom jazyku reaguje aj na potreby vo
vybraných študijných odboroch (napr.
všeobecné lekárstvo), o ktoré je záujem
aj zo strany občanov iných členských
štátov, v prípade ktorých nie je predpoklad, že po skončení štúdia sa usadia
a budú pracovať v Slovenskej republike,
a preto je opodstatnené, aby znášali aj
náklady spojené so štúdiom. Keďže nie
je možné určovať osobitne podmienky
pre občanov SR a ostatných členských
štátov, povinnosť uhradiť školné v týchto prípadoch je všeobecná. Na druhej
strane to môže motivovať aj iné vysoké
školy na vytvorenie ponuky na štúdium
pre záujemcov zo zahraničia.
(154) Štúdium externou formou je na verejných a štátnych vysokých školách
spoplatnené. Výška školného je obmedzená opatrením ministerstva a je rôzna
pre jednotlivé študijné odbory a stupne
štúdia. Zavedenie školného za študijné
programy uskutočňované v externej forme bolo zavŕšením približne desaťročnej
praxe, keď vysoké školy (a iné právnické
osoby) rôznym spôsobom – na základe
masovej akceptácie zo strany študujúcich – získavali rôzne ﬁnančné úhrady mimo právneho rámca. Išlo najmä
o rôzne darovacie zmluvy a prípravné
kurzy („doučovanie“), poskytovanie výučby v časoch nevhodných na štúdium
popri práci a ponúkanie spoplatneného
doučovania v lepšom čase a pod. Časť
problému v tejto oblasti bola spôsobená systémom ﬁnancovania, kde dotácia
na externú formu štúdia bola približne
tretinová v porovnaní so študentom
v dennej forme štúdia, na druhej strane
nastavenie takejto váhy zohľadňovalo
spôsob zabezpečovania tejto formy štúdia. Druhým problémom sú predchádza-
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5. Študenti vysokej
školy

študijných povinností, z disciplinárnych
dôvodov, smrť študenta či zanechanie
štúdia študentom. Študent prestáva byť
študentom aj v prípade, že štúdium preruší, a to do času, kým sa na štúdium
opätovne nezapíše.
(141) Štúdium na vysokej škole je otvorené každému, kto splní základné podmienky prijatia na štúdium. Základnou
podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je úplné stredoškolské vzdelanie
(maturita). V prípade, že záujem o štúdium študijného programu prevyšuje
počet prijímaných uchádzačov, vysoká
škola prijme na štúdium tých uchádzačov, ktorí podľa vopred zvolených kritérií majú najväčšie predpoklady na riadne skončenie štúdia. Vysoké školy môžu
podmieniť prijatie na štúdium ďalšími
podmienkami s cieľom vybrať uchádzačov s najlepšími predpokladmi na riadne
skončenie štúdia.
(142) Uchádzač si podáva prihlášku
o prijatie na konkrétny študijný program.
Uchádzači o doktorandské štúdium sa
uchádzajú o konkrétnu tému dizertačnej práce.
(143) Základnou podmienkou prijatia
na študijný program druhého stupňa je
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.
Obdobne v prípade doktorandských
študijných programov je základnou
podmienkou vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa.
(144) Vysoké školy sú povinné zverejniť
podmienky prijatia na štúdium a kritériá výberu uchádzačov najmenej dva
mesiace pred termínom na podávanie
prihlášok na štúdium. Podanie prihlášky na štúdium môže byť spoplatnené.
Na verejných vysokých školách má
výška poplatku vychádzať z nákladov
vysokej školy na zabezpečenie prijímacieho konania a je obmedzená vysokoškolským zákonom (pre akademický rok
2013/2014 je maximálna možná výška
poplatku 82,5 €). V prípade súkromných vysokých škôl nie je výška poplatku obmedzená.
(145) Absolventi všetkých študijných
programov nižšieho stupňa sa môžu
uchádzať o štúdium vo vyššom stupni
štúdia, teda neexistuje obmedzenie, že
absolvent napr. profesijne orientovaného bakalárskeho študijného programu
sa nemôže bez dodatočného vzdelávania uchádzať o vysokoškolské štúdium
druhého stupňa.
(146) V prípade zdravotníckych študijných odborov je podmienkou prijatia
v niektorých prípadoch predchádzajúce
vzdelanie v rovnakom študijnom odbore,
prípadne prax v zdravotníckom zariadení po skončení bakalárskeho štúdia pred
prijatím na štúdium druhého stupňa.
(147) Študent vysokej školy má možnosť
zmeniť študijný program. Podmienky
akceptovania žiadosti o zmenu študijného programu či možnosti dokončenia
štúdia na inej vysokej škole si upravujú
jednotlivé vysoké školy vo svojich študijných poriadkoch.
(148) Nastavenie doktorandského štúdia
tak, že uchádzač o štúdium je prijímaný
na konkrétnu tému dizertačnej práce,
obmedzuje u uchádzačov možnosti na
výskum vlastnej výskumnej otázky, súčasne vytvára riziko, že na tému, o ktorú
je menší záujem, bude prijatý uchádzač,
ktorý má menšie predpoklady na riadne
skončenie štúdia ako neprijatý uchádzač
o tému, o ktorú je väčší záujem. Negatívom je aj absencia postdoktorandských
pozícií, teda pozícií pre absolventov
doktorandského štúdia obvykle do 3
– 5 rokov, ktorí sú aktívni pri riešení výskumných projektov, do ktorých riešenia pod supervíziou školiteľa zapájajú aj
samotných doktorandov.
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(135) Už existujúce kritériá vyžadovali,
aby vysoké školy mali vnútorný systém
zabezpečovania kvality, a jeho existencia bola nutnou podmienkou na akreditáciu študijného programu. Z pohľadu ministerstva je potrebné venovať
tejto oblasti hlbšiu pozornosť, a preto
od roku 2013 má Akreditačná komisia
vypracovať samostatné kritériá na posúdenie vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokou školou a existenciu a efektivitu takýchto systémov
pravidelne posudzovať.
(136) Zdôrazňovanie úlohy vnútorných
systémov zabezpečovania kvality priamo vysokou školou je v súlade so súčasným vývojom v oblasti zabezpečovania
kvality vysokoškolského vzdelávania
v Európskom priestore vysokoškolského
vzdelávania.
(137) V rôznych vysokoškolských systémoch existujú rôzne pravidlá externých systémov zabezpečovania kvality.
Základné rozlíšenie by mohlo byť založené na tom, či sa akredituje inštitúcia,
alebo konkrétna činnosť. Náš systém je
založený na akreditácii činností. Viaceré
problémy uvedené v tejto časti (najmä
administratívnu náročnosť procesu
akreditácie študijných programov a ich
nejednoznačnosť v niektorých prípadoch) by vyriešil prechod od akreditácie študijných programov k akreditácii
v študijných odboroch, teda posúdenie
schopnosti vysokej školy vytvárať študijné programy v danom študijnom odbore a stupni a dodržiavať pravidlá pri ich
uskutočňovaní.
(138) Koncepcia ani súčasná právna úprava podrobnejšie nerieši pôsobenie slovenských vysokých škôl v zahraničí, ako ani
poskytovanie vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom dištančného vzdelávania zabezpečovaného elearningovými
prostriedkami, v prípade ktorých nemá
význam hovoriť, kde sa z geograﬁckého
hľadiska poskytuje vzdelávanie.
(139) Súčasné pravidlá akreditácie študijných programov nevytvárajú predpoklad na komplexnejšie posúdenie
študijných programov nad rámec študijného odboru, v ktorom sa získava
vysokoškolské vzdelanie. Ide napríklad
o medzinárodný rozmer poskytovania
študijného programu (rozmer akademickej mobility, kompetencia absolventa pracovať v medzinárodnom prostredí), možnosť získať v rámci štúdia napr.
technických smerov manažérske kompetencie a pod. Napríklad doktorandské
študijné programy sa len v obmedzenej
miere zameriavajú na rozvoj iných kompetencií doktoranda, napr. pre prípady,
keď nebude pokračovať v akademickej
kariére, ale výskumnou činnosťou bude
pokračovať v komerčnej sfére či na jej
základoch bude mať záujem naštartovať
podnikateľskú činnosť. Rovnako nie je
systematicky rozvíjaná schopnosť doktoranda učiť či viesť študentov vysokej
školy na nižších stupňoch vysokoškolského vzdelávania, hoci zabezpečovanie študijných povinností doktorandmi
v dennej forme štúdia je súčasťou ich
štúdia. Akreditácia študijných programov sa na „pridanú“ hodnotu študijných
programov/vysokej školy nezameriava
a tieto činnosti nie sú vyhodnocované
ani v rámci evalvácie.
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Obr. 4: Vývoj počtu študentov a ich štruktúra z pohľadu typu vysokej školy a formy štúdia
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tých dotácií na ubytovanie študentov
roku 2011 predstavovala 17 528 988 €.
Priemerná ročná dotácia na lôžko študenta tak bola 367 €.
(163) Dotovanie stravovacích služieb
sa uskutočňuje formou príspevku
na dve vydané jedlá denne študentom
v dennej forme štúdia. Výška príspevku
roku 2011 bola od 1. 1. do 31. 8. 2011
na jedno jedlo 1 € a od 1. 9. do 31. 12.
2011 na jedno jedlo 0,8 €. Celková
suma poskytnutých dotácií na stravovanie študentov roku 2011 predstavovala
4 942 914 €, teda na jedného študenta denného štúdia pripadlo v priemere
37 €. Vysokoškolské jedálne vydali študentom 5 254 000 jedál, čo predstavuje
priemerne približne 40 jedál na jedného
študenta denného štúdia za rok. Ak by
sme predpokladali, že študenti sa budú
stravovať pravidelne počas celého akademického roka dvakrát denne (na účely tejto kalkulácie zoberme 8 mesiacov),
počet vydaných jedál by zodpovedal
8,2 % študentov denného štúdia.
(164) Študenti doktorandského štúdia
v dennej forme majú nárok na doktorandské štipendium. Jeho mesačná výška pred vykonaním dizertačnej skúšky
je v súčasnosti 495 eur, po vykonaní dizertačnej skúšky 580 eur. Doktorandské
štipendiá sa však nepokladajú za súčasť
systému sociálnej podpory študentov.
(165) Mimo rezortu školstva majú študenti, resp. ich rodičia za splnenie ostatných
podmienok (obvykle v závislosti od veku
a už absolvovaného štúdia) nárok
na podporu vo forme zliav v pravidelnej
verejnej doprave, na účely zdravotného
poistenia sú poistencami štátu, je možné
na nich uplatňovať daňový bonus a prídavky na dieťa alebo sirotský dôchodok.
Počas štúdia na vysokej škole nevyplývajú pre študenta, vysokú školu alebo štát
povinnosti z hľadiska úhrad sociálneho
poistenia (pred reformou dôchodkového systému sa štúdium na vysokej škole
započítavalo do „odpracovaných“ rokov
na účely starobného dôchodku).
(166) Študenti vysokých škôl majú možnosť uchádzať sa o podporu aj v rámci
pôžičkovej schémy, ktorú poskytuje neštátny pôžičkový účelový Fond na podporu vzdelávania. Vzhľadom na prijatie
novej právnej úpravy účinnej od 1. januára 2013 v súčasnosti nie sú k dispozícii
konkrétne údaje o maximálnej výške pôžičky, ktorú bude fond poskytovať žiadateľom v akademickom roku 2013/2014,
keďže nová právna úprava umožňuje
nastavovanie tejto výšky priamo fondu
a už nie je daná zákonom, čo bol prípad
predchádzajúceho zákona.
(167) Ako už bolo uvedené, študenti vysokých škôl majú možnosť uchádzať sa
o nenávratnú ﬁnančnú podporu v podobe sociálneho štipendia. Najmä v ostatných rokoch sa objavujú podozrenia
na využívanie tohto systému študentmi,
ktorých majetkové pomery túto pomoc
nevyžadujú. Ministerstvo reagovalo
na tieto problémy úpravou všeobecne
záväzných právnych predpisov tak, aby
obmedzilo možnosti účelovej úpravy výživného, vytvárania samostatnej domácnosti študentmi a pod. Stále však pretrváva problém nejasných majetkových
a príjmových pomerov v prípade rodičov-podnikateľov, dlhodobo nezamestnaných bez preukázateľných príjmov
a pod. Súčasne existujú indície, že sa
zvyšuje počet študentov vysokých škôl
účelovo odkázaných na dávku v hmotnej núdzi, čo im umožňuje získanie sociálneho štipendia v maximálnej mesačnej
výške. Ukazuje sa, že v tejto oblasti administratíva vysokých škôl a ministerstvo
školstva riešia obdobné problémy ako
ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom možnosti objektívneho posúdenia majetkových pomerov žiadateľa
sú v prípade úpravy v gescii ministerstva
školstva a v rámci možností vysokých
škôl nižšie, ako je potenciál úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Z hľadiska
zefektívnenia administratívy v tejto oblas-
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Zdroj: ÚIPŠ, štatistická ročenka

Obr. 5: Vývoj počtu študentov a ich štruktúra z pohľadu skupiny študijných odborov
Celkový počet študentov v danej skupine vo vybraných rokoch
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Zdroj: ÚIPŠ, štatistická ročenka
ti by bolo logickým krokom, aby agenda
sociálnych štipendií pre študentov vysokých škôl prešla pod úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, prípadne aby došlo
k podstatnejšej zmene v systéme sociálnej podpory študentov vysokých škôl
aj vo väzbe na iné vymenované inštitúty
ich podpory, napr. aj s cieľom vytvorenia
podmienok na štúdium na vysokej škole vo vyššom veku bez odkázania na ﬁnančnú podporu zo strany rodičov.
(168) Z hľadiska verejných ﬁnancií je
možné za udržateľnejšiu považovať
pôžičkovú schému, ktorá pri vhodnom
nastavení parametrov je po niekoľkých
rokoch existencie samoﬁnancovateľná
a nevyžaduje dodatočné/opakované
zdroje z verejných ﬁnancií. Zavádzanie
efektívnych pôžičkových schém je obvykle spojené so zavedením spoluúčasti
študentov na úhrade nákladov na ich štúdium, čo v prípade najväčšej časti slovenského vysokoškolského systému (denní
študenti na verejných vysokých školách)
nie je vzhľadom na programové vyhlásenie vlády SR aktuálnou otázkou.
(169) Medzi najčastejšie otázky ohľadne postavenia doktorandov patria ich
práva a povinnosti z hľadiska prítomnosti na pracovisku vysokej školy, zapojenie
sa do aktivít vysokej školy, možnosť zamestnania sa popri štúdiu a pod. Osobitnou otázkou býva možnosť vyžadovania
vrátenia poskytnutého štipendia v prípa-

de zanechania štúdia a pod. Doktorandi
sú vylúčení z viacerých nástrojov na sociálnu podporu študentov.
(170) Súčasne centrálne určené štipendium (aj keď ide o minimálnu výšku
a vysoká škola môže poskytovať vyššie)
nepodporuje súťaž medzi vysokými
školami o kvalitných doktorandov aj vo
forme vyšších štipendií v porovnaní s inými vysokými školami. Ak by sa aj vysoká
škola dohodla s doktorandom na vyššom
štipendiu, nie je jasný technický spôsob,
ako by si doktorand tento návrh voči škole nárokoval, a tak doktorand, ktorý by
mal záujem zdokladovať svoj pravidelný
príjem napr. z hľadiska čerpania bankového úveru, má komplikovanú situáciu.
(171) Zaujímavá situácia nastáva v prípade súkromných vysokých škôl, ktoré sú
na jednej strane povinné poskytovať doktorandovi v dennej forme štúdia štipendium v rovnakej výške ako verejné a štátne vysoké školy, súčasne poskytovaním
doktorandských študijných programov
nezískavajú nárok na dotáciu na ich uskutočňovanie ani vo výške doktorandských
štipendií a od doktoranda by mali vyžadovať školné, aby zabezpečili náklady
na poskytovanie tohto štúdia.

5.3 Dostupnosť a záujem
o vysokoškolské vzdelanie
(172) Z hľadiska vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva vzrástol podiel obyva-

teľstva vo veku 25 – 64 rokov s vysokoškolským vzdelaním v SR od roku 2000
do roku 2011 o 8,5 percentuálneho
bodu na 18,8 % (priemer v rámci Európskej únie je 26,8 %, teda o 8 percentuálnych bodov viac). Podobne nižší podiel
obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním
je aj v rámci vekovej skupiny 25 – 34
rokov. O niečo väčší rozdiel je v porovnaní s 15 štátmi európskej menovej únie
(EA15) – tab. 9.
(173) Vysoké školy reagovali na zvýšený záujem o vysokoškolské vzdelanie
rozširovaním svojich kapacít, po roku
2002 do systému vstupovali aj súkromné vysoké školy. Maximálny počet
študentov 230 519 bol zaznamenaný
roku 2008, odvtedy postupne klesá,
v prípade verejných vysokých škôl sa
dostal približne na úroveň roku 2004.
V rámci súkromných vysokých škôl počet študentov ešte roku 2011 mierne
vzrástol, čo súvisí pravdepodobne so
vstupom študentov do vyšších rokov
štúdia na ďalších súkromných vysokých
školách/ich nedávno akreditovaných
študijných programov (obr. 4).
(174) Z hľadiska študijných odborov vývoj počtu študujúcich zobrazuje obr. 5.
(175) Z hľadiska záujmu o vysokoškolské štúdium porovnanie prináša tab. 10.
(176) Ak porovnáme dostupné údaje
za rok 2010, vidíme, že podiel prijímaných na zdravotnícke študijné odbory

Tab. 9: Percentuálny podiel obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním v rokoch 2000 a 2011 v rôznych
vekových skupinách
Vek
Rok
EÚ 27
EA15
Česko
Dánsko
Francúzsko
Írsko
Litva
Maďarsko
Nemecko
Nórsko
Poľsko
Rakúsko
Slovensko
Švajčiarsko
Veľká Británia

20 – 24
2000
11,4
14,0
3,5
3,9
26,0
21,6
7,3
5,2
4,0
23,9
3,1
●

3,3
5,7
23,2

2011
14,8
16,0
7,9
7,0
25,4
24,4
12,6
7,8
6,1
11,9
13,4
5,3
13,2
9,6
25,6

25 – 34
2000
22,9
25,3
11,7
28,9
31,4
30,6
17,3
14,6
22,4
38,6
14,3
●

11,1
25,6
31,5

2011
34,2
35,0
25,1
38,6
43,0
47,2
34,5
28,1
27,7
46,1
39,2
21,2
25,7
39,9
43,8

30 – 34
2000
22,4
24,6
13,7
32,1
27,4
27,5
18,6
14,8
25,7
37,3
12,5
●

10,6
27,3
29,0

2011
34,6
36,1
23,8
41,2
43,4
49,4
35,7
28,1
30,7
48,8
36,9
23,8
23,4
44,0
45,8

25 – 64
2000
19,5
21,3
11,5
26,2
21,6
22,0
18,2
14,1
23,8
31,6
11,4
●

10,3
24,2
28,5

2011
26,8
28,2
18,2
33,7
29,8
37,7
27,7
21,1
27,6
37,6
23,7
19,3
18,8
35,3
37,0

25+
2000
17,3
18,8
10,6
23,7
18,1
21,6
16,4
13,4
21,5
29,5
10,4

2011
23,5
24,6
16,5
29,8
25,1
33,4
25,9
20,0
25,0
35,6
21,1
●
17,5
9,2
16,9
21,4
31,1
28,4
36,0
Zdroj: Eurostat

bol na Slovensku v porovnaní s priemerom OECD mierne vyšší, nižší bol zas
v spoločenských vedách. V ostatných
oblastiach sme porovnateľní s priemerom OECD, v prípade technických
odborov je podiel nadpriemerný.
(177) Z hľadiska vekovej štruktúry prijímaných na vysokoškolské štúdium tvoria
najvyšší podiel uchádzači vo veku do 20
rokov vrátane, čo je obvyklý vek vykonania maturitnej skúšky a plynulého pokračovania v štúdiu na vysokej škole. Roku
2011 tvorila táto skupina v rámci prijímacieho konania (prvý stupeň vysokoškolského štúdia) 63,7 % z celkového počtu
novoprijatých. Roku 2011 tak novoprijatí
na vysokoškolské štúdium vo veku do 20
rokov vrátane predstavovali 39,6 % z populácie 19-ročných (tab. 11).
(178) Štyridsaťpercentný podiel obyvateľstva s vysokoškolským vzdelaním vo
veku 30 – 34 rokov je súčasťou stratégie
Európa 2020.
(179) Z hľadiska mobility študujúcich
je významný nepomer medzi vyšším
záujmom občanov Slovenskej republiky o štúdium v zahraničí, bez jeho
kompenzácie príchodom študentov
zo zahraničia (tab. 13). Roku 2009 bol
tento rozdiel viac ako deväť percentuálnych bodov z pohľadu počtu študentov
vysokých škôl v rámci vybraných štátov
Európskeho priestoru vysokoškolského
vzdelávania.
(180) V rámci projektu ﬁnancovaného Agentúrou na podporu výskumu
a vývoja uskutočnila roku 2009 Akademická rankingová a ratingová agentúra prieskum medzi absolventmi vysokých škôl a vysokoškolskými učiteľmi.
Prieskum poukázal na viaceré rozdiely
medzi tým, čo považujú vysokoškolskí
učitelia za dôležité, a spôsobom, ako zabezpečujú vysokoškolské vzdelávanie.
Podstatný rozdiel sa ukázal najmä pri
prepojení poskytovaného vzdelávania
s potrebami na uplatnenie absolventov
na trhu práce (len 45 % absolventov považovalo získané vedomosti z vysokej
školy za veľmi dobre využiteľné v praxi). Zaujímavosťou prieskumu bolo aj
porovnanie lojality absolventov vysokej
školy k svojej vysokej škole v porovnaní
s komerčnou sférou. Absolventi vysokých škôl vyjadrili mieru lojality k svojej
vysokej škole len na úrovni 64,1 %, čo je
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Tab. 10: Štruktúra novoprijatých na vysokoškolské štúdium z pohľadu študovaného odboru v rámci štátov OECD (2010)
Humanities, Education
% podiel
Humanities Health and Social
Services
Engineering, Sciences
and arts
welfare
sciences,
manufactuv danej skupine arts and
študijných
education
business
ring and
odborov
and law
construction
z celkového
počtu
novopriajatých
21
8
13
16
39
4
9
11
Austrália +
Belgicko *
25
12
12
23
32
2
11
5
Česko
17
8
9
12
34
6
15
12
Dánsko
16
6
10
20
39
2
12
9
Estónsko
21
6
15
11
29
9
15
13
Fínsko *
15
4
11
20
22
7
25
9
19
12
7
18
38
8
9
6
Holandsko *
Írsko *
14
3
11
12
21
4
11
14
Island
29
12
17
12
33
2
11
12
●
Izrael
21
11
10
6
36
25
8
Japonsko
23
7
16
15
28
9
15
2
Kórea
26
7
19
14
20
8
24
8
●
Luxembursko
22
8
14
5
54
8
11
Maďarsko
13
3
9
9
40
14
14
8
Mexiko
14
9
5
9
36
4
23
11
Nemecko *
23
8
15
21
23
3
16
12
Nórsko
23
12
12
17
31
7
8
9
Nový Zéland
26
9
17
11
34
6
6
16
Poľsko *
21
12
10
8
37
9
15
9
Portugalsko
18
7
10
14
34
7
18
8
Rakúsko
28
17
11
7
35
3
17
10
Slovensko
20
13
7
17
28
7
17
9
Slovinsko
13
6
7
9
33
11
22
8
Španielsko
24
12
13
13
28
8
17
8
Švédsko
25
10
15
13
28
4
19
10
Švajčiarsko
17
8
9
12
38
8
15
9
Taliansko *
19
4
15
13
33
3
15
9
Turecko
24
11
13
8
38
4
14
8
Veľká Británia
25
7
18
18
26
1
8
14
OECD
21
9
12
13
32
6
15
10
EÚ 21
20
8
11
14
32
6
15
10
Pozn.: + nie sú zahrnuté profesijne orientované študijné programy, * nie sú zahrnuté výskumne orientované študijné programy.

Life sciences Physical
sciences

v rámci komerčnej sféry vnímané ako
nedostatočné. Súčasne až 17 % vysokoškolských učiteľov sa vyjadrilo, že by
vo svojom okolí neodporúčali štúdium
na ich vysokej škole. Aj keď prihliadneme na možné rozdiely medzi komerčnou sférou a akademickým prostredím,
prieskum indikuje možné problémy spojené s vnímaním vysokých škôl v spoločnosti. Práve vnímanie slovenských vysokých škôl študentmi a ich rodičmi môže

mi životnými nákladmi, ako sú v Slovenskej republike, slúžia práve spomínané
štipendijné schémy, tie však pri súčasnej
miere ﬁnancovania vedia uspokojiť záujem o mobilitu malej časti študujúcich.
Osobitným problémom z hľadiska rozvoja medzinárodnej spolupráce, ktorej
súčasťou je aj akademická mobilita
študentov, je neexistencia strešného dokumentu, ktorý by sa systematicky zaoberal problémom internacionalizácie
slovenského vysokoškolského priestoru,
v prípade spolupráce s tretími štátmi aj
s väzbou na migračnú a vízovú politiku,
kde vysoké školy indikujú problémy pri
riešení pobytových záležitostí občanov
tretích štátov.
(183) Vysoké školy v súčasnosti minimálne využívajú potenciál, ktorý majú vo
svojich absolventoch. I keď v niektorých
prípadoch vysoké školy postupne začínajú s vytváraním spolkov absolventov, nie
sú známe informácie o systematickom
a aktívnom prístupe vysokých škôl k svojim absolventom, či už vo forme získavania spätnej väzby na absolvované vzdelanie, zabezpečenia ďalšieho vzdelávania

byť jedným z dôvodov na uprednostnenie štúdia v zahraničí.
(181) Okrem celého štúdia v zahraničí
môžu študenti vysokých škôl absolvovať časť štúdia aj na inej vysokej škole
vrátane zahraničnej. Na podporu akademickej mobility je možné využiť viaceré bilaterálne a multilaterálne zmluvy
(napr. program CEEPUS), ale aj program
Erasmus, prípadne Národný štipendijný
program. Kým cieľom EÚ je, aby do roku

2020 mala najmenej pätina študentov
vysokých škôl skúsenosť s akademickou
mobilitou, odhad je, že v súčasnosti bez
zohľadnenia občanov, ktorí absolvujú
celé štúdium v inom štáte, majú skúsenosť s mobilitou počas štúdia menej ako
2 % študentov vysokých škôl.
(182) Možným problémom akademickej mobility môže byť aj problém s ekonomickou bariérou. Na jej prekonanie
pri vysielaní študentov do štátov s vyšší-

Tab. 11: Počet novoprijatých na vysokoškolské štúdium prvého stupňa podľa veku v jednotlivých rokoch
a ich podiel na populácii 19-ročných
Veková
Rok
Rok
skupina
2008
2009
2010
2011
2008
2009
2010
2011
19 a menej
18 757
18 265
17 283
16 643
23,7 %
23,1 %
22,3 %
22,7 %
●
●
●
●
19
79 246
78 911
77 385
73 411
20
12 707
12 258
12 221
12 420
16,0 %
15,5 %
15,8 %
16,9 %
21
4 420
4 296
3 879
4 397
5,6 %
5,4 %
5,0 %
6,0 %
22
2 769
2 479
1 942
2 246
3,5 %
3,1 %
2,5 %
3,1 %
23
2 058
1 821
1 383
1 455
2,6 %
2,3 %
1,8 %
2,0 %
24 a viac
14 624
12 095
10 423
8 497
18,5 %
15,3 %
13,5 %
11,6 %
Spolu
55 335
51 214
47 131
45 658
69,8 %
64,9 %
60,9 %
62,2 %
Pozn.: Údaje o počte obyvateľov v danom veku sú z údajov Štatistického úradu SR o vekovom zložení obyvateľstva. Údaje o vekovej štruktúre novoprijatých (len občania SR) sú zistené v rámci štatistického zisťovania ÚIPŠ.
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Mathematics Computing
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●
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Obr. 6: Vekové zloženie novoprijatých na bakalárske štúdium roku 2011 podľa foriem štúdia
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Tab. 12: Percentuálny podiel novoprijatých vo veku teoretického začatia štúdia na vysokej škole na počte osôb v danom veku v populácii
Rok
2009
2010
2011

Česko

Dánsko

Francúzsko

22,8
23,3

13,2
14,9

●

●

●

17,8

●

Írsko

Litva
26,4
31,1
27,2

Maďarsko
33,5
30,8
28,7

9,3
9,1
8,0

Nórsko

Poľsko

Rakúsko

Slovensko

18,6
17,7

37,1
37,9

6,4
7,0

●

●

●

21,3
21,1
20,6

Veľká
Británia
24,1
25,0
●

Zdroj: Eurostat

Agriculture

Not known
or
unspeciﬁed

●
4
1
●
3
3
●
6
4
●
6
2
●
8
3
●
4
2
5
1
1
5
2
22
●
3
1
●
3
3
x(8)
2
7
●
3
1
●
●
4
●
4
2
7
3
2
4
1
1
6
1
4
●
6
1
●
4
2
●
2
1
●
4
1
●
4
2
●
4
4
●
5
1
●
5
1
3
1
1
1
2
4
●
3
4
4
1
7
4
2
2
4
2
2
Zdroj: OECD, Education at a Glance 2012

v rámci kariérového rastu a špecializácie
absolventov na trhu práce, či vyhľadávania spolupráce na projektoch.

5.4 Niektoré špeciﬁcké
problémy
(184) Študenti vysokých škôl alebo ich
rodinní príslušníci sa pravidelne obracajú na ministerstvo školstva s podnetmi
upozorňujúcimi na neetický, prípadne
neprofesionálny prístup zamestnancov
vysokých škôl, najmä vysokoškolských
učiteľov.
(185) Všeobecne záväzné právne predpisy len okrajovo riešia pravidlá rozhodovania vysokých škôl o akademických
právach študentov vysokých škôl. Rovnako nie sú upravené mechanizmy a postupy umožňujúce v sporných prípadoch
preskúmať postup konkrétneho zamestnanca vysokej školy. Ide najmä o prípady ústnych skúšok. Ministerstvo školstva
nemá na jednej strane kapacitu prešetrovať podnety takéhoto typu, a tým, že
tieto postupy nie sú upravené všeobecne záväznými právnymi predpismi, jeho
možnosti sú značne obmedzené.
(186) Študentská rada vysokých škôl SR
prišla s projektom študentského ombudsmana, ktorého úlohou je aj napomáhať
študentov vo vyššie uvedených prípadoch. Jeho postavenie v súčasnosti nie
je právne upravené a jeho možnosti sú
závislé od pozitívneho prístupu zo strany
vysokej školy. Značnú časť takýchto problémov by vyriešili vnútorné pravidlá vysokej školy, ktoré by jednoznačne upravovali postupy a povinnosti zamestnancov
vysokých škôl, ale aj študentov tak, aby
bolo možné spätne a nezávisle posúdiť
vzniknutú situáciu. Práve pri formulovaní
takýchto pravidiel, napr. v rámci vnútorného systému zabezpečovania kvality, by
mohli byť využité doterajšie skúsenosti
z činnosti študentského ombudsmana.
(187) Osobitným problémom je aj prístup k vysokoškolskému vzdelaniu v prípade vybraných skupín obyvateľstva. Ide
najmä o študentov so špeciﬁckými potrebami. I keď v 90. rokoch predchádzajúceho storočia bol podporovaný systém
vytvárania siete koordinátorov na prácu
so študentmi so zdravotným postihnutím
(čo je jedna z foriem špeciﬁckej potre-
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Tab. 13: Percentuálny podiel študujúcich občanov na vysokej škole v inom členskom štáte EÚ
Rok

2008
out

2008
in

2009
out

2009
in

2010
out

2010
in

2011
out

2011
in

●
Česko
2,6
5,4
2,7
5,6
2,9
5,9
6,3
●
Dánsko
2,4
5,3
2,5
6,5
2,5
7,3
8,1
●
Francúzsko
2,3
2,1
2,4
2,1
2,5
2,1
2,2
●
Írsko
17,7
2,6
14,8
3,3
13,0
5,3
5,0
●
Litva
2,9
0,5
3,3
0,6
4,6
0,6
0,9
●
Maďarsko
1,8
2,3
2,1
2,7
2,4
2,8
2,9
●
Nórsko
5,1
2,7
5,3
2,7
10,3
2,7
2,8
●
Poľsko
1,8
0,2
2,0
0,3
1,6
0,3
0,4
●
Rakúsko
4,3
13,9
4,5
14,4
4,3
14,9
15,0
●
Slovensko
10,7
1,8
11,4
2,2
12,2
3,0
3,4
●
Veľká Británia
0,6
7,1
0,6
7,2
0,7
7,5
7,8
Pozn.: Out = podiel študentov na úrovni vysokoškolského štúdia študujúcich v inom členskom alebo pristupujúcom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) na celkovom počte študentov. In = podiel študentov na úrovni vysokoškolského štúdia z ostatných členských
alebo pristupujúcich štátov EHP na celkovom počte študujúcich v danom roku. Údaj „2011 out“ nie je k dispozícii.
Zdroj: Eurostat

by), systémovo táto problematika nebola
právne upravená a koncepčne ďalej riešená. Vysokoškolský zákon síce v deklaratívnej rovine vyžaduje od vysokých škôl, aby
tvorili fond na podporu študentov so špeciﬁckými potrebami a odstraňovali bariéry komplikujúce ich štúdium, vývoj v tejto
oblasti sa však detailnejšie nemonitoroval.
Zmeny nastali postupne v predchádzajúcich rokoch, a to aj v nadväznosti na prijatú novelu vysokoškolského zákona, ktorá
síce nerieši túto oblasť systémovo, ale
dala ju opätovne do popredia.
(188) V priebehu roka 2013 ministerstvo
školstva zriadi stálu pracovnú skupinu
na riešenie otázok študentov so špeciﬁckými potrebami, od ktorej očakáva
prípravu a implementáciu systémových
krokov v tejto oblasti. Základným problémom na prijímanie ďalších opatrení je, že
vysoké školy nemajú zmapované bariéry
prístupu študentov so špeciﬁckými potrebami k vysokoškolskému vzdelaniu, akčné plány na ich odstraňovanie a pravdepodobne ani know-how na ich prípravu.
(189) Vo vybraných rokoch bolo na
verejných vysokých školách formou
rozvojových projektov podporované
zavádzanie elearningových nástrojov
do vzdelávacieho procesu. Z hľadiska
geograﬁckej dostupnosti vysokých škôl
v rámci Slovenska je využívanie tohto
nástroja skôr doplnkom k iným metódam vzdelávania. Osobitnú úlohu môže
ďalší rozvoj tohto nástroja zohrať pri poskytovaní vzdelávania práve študentom
so špeciﬁckými potrebami, napríklad
ak ich špeciﬁcká potreba neumožňuje
účasť na priamej výučbe v kolektíve.
Využívanie tejto metódy vzdelávania nie
je osobitne zohľadňované v podmienkach akreditácie študijných programov
a v systéme ﬁnancovania.

6. Zamestnanci
vysokých škôl
6.1 Systém odmeňovania
(190) Zamestnanci verejných vysokých
škôl sú odmeňovaní podľa zákona č.
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom v prípade vysokoškolských
učiteľov sa uplatňuje osobitná stupnica
platových taríf. Zamestnanci súkromných
vysokých škôl sú odmeňovaní na základe
zmluvne dohodnutého platu.
(191) Kým roku 2000 bol pomer priemerného platu vysokoškolského učiteľa
k priemernému platu v národnom hospodárstve na úrovni 1,25-násobku, roku
2011 bol tento pomer 1,47-násobkom.
V prípade zamestnancov verejných vysokých škôl bol roku 2000 ich priemerný plat na úrovni 0,95-násobku priemerného platu v národnom hospodárstve,
roku 2011 na úrovni 1,15-násobku.
(192) Počet vysokoškolských učiteľov
v poslednom desaťročí je v rozmedzí
od 9 044 v roku 2000 po 10 035 v roku
2010. V rámci štatistického sledovania
však nie sú zohľadnené viacnásobné
úväzky jednej osoby na viacerých vysokých školách. V sledovanom období
vznikla jedna verejná vysoká škola a do-

šlo k splynutiu vojenskej vysokej školy
s verejnou vysokou školou.
(193) Ministerstvo školstva roku 2012
v spolupráci so Sociálnou poisťovňou
zverejnilo priemerné nástupné platy absolventov vysokých škôl. Podľa dostupných údajov bol priemerný nástupný
plat absolventov dennej formy druhého
stupňa štúdia z roku 2010 v roku 2011
vo výške 814 €, priemerné nástupné
platy absolventov v niektorých skupinách študijných odborov a z niektorých
vysokých škôl sú vyššie ako priemerné
platy vysokoškolských učiteľov-odborných asistentov.
(194) Podľa koncepcie bolo spoločenské
a sociálne postavenie učiteľov vysokých
škôl neuspokojivé z hľadiska náročnosti
a dôležitosti ich poslania a prejavovalo
sa najmä v ich ﬁnančnom ohodnotení,
ale aj v neadekvátnosti ich pracovných
podmienok. Slabé ﬁnančné ohodnotenie nútilo vysokoškolských učiteľov získavať ďalšie ﬁnančné prostriedky, čo sa
negatívne odzrkadľovalo na ich výkonnosti na materskom pracovisku a rovnako aj na ich odbornom raste. Koncepcia argumentuje najmä postupujúcim
rozpadom personálneho zabezpečenia
vysokých škôl, ktorý sa prejavil vysokým
priemerným vekom vysokoškolských
učiteľov, a teda nedostatkom kvalitných
mladých pracovníkov ako aj nedostat-

lepšie ovplyvňovať personálne zabezpečenie svojich aktivít.
(196) Tento cieľ koncepcie bol zohľadnený v nasledujúcej legislatíve, keď verejné
vysoké školy mali možnosť od roku 2003
postupovať pri odmeňovaní zamestnancov podľa vlastného vnútorného predpisu upravujúceho podmienky odmeňovania podľa Zákonníka práce. Žiadna
verejná vysoká škola túto možnosť nevyužila a táto možnosť bola roku 2008 zrušená, čím sme sa v možnosti nastavenia
systému odmeňovania vrátili späť.
(197) Systém odmeňovania je nastavený
tak, že plat zamestnanca verejnej vysokej školy sa v závislosti od trvania pracovného pomeru automaticky zvyšuje. Šesť
rokov praxe sa vyrovná postupu v platovej triede. Nárast platovej tarify medzi
jednotlivými platovými triedami v rámci
toho istého stupňa predstavuje nominálne približne 50 eur mesačne. Najvyššia
platová tarifa, po 32 rokoch praxe, je
v súčasnosti 1 123,50 €. Na porovnanie,
priemerný plat vysokoškolského učiteľa
roku 2011 bol 1 156,49 €, v prípade odborných asistentov 986,20 €.

6.2 Systém ďalšieho vzdelávania
(198) Všeobecne záväzné právne predpisy nevyžadujú od vysokoškolského
učiteľa, aby sa ďalej vzdelával. Nastáva
tak situácia, keď vzdelávajú aj absolven-

schopnosť vysokej školy pomocou deﬁnovaných pravidiel a nástrojov zabezpečiť, že zamestnanci vysokej školy, ktorí
sa podieľajú na vzdelávaní, sú kvaliﬁkovaní a kompetentní na takúto činnosť.
Učitelia sú považovaní za najdôležitejší
študijný zdroj pre študentov. Smernice
považujú za rovnako dôležitú nielen
odbornú znalosť v prednášanej problematike, ale aj schopnosť odovzdávania
vedomostí študentom, ako aj schopnosť
prijímať spätnú väzbu. Rovnako sa očakáva, že vysoké školy vytvárajú pre svojich zamestnancov príležitosti a možnosti zlepšovať sa v tejto oblasti a v prípade,
že vysokoškolský učiteľ nepreukazuje
zlepšenie, bude vylúčený z vyučovacieho predmetu.
(200) V rámci operačného programu
Vzdelávanie využili niektoré vysoké
školy roku 2009 možnosť uchádzať sa
aj o ﬁnancovanie projektov zameraných
na vzdelávacie programy orientované
na pedagogickú spôsobilosť doktorandov a vzdelávanie zamestnancov výskumu a vývoja. Nejde však o systémovo
vyžadovaný prístup.
(201) Potreba zabezpečenia ďalšieho
vzdelávania vysokoškolských učiteľov
bola identiﬁkovaná už v rámci koncepcie, keď cieľom koncepcie bolo vytvorenie uceleného systému ďalšieho
vzdelávania zamestnancov vysokých
škôl s osobitným zreteľom na mladých
učiteľov. Koncepcia sa detailnejšie nezaoberala prípravou takéhoto systému,
len konštatovala potrebu jeho prípravy,
najmä v kontexte, že väčšina začínajúcich vysokoškolských učiteľov nie je
absolventom učiteľských programov,
a teda potrebujú sa na výkon povolania
vysokoškolského učiteľa doproﬁlovať.
Potreba riešenia pripravenosti najmä
doktorandov, ktorí počas štúdia zabezpečujú aj vzdelávacie činnosti a sú základom pre obnovu ľudských zdrojov
v rámci vysokých škôl, sa opätovne
deﬁnovala v Národnom programe reforiem Slovenskej republiky na roky 2008
– 2010. K dnešnému dňu sa nepodarilo
deﬁnovať štandardy takéhoto systému
vzdelávania.
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aj kvaliﬁkačné predpoklady, ktoré musia
splniť záujemcovia o dané miesto. Určovanie počtu a štruktúry takýchto miest
je však výhradne v kompetencii vysokej
školy a rovnako vysoká škola určuje konkrétne podmienky, ktoré musí záujemca
o uvedenú pozíciu splniť. V rámci vysokoškolských učiteľov vysokoškolský
zákon rozlišuje tieto funkcie: profesor,
docent, odborný asistent, asistent, lektor
a hosťujúci profesor.
(204) Vysokoškolský zákon vyžaduje,
aby sa vysokoškolskí učitelia univerzitných vysokých škôl (okrem lektorov)
aktívne podieľali na tvorivej činnosti.
V prípade odborných vysokých škôl je
postačujúce, aby vysokoškolskí učitelia
(okrem tých, ktorí sú vo funkcii profesora) namiesto vlastnej tvorivej činnosti
boli aktívni pri sledovaní aktuálneho stavu vedy, techniky a umenia a takto získané poznatky zohľadnili vo vzdelávacej
činnosti tak, aby ju poskytovali na úrovni
najnovších poznatkov.
(205) Vysokoškolský zákon pre jednotlivé funkcie vymedzuje základnú pracovnú náplň, neurčuje však napríklad rozsah
zabezpečovania vzdelávacej činnosti
a ostatných činností v rámci pracovného
času zamestnanca. V prípade profesorov ide najmä o zabezpečovanie rozvoja
študijných programov a tvorivej činnosti
vysokej školy jeho koncepčným smerovaním a medzinárodnou aktivitou v danom študijnom odbore. Od docentov sa
očakáva úzka spolupráca s profesormi
pri tvorivej činnosti a zabezpečovaní študijných programov. Na rozdiel od profesorov nie sú zodpovední za formovanie
trendov a koncepcií tvorivej činnosti.
(206) Pri zabezpečovaní študijných
programov a tvorivej činnosti vysokej
školy sú nápomocní odborní asistenti
a asistenti. Títo zabezpečujú najmä vzdelávacie činnosti, ako sú cvičenia, semináre, praktiká, prípadne vymedzené časti
prednášok. Z hľadiska tvorivej činnosti
sa neočakáva prezentácia jej výsledkov
na medzinárodne významných podujatiach, ale vyžaduje sa zapojenie aj týchto zamestnancov do aktívnej tvorivej
činnosti a prezentovanie jej výsledkov

Tab. 14: Vývoj priemerných platov v sektore verejných vysokých škôl a v národnom hospodárstve
Rok
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Všetci zamestnanci verejných vysokých škôl
Počet zamestnancov
20 462
21 712
21 293
21 453
21 365
21 600
21 575
21 401
21 440
21 673
21 538
●
Rozdiel v počte k 2000
1 250
831
991
903
1 138
1 113
939
978
1 211
1 076
Priemerný plat
359
445
553
583
632
686
739
804
866
895
907
●
Medziročný rozdiel
86
108
30
48
55
52
65
62
30
11
●
●
% medziročný rozdiel
24,2
5,5
8,3
8,7
7,6
8,9
7,7
3,4
1,2
●
Rozdiel k 2000
86
194
225
273
328
380
445
507
537
548
●
% rozdiel k 2000
24,1
54,2
62,6
76,1
91,4
106,0
124,2
141,4
149,6
152,7
Vysokoškolskí učitelia verejných vysokých škôl
Počet zamestnancov
9 044
9 406
9 419
9 565
9 560
9 624
9 626
9 614
9 748
10 035
9 965
●
Rozdiel v počte k 2000
362
375
521
516
580
582
570
704
991
921
Priemerný plat
473
585
765
779
829
893
957
1 036
1 107
1 145
1 156
●
●
Medziročný rozdiel
181
14
50
64
64
80
70
38
12
●
●
% medziročný rozdiel
30,9
1,8
6,4
7,8
7,1
8,3
6,8
3,4
1,0
●
Rozdiel k 2000
111
292
306
355
420
483
563
633
671
683
●
% rozdiel k 2000
23,5
61,7
64,6
75,0
88,7
102,1
119,0
133,8
141,8
144,3
Priemerný plat v národnom hospodárstve
Priemerný plat
379
448
477
525
573
623
669
723
745
769
786
●
●
28
48
48
49
46
54
21
25
17
Medziročný rozdiel
●
●
% medziročný rozdiel
6,3
10,2
9,2
8,6
7,4
8,1
3,0
3,3
2,2
●
Rozdiel k 2000
69
97
146
194
243
289
344
365
390
407
●
% rozdiel k 2000
18,2
25,7
38,5
51,1
64,1
76,3
90,6
96,2
102,7
107,2
Pozn.: Údaje v SKK boli prepočítane konverzným kurzom na EUR (1 € = 30,126 Sk). Zdrojom údajov je Štatistický úrad SR, výročné správy o stave vysokého školstva a Správa o priebehu reformy
vysokého školstva na Slovensku a jej dopadoch na študentov vysokých škôl (2004). Roku 2000 ide v prípade verejných vysokých škôl len o plat ﬁnancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu.
kom docentov a profesorov. Upozornila, že tento fakt spolu s neefektívnym
systémom na ďalšie vzdelávanie vysokoškolských učiteľov povedie k odbornej
a pedagogickej priemernosti, a tým aj
k znižovaniu kvality vysokoškolského
vzdelávania na Slovensku.
(195) Ako jedno z riešení aj v kontexte
navrhovaných zmien v systéme ﬁnancovania vysokých škôl koncepcia navrhla
preniesť voľbu systému odmeňovania
zamestnancov vysokej školy do jej kompetencie. Ak by si vysokoškolská inštitúcia mohla podľa svojich zámerov zvoliť
mzdovú politiku, získala by možnosť

ti vysokých škôl, ktorí neboli trénovaní
a pripravovaní na poskytovanie vzdelávania. Tento problém nastáva už v prípade doktorandov v dennej forme štúdia,
ktorí sú zapájaní do zabezpečovania vybraných vzdelávacích činností. Vyučujúci sú tak odkázaní buď na individuálne
štúdium problematiky vzdelávania dospelých, alebo postupujú tak, ako odpozorovali v prípade svojich učiteľov.
(199) Jednou z noriem pre vnútorné
systémy zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania je podľa pravidiel
ESG aj zabezpečenie kvality vysokoškolských učiteľov. Za normu je považovaná

6.3 Kariérový rast
(202) Vysokoškolský zákon obsahuje
osobitné ustanovenia o vybraných zamestnancoch vysokých škôl. Na vysokých školách ako zamestnanci pôsobia
vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci, umeleckí pracovníci a ostatní
zamestnanci (administratíva, prevádzka
a pod.). V prípade verejných a štátnych
vysokých škôl sa na zamestnancov vzťahujú ustanovenia zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
(203) Vysokoškolský zákon upravuje
pozície vysokoškolských učiteľov, ktoré
môže vysoká škola obsadiť, a ustanovuje

aspoň na podujatiach domáceho významu. Rozdiel medzi týmito funkciami je
v tom, že v prípade odborného asistenta
sa predpokladá spolupráca s profesormi a docentmi, kým asistent vykonáva
činnosti pod ich vedením.
(207) Funkcia lektora je zameraná na zabezpečovanie vzdelávacích činností, ktoré nevyžadujú aktívnu tvorivú činnosť.
Prevažne môže ísť o jazykové vzdelávanie, zabezpečovanie športových činností
študentov a pod., ak tieto nie sú podstatou študijného odboru.
(208) Zákon vytvára možnosť, aby sa
na vzdelávaní podieľali významní od-
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borníci z praxe, a to v rámci pozície hosťujúceho profesora. V tomto prípade ide
o časovo obmedzené pôsobenie v rozsahu najviac dvoch rokov. Ide tak o „dočasné“ prehĺbenie spolupráce medzi vysokou školou a odborníkom z praxe.
(209) Aby mali vysokoškolskí učitelia
možnosť zamerať sa na tvorivú činnosť,
vysokoškolský zákon umožňuje ich oslobodenie od plnenia pedagogických povinností (sabatikal) na primerané časové
obdobie. Aplikácia tohto inštitútu nie je
ministerstvom školstva sledovaná, a preto ju nie je možné vyhodnotiť.
6.3.1 Vedecko-pedagogické
a umelecko-pedagogické tituly
(210) Okrem funkčných miest vysokoškolských učiteľov udeľujú vysoké školy
aj vedecko-pedagogické a umelecko-pedagogické tituly profesor a docent. Ich
získanie je kvaliﬁkačným predpokladom
na obsadenie funkcie profesora alebo
docenta. Tieto funkcie sa viažu na konkrétny študijný odbor a na obsadenie
funkcie profesora a docenta nestačí mať
len samotný titul profesor/docent, ale
musia byť udelené v danom študijnom
odbore alebo v príbuznom študijnom
odbore (teda napr. profesor v odbore
právo nie je kvaliﬁkovaný na obsadenie
funkcie profesora v odbore divadelné
umenie). Získanie tohto titulu nie je zárukou obsadenia zodpovedajúcej funkcie. Na vysokej škole tak môže pôsobiť
aj vysokoškolský učiteľ s titulom profesor vo funkcii asistenta. Jeho pracovné
povinnosti sú tak vymedzené funkciou,
v ktorej pôsobí. Naopak, vysokoškolský
učiteľ s titulom docent, môže pôsobiť vo
funkcii profesora, v takomto prípade vysokoškolský zákon hovorí o mimoriadnom profesorovi.
(211) Na základe žiadosti a po splnení
podmienok môžu odborníci, ktorí vedecky a pedagogicky alebo umelecky
a pedagogicky pôsobia na vysokej škole, získať titul docent alebo byť vymenovaní za profesora. Titul docent udeľuje
po schválení vedeckou radou fakulty
(alebo vysokej školy) rektor. Titul profesor sa získava vymenovaním za profesora. Profesorov vymenúva prezident
Slovenskej republiky, návrh na vymenovanie mu predkladá minister. Rektor
vysokej školy predkladá návrhy na vymenovanie za profesora na základe
schválenia vedeckou radou vysokej školy. V prípade konania na štátnej vysokej
škole návrh na vymenovanie predkladá
príslušný minister, v ktorého pôsobnosti
je štátna vysoká škola.
(212) Udeľovať titul docent a predkladať návrhy na vymenovanie profesorov
môžu len tie vysoké školy (fakulty), ktoré majú priznané právo na uskutočňovanie habilitačného konania a konania
na vymenúvanie profesora. Právo priznáva minister školstva, vedy, výskumu
a športu na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie. Na získanie akreditácie
je potrebné splniť podmienky, medzi
ktoré patrí uskutočňovanie študijného
programu (obvykle doktorandského)
v príslušnom študijnom odbore a tvorivá
činnosť na požadovanej úrovni. Osobitne sa posudzujú kritériá, ktorých splnenie vysoká škola vyžaduje od uchádzača
na udelenie príslušného titulu a dodržiavanie týchto kritérií.
(213) Na získanie titulu docent je potrebné mať vysokoškolské vzdelanie
tretieho stupňa a úspešne absolvovať
habilitačné konanie, ktorému predchádza vypracovanie habilitačnej práce.
Podmienkou na udelenie titulu docent
je vedecky/umelecky a pedagogicky
pôsobiť v danom študijnom odbore, vytvoriť ucelené vedecké/umelecké dielo
v danom študijnom odbore (obvykle
súbor článkov a iných publikačných
výstupov) a byť uznávanou vedeckou/
umeleckou osobnosťou v odborných/
umeleckých kruhoch.
(214) Podmienkou vymenovania za profesora je predchádzajúce získanie titulu
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docent, vedecké/umelecké a pedagogické pôsobenie v danom študijnom odbore, preukázateľný vplyv na vývoj daného študijného odboru (vedecká škola,
skupina, ktorá svojou prácou nadväzuje
na predchádzajúce výsledky žiadateľa
o vymenovanie) a požiadavkou je, aby
žiadateľ bol vedeckou/umeleckou osobnosť v danom študijnom odbore, pričom
jeho vedecké práce, umelecké diela/výstupy dosiahli medzinárodné uznanie.
(215) Procesný postup na získanie titulu
docent/profesor je upravený všeobecne záväzným právnym predpisom (vyhláškou ministerstva školstva). Zjednodušene je možné postup opísať tak, že
po splnení formálnych náležitostí žiadosti
vedecká rada vymenuje komisiu oponentov na posúdenie habilitačnej práce. Komisia pripraví návrh na rokovanie vedeckej rady. Vedecká rada o udelení titulu
rozhoduje tajným hlasovaním. Úlohou
vedeckej rady je posúdiť splnenie podmienok na vymenovanie. Konkrétne kritériá na udelenie titulu schvaľuje vedecká
rada. Súčasťou konania je aj habilitačná/
inauguračná prednáška. Od januára
2013 vysoké školy zverejňujú podrobnosti o uskutočňovaných konaniach
na svojich webových sídlach.
(216) Roku 2000 sa v rámci koncepcie
uvažovalo o zrušení uskutočňovania habilitačného konania a vymenúvacieho
konania a navrhovalo sa prejsť na systém
funkčných miest. Nakoniec sa schválil
zákon, ktorý kombinuje tieto dva systémy. Teda vysokoškolský zákon zaviedol
funkčné miesta profesor a docent, ale paralelne ponechal systém udeľovania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.
(217) V tomto duálnom systéme sa postupne objavujú aj ďalšie komplikácie.
Vysoké školy si konkurujú pri získavaní
zamestnancov. Z hľadiska podmienok
akreditácie je nutné, aby vysoké školy mali dostatočný počet obsadených
funkcií docentov a profesorov, ale len
časť vysokých škôl má právo udeľovať
titul, ktorý je kvaliﬁkačným predpokladom na obsadenie príslušnej pozície.
(218) V prípade záujemcu o obsadenie
miesta vysokoškolského učiteľa, ktorý
má relevantné výsledky tvorivej činnosti,
ale nemá titul docent, a v zahraničí by
obsadil miesto zodpovedajúce docentovi alebo profesorovi, mu vysoké školy
v Slovenskej republike môžu ponúknuť
len miesto odborného asistenta. Obdobne to platí pre možnosť zmeny sektoru
pôsobenia. Napríklad ak by v komerčnej
sfére vysokokvaliﬁkovaný zamestnanec
mal záujem odovzdávať svoje vedomosti a skúsenosti študentom a chcel by sa
orientovať v ďalšom období na akademickú kariéru, mal by možnosť začať
len od začiatku, teda postupne sa vypracovať z odborného asistenta na docenta, prípadne profesora. Ak by išlo len
o dočasné pôsobenie, mal by možnosť
pôsobiť ako hosťujúci profesor.
(219) Aj keď tituly môžu udeľovať/navrhnúť ich udelenie len niektoré vysoké
školy, ktoré na to získali akreditáciu v príslušnom študijnom odbore, a súčasťou
akreditácie je aj posúdenie kritérií, ktoré je potrebné splniť na získanie titulu
a ich dodržiavanie, Akreditačná komisia
nebola pri posudzovaní jednotlivých
žiadostí konzistentná. V praxi sa ukazuje, že kritériá niektorých vysokých škôl
a fakúlt nie sú dostatočne konkrétne
na to, aby sa na základe nich dalo preukázať splnenie zákonných požiadaviek
(teda v prípade titulu profesor napríklad
medzinárodná akceptácia výstupov), sú
nejednotné a môže dochádzať k prípadom, keď žiadateľ, ktorý splní podmienky jednej vysokej školy, by na inej vysokej škole kritériám nevyhovel. Získaný
titul však platí na všetkých vysokých
školách v Slovenskej republike a primerane v zahraničí.
(220) I keď v súčasnosti sa očakáva, že
Akreditačná komisia postupne navrhne
minimálne kritériá pre jednotlivé študijné

odbory, týmto krokom môže nastať situácia postupného znižovania požiadaviek
na tieto konania, keďže nebude existovať motivácia pre vysoké školy vyžadovať od uchádzačov o udelenie titulu profesor/docent splnenie náročnejších ako
minimálnych podmienok. Ani jednotné
kritériá však neriešia problém, prečo by
mali vysoké školy s príslušnými právami
zabezpečovať kvaliﬁkáciu zamestnancov konkurenčným vysokým školám.
(221) Viaceré nejasnosti sú aj v samotnej akreditácii tejto činnosti. V rámci
akreditácie sa posudzuje personálne
zabezpečenie vysokej školy a výsledky
jej tvorivej činnosti v danom študijnom
odbore, ale konanie je sčasti zabezpečované externistami (v habilitačnej/
inauguračnej komisii môže byť najviac
jeden zamestnanec vysokej školy), vedecká rada, ktorú rovnako tvoria aj externisti (nie zamestnanci vysokej školy),
hodnotí tvorivú činnosť žiadateľa, ktorý
nemusí byť v žiadnom vzťahu k vysokej
škole, na ktorej si podal žiadosť o udelenie titulu docent/profesor, a teda táto
vysoká škola žiadnym spôsobom neovplyvnila kvalitu jeho tvorivej činnosti.
(222) V rámci diskusie o tejto problematike sa ako alternatíva zrušenia titulov,
teda ponechanie len funkčných miest
profesorov a docentov, navrhuje vytvorenie spoločnej komisie na udeľovanie
titulov pre jednotlivé študijné odbory/
skupiny študijných odborov. Táto možnosť by riešila problém so všeobecnou
platnosťou titulu na základe splnenia
podmienok konkrétnej vysokej školy. Súčasne by sa tým vytvoril akýsi komorový
systém, kde motivácia „členov komory“
na zvyšovanie počtu jej potenciálnych
členov je obmedzená, pretože každý
ďalší, kto získa kvaliﬁkáciu, je konkurentom pri obsadzovaní miesta vysokoškolského učiteľa v danom odbore. Nejasné
je v tomto kontexte uznávanie dokladov
o vzdelaní zo zahraničia.
6.3.2 Obsadzovanie miest
vysokoškolských učiteľov
(223) Miesta vysokoškolských učiteľov
(ako aj funkcie) sú obsadzované výberovým konaním. Vysokoškolský zákon
vymedzuje podmienky, za ktorých sa

(224) Aj keď systém výberových konaní a obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov za určených podmienok
na dobu určitú vytvára systémové predpoklady na neustále zvyšovanie kvality
uchádzačov na obsadenie týchto pozícií, existujú indície, že v praxi vysoké
školy výberové konania nevyužívajú ako
aktívne nástroje na získanie najkvalitnejších vysokoškolských učiteľov, ale ako
formálnu súčasť výberového procesu.
I keď sa výberové konania na miesta
vysokoškolských učiteľov zverejňovali
na centrálnom webovom sídle ministerstva, v rámci ich analýzy za rok 2008
bolo zistené, že 18 verejných vysokých
škôl a deväť súkromných vysokých škôl
v priebehu roka 2008 vyhlásilo 3 981
výberových konaní na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa,
pričom na ich obsadenie sa prihlásilo 4 599 uchádzačov, čo predstavuje
v priemere 1,16 uchádzača na jedno
funkčné miesto. Okrem toho podmienky, ktoré vysoké školy, resp. fakulty
niekedy vyžadujú plniť od uchádzačov,
preferujú pri výbere niektorých uchádzačov. Vzhľadom na to, že v súčasnosti
je tento systém nastavený tak, že výberové komisie pozostávajú zo zamestnancov vysokej školy, ktorí môžu mať
rovnako pracovnú zmluvu len na dobu
určitú, a teda v krátkom čase sa budú aj
oni uchádzať o obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa a vyberať ich budú
tí, ktorých miesta aktuálne obsadzujú,
ide o uzatvorený systém, kde sa kolegovia vyberajú navzájom. Táto oblasť vyžaduje prehodnotenie existujúcich pravidiel tak, aby bol naplnený jej zmysel,
a to, že miesta vysokoškolských učiteľov
obsadzujú len tí najkvalitnejší uchádzači na funkčné miesta, ktoré majú svoje
opodstatnenie pri zabezpečovaní študijného programu.
(225) I keď obsadzovanie funkcií vo vymedzených prípadoch len na dobu určitú má svoje opodstatnenie z hľadiska
motivácie ku kontinuálnej tvorivej práci
vysokoškolského učiteľa a jeho odborného rastu, súčasne znižuje atraktivitu
akademickej kariéry, keďže zamestnanec je opakovane vystavovaný možnej
strate zamestnania.

Obr. 7: Veková skladba vysokoškolských učiteľov
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Pozn.: Pre jednotlivé funkcie vysokoškolských učiteľov sa zverejňuje vek, ktorý dovŕšil najmladší zamestnanec v príslušnej funkcii, dolný kvartil, ktorý je znázornený dolnou hranou
obdĺžnika, mediánový vek, ktorý je uvedený aj číselne, horný kvartil, ktorý je znázornený
hornou hranou obdĺžnika, a vek najstaršieho zamestnanca v príslušnej funkcii. Veľkosť úväzku sa nezohľadňuje. Napríklad v prípade vysokoškolských učiteľov vo funkcii profesora mal
najmladší vek 32 rokov, štvrtina vysokoškolských učiteľov mala menej ako 55 rokov (dolný
kvartil), polovica vysokoškolských učiteľov v tejto funkcii mala do 60 rokov (medián), štvrtina vysokoškolských učiteľov viac ako 64 rokov (horný kvartil) a najstarší mal 86 rokov.
Zdroj: Register zamestnancov vysokých škôl, 4. 3. 2013
pracovný pomer uzatvára na dobu určitú. Napríklad v prípade vysokoškolských
učiteľov, ktorí nemajú titul docent alebo
profesor, je možné s nimi uzatvoriť zmluvu na miesto vysokoškolského učiteľa
najviac na päť rokov. Podobne to platí
aj pri obsadzovaní funkcií docent a profesor, kde na základe jedného výberového konania je možné pracovnú zmluvu
uzatvoriť najviac na päť rokov. Až po treťom obsadení tejto funkcie na základe
výberového konania a za podmienky
pôsobenia v nej najmenej deväť rokov
vzniká vysokoškolskému učiteľovi nárok
na uzatvorenie pracovnej zmluvy do dovŕšenia veku 70 rokov.

(226) I keď vysoké školy majú možnosť
zverejňovať oznámenia o výberovom
konaní napríklad aj v rámci portálu Euraxess, určeného pre výskumníkov v rámci Európskej únie, nie je známe, že by
vysoké školy túto bezplatnú možnosť
aktívne využívali. Možným problémom
môže byť aj miera internacionalizácie
prostredia jednotlivých vysokých škôl,
a teda schopnosť vysokých škôl v Slovenskej republike plnohodnotne využiť
akademika, ktorý neovláda štátny jazyk,
najmä z hľadiska zabezpečenia jednotlivých predmetov.
(227) Osobitným problémom systému
je ukončovanie pracovného pomeru vy-

sokoškolského učiteľa dovŕšením veku
70 rokov (predtým 65 rokov). Samotný
vek nič nevypovedá o aktivite v rámci
tvorivej činnosti vysokoškolského učiteľa a toto ustanovenie môže mať diskriminačnú povahu z pohľadu veku.
(228) Najmä v poslednom období
sa pozornosť obracia na viacnásobné úväzky vysokoškolských učiteľov,
prípadne na ich paralelné pôsobenie
na viacerých vysokých školách. V rámci
rezortu bol postupne pripravený a zavedený do prevádzky register zamestnancov vysokých škôl, ktorý v štvrťročných
intervaloch poskytuje údaje o rozsahu
pracovných pomeroch vysokoškolských
učiteľov a výskumných pracovníkov. Tieto údaje sú verejné. Od januára 2013
navyše vysokoškolský zákon obmedzil
možnosť vysokoškolských učiteľov uzatvárať pracovné zmluvy s viacerými vysokými školami, a to maximálne na tri
pracovné zmluvy, z toho najviac jednu
na ustanovený týždenný pracovný čas.
Z pohľadu vzdelávacieho systému nie je
problém, ak špecialista v nejakej oblasti
prednáša/vzdeláva na viacerých vysokých školách. Na tento účel mu postačuje kratší pracovný čas a z hľadiska kvality
vzdelávania to môže byť skôr prínosom.
Ak však niektorí zamestnanci vysokých
škôl mali niekoľko pracovných zmlúv
na ustanovený týždenný pracovný čas,
sú opodstatnené otázky, či z pohľadu
všetkých zamestnávateľov plnohodnotne zabezpečovali vzdelávaciu činnosť,
tvorivú činnosť a ostatné povinnosti vysokoškolského učiteľa, o to viac, ak sa
na tento problém pozrieme z pohľadu
odmeňovania. Eskalácia tohto problému
je tak skôr prejavom nezáujmu alebo
neschopnosti manažmentu vysokých
škôl o jeho riešenie, čo môže súvisieť
v predchádzajúcom období aj s nemožnosťou získať relevantné údaje o ďalších
úväzkoch vysokoškolského učiteľa.
(229) V ďalšom období je otvorenou
otázka, v akej miere je možné pôsobiť
na ustanovený týždenný pracovný čas
na vysokej škole a pritom vykonávať iné
činnosti, či už vo verejnej funkcii, alebo
aj v iných inštitúciách, rovnako na ustanovený týždenný pracovný čas (napr.
štatutári verejnoprávnych inštitúcií, štátnych organizácií, SAV, zamestnanci nemocníc a pod.). Jediným systémovým
riešením je, aby manažment vysokej
školy od zamestnanca, ktorý je zamestnaný na ustanovený týždenný pracovný
čas, vyžadoval výkony zodpovedajúce
rozsahu jeho úväzku.
6.3.3 Výskumní/umeleckí pracovníci
(230) Vysokoškolský zákon podrobnejšie neupravuje postavenie výskumného/umeleckého pracovníka alebo jeho
kariérový rast. Vysokoškolský zákon len
ustanovuje, že aj títo zamestnanci sa
môžu podieľať na vzdelávacej činnosti
vysokej školy. Podmienky ich pôsobenia
sú tak výrazne voľnejšie ako v prípade
vysokoškolských učiteľov.
(231) Na rozdiel od vysokoškolských
učiteľov v prípade výskumných/umeleckých pracovníkov vysokoškolský zákon nevyžaduje opakované konkurzy ani
neupravuje systém ich kariérového rastu.
(232) Štandardnou súčasťou výskumníckej kariéry je, že absolvent doktorandského štúdia sa po jeho skončení
uchádza o časovo obmedzenú pozíciu mladého výskumného pracovníka
(postdoktoranda). Preferuje sa, aby túto
pozíciu získal na inej vysokej škole/inštitúcii, ako je tá, na ktorej absolvoval vysokoškolské štúdium. Slovenská právna
úprava tento inštitút nepozná. Teoreticky vysoké školy môžu takéto pozície vytvárať, ale po obsadení takéhoto miesta
musia pri rozviazaní pracovného pomeru uplatniť len dôvody podľa Zákonníka
práce, teda nešlo by len o časovo obmedzenú pozíciu.
(Dokončenie dokumentu prinesieme v budúcom vydaní Učiteľských novín.)

