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Príhovor prorektorky UK v Bratislave

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,
je pre mňa česť prihovoriť sa Vám pri významných jubileách Centra ďalšieho vzdelávania UK, ktoré spolu
oslavujeme rok po dovŕšení storočnice Univerzity Komenského.
Už šesťdesiat rokov pripravuje súčasť CĎV uchádzačov o štúdium v slovenskom jazyku, prispieva k šíreniu
dobrého mena našich univerzít a k interkultúrnej komunikácii a medzinárodného porozumenia. Okrem prípravy
na štúdium sprostredkúva cudzincom možnosť vnímať autenticky našu kultúru, naše tradície a náš spôsob života.
Mnohí absolventi tejto prípravy a následného štúdia si Slovensko zamilovali tak, že sa rozhodli ostať tu pracovať
a žiť.
Známkou vyspelej spoločnosti je, že poskytuje svojim občanom vzdelávanie po celý život, teda aj
v postproduktívnom veku. Naša Univerzita tretieho veku už tridsať rokov vzdeláva záujemcov o štúdium z radov
seniorov. Navzájom sa na nej o poznatky obohacujú jej študenti – seniori s učiteľmi, ktorí na UTV vyučujú. Sami
vyučujúci zdôrazňujú, ako príjemné je učiť tých, ktorí si vážia hodnotu vzdelania a študujú s nadšením a láskou.
Prajem Centru ďalšieho vzdelávania UK aj obom jubilujúcim súčastiam veľa úspechov v ďalšej činnosti,
nadšených učiteľov a usilovných študentov.

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci
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Úvod
Významné výročia na Centre ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave v roku 2020 sú podnetom na zostavenie
zborníka pod názvom Ďalšie vzdelávanie v centre pozornosti na UK v Bratislave. V úvode však je potrebné
spomenúť, že aktivity zamerané na ďalšie vzdelávanie na pôde CĎV UK sa významne dotýkajú stále aktuálneho
100. výročia Univerzity Komenského v Bratislave, ale neplánovane boli ovplyvnené aj celosvetovou pandémiou
COVID-19, ktorá sa v mnohých aspektoch podpísala aj pod zmeny, ktoré okrem iného významne ovplyvnili
vzdelávaciu činnosť na pôde UK. Najstaršia súčasť CĎV UK - UJOP, ktorá bola otvorená v roku 1960/1961 ako
stredisko pre prípravu zahraničných študentov na štúdium na VŠ na Slovensku, zaznamenáva šesťdesiat rokov
svojej činnosti. Univerzita tretieho veku UK bola slávnostne otvorená 15. októbra 1990 a nedávno ukončila
tridsiaty akademický rok vzdelávania seniorov. Obidva tieto útvary patria od 1. decembra 2004 pod Centrum
ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave, ktoré v rámci ďalších svojich útvarov realizuje pätnásty ročník
vzdelávacích aktivít aj v oblasti jazykového vzdelávania, kariérneho, kompetenčného a kontinuálneho vzdelávania
s programami pre verejnosť, funkčné a inovačné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov,
vzdelávacie programy pre krajanov – Slovákov žijúcich v zahraničí, vzdelávanie mediátorov a i. V roku 2019 sa
v rámci CĎV UK zapojilo do ďalšieho vzdelávania spolu 4771 frekventantov.
Univerzita Komenského v Bratislave a jej Centrum ďalšieho vzdelávania sa od otvorenia výziev európskych
projektov zapája aj do projektov v oblasti vzdelávania dospelých, a to v programoch Sokrates, Grundtvig a dnes
v programoch Erasmus+ zameraných na vzdelávacie, výskumné i kontaktné aktivity v rámci odborných stretnutí,
učiacich sa i strategických partnerstiev i mobilít zamestnancov a výmeny vedeckých výsledkov i dobrých praxí.
Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave aktuálne rieši dva projekty Erasmu+ a to KA104 – Vzdelávanie
dospelých v rámci projektu Teória verzus prax v jazykovej a odbornej príprave pre krajanov a KA204 – Strategické
partnerstvá vo vzdelávaní dospelých v projekte Senior´s Learning in the Digital Society.
Popri Rektoráte UK a CĎV UK sú to aj samotné fakulty, ktoré sa orientujú na ďalšie vzdelávanie vlastných
zamestnancov i absolventov fakúlt. Rozvojový projekt Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť, ktorý UK aktuálne
realizuje, sa zameriava popri inováciách v ďalšom vzdelávaní aj na systémové riešenia v rámci koncepcie
zameranej na problematiku ďalšieho vzdelávania na UK ako celku s cieľom podpory jeho vedeckého smerovania.
Zborník je rozdelený do štyroch častí tak, ako bola do rokovania sekcií rozdelená plánovaná konferencia, ktorá sa
z dôvodu COVID-19 nemohla v plánovaných termínoch uskutočniť. Zamerania sekcií:
•

Vzdelávanie cudzincov a krajanov, slovenčina ako cudzí jazyk;

•

Vzdelávanie seniorov;

•

Vzdelávanie pedagógov, verejnosti a programy pre kariérny rozvoj;

•

Inovácie vo vzdelávaní dospelých.

V záujme získania nových informácií a výmeny vedeckých i praktických skúseností je dôležité venovať sa
tejto problematike a zozbierať významné výsledky a dostupné odporúčania z rôznych pracovísk a inštitúcií
vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania, ktoré podporia implementáciu dobrých praxí vo vzdelávaní dospelých.
Veríme, že tento zborník k tomu prispeje.
PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.
zostavovateľka
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ROKOVANIE V PLÉNE

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
Tatiana Ilavská

Abstrakt
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) vzniklo v roku 2004 ako
samostatne hospodáriaca súčasť Univerzity Komenského v Bratislave (UK) a zastrešuje ďalšie vzdelávanie
na Univerzite Komenského. CĎV UK má široké portfólio svojej činnosti. Dva z jej útvarov píšu dokonca podstatne
staršiu históriu ako samotné CĎV UK – Útvar jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov a Univerzita
tretieho veku. Okrem nich CĎV UK poskytuje aj Jazykové vzdelávanie a Kariérové, kompetenčné a kontinuálne
vzdelávanie, kde zaraďujeme okrem vzdelávacích programov pre širokú verejnosť, aj vzdelávanie
pre pedagogických a odborných zamestnancov a vzdelávacie programy pre krajanov – Slovákov žijúcich
v zahraničí. V roku 2019 sa na ďalšom vzdelávaní organizovanom CĎV UK zúčastnilo viac ako štyritisíc sedemsto
účastníkov. Rok 2020 znamenal pre CĎV UK vzhľadom na epidemickú situáciu súvisiacu s pandémiou COVID19 množstvo zmien týkajúcich sa prehodnotenia obsahu, foriem i budúcich cieľových skupín vzdelávania.
Kľúčové slová: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, Jazyková a odborná príprava
cudzincov a krajanov, Univerzita tretieho veku, vzdelávanie dospelých, vzdelávanie krajanov, vzdelávanie
pedagogických a odborných zamestnancov, akreditované vzdelávacie programy, COVID-19, dištančné
vzdelávanie
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave vzniklo na základe Rozhodnutia rektora
ako pracovisko univerzity zriadené ako samostatne hospodáriaca súčasť, s účinnosťou od 1. decembra 2004.
Zlúčili sa existujúce útvary ako bol Ústav pre jazykovú a odbornú prípravu zahraničných študentov UK (ÚJOP),
Jazykové centrum UK, Referát celoživotného vzdelávania a Univerzita tretieho veku (UTV) pri UK, Centrum
ďalšieho a celoživotného vzdelávania UK. Dve pôvodné, najstaršie súčasti sú funkčné dodnes - Jazyková
a odborná príprava cudzincov a krajanov (ÚJOP, založený v roku 1960) a Univerzita tretieho veku (UTV,
založená v roku 1990). Ostatné útvary prešli za pätnásť rokov rôznymi reformami a zmenami. Niektoré zanikli
alebo sa stali súčasťou novovzniknutého útvaru Kontinuálneho, kompetenčného a kariérového vzdelávania
(KKKV), ktoré sa venuje vzdelávaniu trom cieľovým skupinám - krajanom, pedagogickým a odborným
zamestnancom a verejnosti.
História Útvaru jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov (ÚJOP) začala v roku 1960. ÚJOP
sa počas svojej existencie zapísal do povedomia cudzincov ako renomovaná vzdelávacia inštitúcia pripravujúca
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zahraničných študentov v jazykovej a odbornej príprave na vysokoškolské štúdium na Slovensku. Prostredníctvom
širokého portfólia ročných, semestrálnych a letných kurzov pre záujemcov o slovenský jazyk zviditeľňujeme
a reprezentujeme slovenčinu, Slovensko a jeho kultúru. Okrem vzdelávacej činnosti, robíme certifikované
testovanie slovenského jazyka ako cudzieho jazyka v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom
pre jazyky, publikujeme učebnice slovenského jazyka ako cudzieho jazyka a skriptá na výučbu odborných
predmetov pre cudzincov. Získali sme ocenenie Európskej komisie „Európska značka pre jazyky“, boli sme
zapojení do celosvetového projektu „slovake.eu“ a európskeho projektu „Jasné-Alles klar!“ a niekoľkých
projektov Erasmus+. Nesporne najvýraznejším výsledkom šesťdesiatročného pôsobenia Jazykovej a odbornej
prípravy sú tisícky doterajších úspešných absolventov prípravy, Letnej univerzity, denných a večerných kurzov
pre verejnosť. Vďaka presahu našej inštitúcie mimo Slovenska a medzinárodným kontaktom dôležitým významom
zostáva nielen šírenie jazyka, tradícií, kultúry, ale najmä dobrého mena Univerzity Komenského v zahraničí.
Ročne na ÚJOPe študujú vo všetkých programoch v priemere tri až štyri stovky záujemcov o slovenský
jazyk. V roku 2019 sa na ÚJOPe vzdelávalo 368 študentov z 52 krajín sveta. 205 absolvovalo krátkodobé
vzdelávacie programy a 163 absolvovalo dlhodobé dvoj- a jedno semestrálne programy, ďalších 33 klientov
získalo medzinárodne platné certifikáty v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky.
Frekventantov akademického roku 2019/2020 sme dovzdelávali kvôli epidemickej situácii dištančne. Online
vzdelávanie slovenského jazyka sa od tohto roku stáva našou doplnkovou formou aj pre nový akademický rok.
CĎV UK je lídrom vo vzdelávaní seniorov. Jeho súčasť Univerzita tretieho veku (UTV) je najväčšou
a najstaršou UTV na Slovensku. Bola založená v roku 1990. Sme poprednou UTV v Európe i v medzinárodnom
meradle. Ročne máme okolo dvetisíc starších študentov, v 40 študijných odboroch v takmer siedmych desiatkach
študijných skupinách. Našim študentom ponúkame aj doplnkové vzdelávanie formou krátkodobých programov,
ako napríklad cvičenie SM systém, kurz digitálnej gramotnosti a každoročný letný rekondičný ozdravovací pobyt
a podobne. Do vzdelávacieho procesu je zapojených okolo dvesto lektorov ročne, prevažne z fakúlt UK, ako aj
odborníkov z praxe. Máme desaťročnú spoluprácu s magistrátom hlavného mesta Bratislava, s ktorým každoročne
organizujeme Letnú bratislavskú univerzitu seniorov. Aktívne sa zapájame do rozvoja vzdelávania seniorov aj v
medzinárodnom kontexte. Od roku 2000 sme členmi vo výbore Medzinárodnej asociácie univerzít tretieho veku
(Association Internationale des Universités du Troisieme Age (AIUTA)), od roku 2003 sme predsedajúcou
inštitúciou s pozíciou prezidenta Európskej federácie starších študentov (European Federation of Older Students
(EFOS)), členom Výboru pre starnutie (Ageing Committee) pri OSN vo Viedni a členom Vedeckej komisie pre
vzdelávanie seniorov v Šanghaji. Otvorenie 31. akademického roku na UTV je kvôli zhoršujúcej sa epidemickej
situácii a vzhľadom na najohrozenejšiu časť populácie odložené do odvolania.
Vzdelávanie krajanov, t. j. Slovákov žijúcich v zahraničí pod odbornou garanciou našej inštitúcie
je realizované pod finančnou záštitou MŠVVaŠ SR. Obsah jednotlivých vzdelávacích podujatí pripravujeme
na základe predchádzajúcich požiadaviek krajanov, ako aj v nadväznosti na inovatívne vzdelávanie v slovenskom
školstve. Každý rok pripravíme ponuku vzdelávacích programov – okrem programov realizovaných na Slovensku,
aj výjazdové vzdelávanie priamo v krajinách našich krajanov. Programy predstavujeme na koordinačnej porade,
kde sú zástupcovia krajanských spolkov, Zväzu Slovákov žijúcich v zahraničí a MŠVVaŠ SR, príp. aj MZV SR.
Nasleduje výber podujatí a schválenie rozpočtu na vybrané podujatia. Počas celého kalendárneho roka
sa vzdelávajú krajania na metodicko-vzdelávacích podujatiach, určených učiteľom MŠ, ZŠ a SŠ s vyučovacím
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jazykom slovenským v zahraničí, na záujmovo-vzdelávacích podujatiach pre študentov ZŠ a SŠ s vyučovacím
jazykom slovenským v zahraničí a pre folkloristov, tanečníkov a vedúcich slovenských folklórnych súborov
v zahraničí. Každé podujatie má niekoľko konkrétnych cieľov závislých od zamerania a obsahu, ale jedným
spoločným a základným je udržiavať slovenský jazyk a slovenskú kultúru v zahraničí. K najpopulárnejším
podujatiam patrí trojtýždňová Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry na pôde ÚJOPu, desaťdňová Letná
škola ľudového tanca a koncoročné podujatie Mikuláš a Vianoce na Slovensku. Ročne sa týchto programov
zúčastní okolo 450 Slovákov žijúcich v zahraničí. Tento rok bolo vzdelávanie pre krajanov pozastavené kvôli
celosvetovej epidemickej situácii. Konala sa len online Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry.
V rámci vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov sme organizovali akreditované programy
funkčného, funkčného inovačného a aktualizačného vzdelávania, kde sme za posledné roky zaznamenali veľký
nárast účastníkov. Účasť na vzdelávaní rokmi stúpala. V roku 2019 sme mali 895 frekventantov akreditovaných
programov a 150 frekventantov odborných seminárov a kurzov šitých na mieru. Tento rok pokračujeme
vo vzdelávaní programov otvorených minulý rok, časť vzdelávania realizujeme vzhľadom na epidemickú situáciu
dištančne a pripravujeme ďalšie programy na schválenie podľa novej legislatívy.
Kurzy pre verejnosť sú určené širokej verejnosti, inštitúciám, podnikateľským subjektom, ako
aj jednotlivcom, ktorí si chcú zvýšiť kompetencie a rozvíjať zručnosti v oblasti profesijného a osobnostného rastu.
Jednotlivé cieľové skupiny klientov majú možnosť výberu z aktuálnej ponuky vzdelávaní z oblasti ekonomiky,
manažmentu, personalistiky, marketingu, mediácie, práva, osobnostného rozvoja, informačných technológií
a cudzích jazykov, ktorých ponuka reflektuje požiadavky trhu i záujem jednotlivcov. Medzi naše najúspešnejšie
programy sa radí akreditovaný 200 hodinový program Mediátor. Po jeho úspešnom absolvovaní získa účastník
osobité kvalifikačné predpoklady, odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon činnosti mediátora podľa
zákona 420/2004 Z. z o mediácii v platnom znení. Tento rok sme kvôli epidemickej situácii pozastavili
a nerealizovali značné množstvo kurzov pre verejnosť.
CĎV UK je správcom Študijného a kongresového strediska v Modre Harmónii pôvodne slúžiaceho
na výučbu a ubytovanie pre zahraničných študentov ÚJOPu. Stredisko je vhodné na školenia, semináre, kurzy,
pracovné porady, tréningové programy, prezentácie firiem, sústredenia športových a umeleckých kolektívov a pod.
Keďže je v ňom k dispozícii všetko „pod jednou strechou“ – ubytovanie, stravovanie, kongresové priestory,
učebne, krásna príroda pre relax, slúži nielen pre potreby CĎV, univerzity, ale aj pre verejnosť. Stredisko sa tento
rok stalo ako subjekt hospodárskej mobilizácie dočasným domovom pre repatriovaných občanov Slovenska.
Okrem už spomenutých medzinárodných členstiev je CĎV UK členom aj niekoľkých slovenských asociácií
pre ďalšie vzdelávanie (Slovenskej akademickej asociácie pre celoživotné vzdelávanie (SAACV), Asociácie
inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike (AIVD), Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku
(ASUTV)), ako aj pridruženým členom Asociácie jazykových testovateľov v Európe (ALTE). Sme konzultačným
pracoviskom pre študentov univerzity a študenti na našich frekventantoch realizujú výskumy pre svoje záverečné
práce.
Aktívne sa zapájame do európskych projektov, ako to boli v minulosti projekty Grundtvig (ELiLL, EFOSEC,
VECU, Danube Networkers a i.) a do projektov Erasmus (EduSenNet, TicTac55, SeLiD). Momentálne máme dva
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bežiace projekty Erasmus+ zamerané na vzdelávanie dospelých. Na UJOP je to projekt zameraný na vzdelávacie
mobility jednotlivcov KA104 (job shadowing) a na UTV projekt KA204 Strategické partnerstvá, kde sme
koordinátorom pre osem zapojených európskych univerzít. Taktiež participujeme na Rozvojovom projekte UK.
Našu činnosť spolu so správou ŠaKS zabezpečujú štyri desiatky interných zamestnancov, spolupracujeme
s viac ako 250 externistami. V roku 2019 sme vzdelávali rekordný počet 4 771 frekventantov, čo je v celej
pätnásťročnej histórii CĎV UK najviac.
Rok 2020 bol pre nás, tak ako takmer pre každého v sektore vzdelávania vzhľadom na pandémiu infekčného
ochorenia COVID-19 vyvolaného koronavírusom SARS-CoV-2 a následné protiepidemické opatrenia, veľkou
výzvou spojenou s množstvom zmien. Prezenčná výučba bola niekoľko mesiacov pozastavená. Časť vzdelávania
sme realizovali dištančne, množstvo krátkodobých kurzov a vzdelávacích programov sa nerealizovalo. Táto
situácia nám ukázala potrebu vzdelávania v online priestore a viac než kedykoľvek predtým dôležitosť
a nezastupiteľné miesto dištančného vzdelávania, čo naznačuje jasný smer a nové trendy v ďalšom vzdelávaní
dospelých.

Kontakt:
Mgr. Tatiana Ilavská, PhD.
riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava
tatiana.ilavska@cdv.uniba.sk
www.cdv.uniba.sk

Slávnostné otvorenie 60. akademického roku Jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov Centra
ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (2019, fotoarchív CĎV UK)
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Udelenie Pamätnej medaily rektora Univerzity Komenského v Bratislave k 100. výročiu vzniku Univerzity
Komenského v Bratislave Jazykovej a odbornej príprave cudzincov a krajanov Centra ďalšieho vzdelávania
(2019, fotoarchív CĎV UK)

Slávnostné otvorenie 30. akademického roku Univerzity tretieho veku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity
Komenského v Bratislave (2019, fotoarchív CĎV UK)
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Udelenie Pamätnej medaily rektora Univerzity Komenského v Bratislave k 100. výročiu vzniku Univerzity
Komenského v Bratislave Univerzite tretieho veku Centra ďalšieho vzdelávania (2019, fotoarchív CĎV UK)

Letná škola ľudového tanca – záujmovo-vzdelávacie podujatie pre krajanov (2019, fotoarchív CĎV UK)

12

Archív Univerzity Komenského v Bratislave – pamäť univerzity
Mária Grófová
Abstrakt
Príspevok približuje činnosť Archívu UK v kontexte jubileí univerzity a jej súčastí, zoznamuje s úskaliami
„univerzitnej pamäti“ a predstavuje nielen archívne poklady.
Kľúčové slová: Archív UK v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, univerzitné jubileá, pamätnice,
výstavy.
Skôr, než sa pokúsime predstaviť Archív Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej Archív UK) ako pamäťovú
inštitúciu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej UK), dovolíme si na tomto mieste pre komplexnejšie
pochopenie problematiky malé „odbočenie“ a stručne zoznámime čitateľa s dejinami i činnosťou Archívu UK.
Z dejín Archívu Univerzity Komenského v Bratislave
Jednou z prvých zmienok o existencii univerzitného archívu je údaj z roku 1924, na základe ktorého sa
dozvedáme o prevzatí písomností Košickej kráľovskej štátnej právnickej akadémie z obdobia rokov 1791 – 1922
do archívu rektorátu na Kapitulskej ul. 26 a tiež informáciu z toho istého roka o uložení Pamätnej medaily UK
od Otakara Španiela do archívu. Častejšie sa archív v písomných záznamoch spomínal na sklonku 2. svetovej
vojny, keď akademický senát v obave pred zničením študijných a iných dokladov pri hroziacich leteckých náletoch
spojeneckých vojsk dal evakuovať časť dokumentov do kláštora piaristov vo Svätom Jure. Prijatím zákona
č. 58/1950 Zb. o vysokých školách zo dňa 18. mája 1950 sa výrazne zmenila organizačná štruktúra univerzity,
zrušila sa kvestúra, na fakultách semináre a prosemináre, a s výrazom univerzitný archív sa stretávame takmer
pravidelne. Písomnú produkciu týchto útvarov, tiež množstvo spisov a účtovných dokladov od vzniku univerzity
bolo treba „niekam“ odovzdať, vykonať vyraďovacie konanie a spisy bez historickej hodnoty v zmysle vtedy
platnej archívnej legislatívy nechať zničiť, ostatné uložiť do centrálneho archívu a postupne odborne spracovať
a sprístupniť. Napriek tomu, že vo všetkých vyššie uvedených prípadoch sa pracovisko, ktoré preberalo dokumenty
a trojrozmerné predmety, označovalo ako archív univerzity/rektorátu, v skutočnosti išlo o centrálnu registratúru
univerzity sústreďujúcu záznamy vzniknuté z jej činnosti, resp. z činnosti jej fakúlt.1
Vzniku archívu ako odborného pracoviska, ktoré preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje archívne
dokumenty pochádzajúce z činnosti univerzity alebo s jej činnosťou súvisiacich, predchádzalo zriadenie Kabinetu
dejín Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej KD UK), v dnešnej terminológii by sme ho označili ako Ústav
dejín UK. Samotný vznik kabinetu si vynútilo aj blížiace sa 50. výročie existencie Univerzity Komenského
a požiadavka napísať súborné dejiny univerzity, ako to uviedol vtedajší kvestor UK JUDr. Jaroslav Filo. 2
Vedenie UK rokovalo na zasadnutí dňa 13. mája 1963 o vzniku kabinetu, svoju činnosť začal na základe
rozhodnutia rektora UK o jeho zriadení zo dňa 1. júla 1963. Za externého vedúceho bol vymenovaný
CSÁDER, Viliam. História Archívu UK : k 50. výročiu založenia Archívu UK (2013). In Univerzita Komenského
v Bratislave [online]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020 [cit. 2020-04-15]. Dostupné na:
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/archiv-uk-a/historia-archivu-uk/
2 FILO, Jaroslav. Kabinet dejín UK založený : Myslíme už na 50. výročie Univerzity Komenského. In Naša univerzita. Roč.
9, 1969, 28. september 1969, č. 1 – 2, s. 6. Porovnaj aj CAMBEL, Bohuslav. Trojročné obdobie skončilo... In Naša
univerzita. Roč. 15, 1969, č. 9 – 10, s. 2.
1
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prof. PhDr. Branislav Varsik, DrSc., externými spolupracovníkmi sa stali doc. PhDr. Jozef Mátej, CSc.
a doc. Ján Červinka, CSc. Za riadneho pracovníka na pozícii odborný asistent bol vymenovaný prom. pedagóg
Ondrej Dolan a na poste správcu registratúry Milan Teofil Bohunický, ktorý čiastočne vykonával práce aj pre
kabinet. Štatút KD UK bol schválený rozhodnutím vedenia UK dňa 27. augusta 1963, ktorý definoval KD UK ako
vedecko-výskumné pracovisko zameriavajúce predmet svojho bádania na výskum dejín UK a vysokého školstva
na Slovensku v cudzích archívoch, vo vedeckých a kultúrnych ustanovizniach, zaviazal ho prezentovať výsledky
výskumu v odborných a populárno-vedeckých publikáciách.
Ďalšou neoddeliteľnou súčasťou činnosti KD UK bola samotná archívna činnosť. Na základe dohody medzi
Ministerstvom školstva a kultúry a Ministerstvom vnútra ČSSR č. 35/1965 zo dňa 31. marca 1965 bol Archívu
UK, ktorý si v tom čase univerzita ako jediná z vysokoškolských inštitúcií na Slovensku samostatne spravovala,
priznaný v zmysle § 11 vládneho nariadenia č. 29/1954 Zb. zo dňa 7. mája 1954 o archívnictve štatút archívu
osobitného významu. Po tomto legislatívnom kroku bol Archív UK začlenený do organizačnej štruktúry Kabinetu
dejín UK už ako oddelenie, v ktorom mali pracovníci archívu systemizované funkčné miesta vedeckých,
odborných a dokumentačných pracovníkov. Hlavnou úlohou archívu bolo podľa dobových platných archívnych
predpisov odborne spracovávať archívny materiál a vyhotovovať k nemu archívne pomôcky, vykonávať
metodický dohľad nad spisovou službou UK a jej súčastí, podľa platných smerníc poskytovať vedeckým
inštitúciám, orgánom štátnej správy a bádateľom na štúdium spracované archívne dokumenty. Pre zlepšenie chodu
spisovej služby na univerzite vypracovali pracovníci Archívu UK spisový poriadok platný od 1. januára 1966
pre všetky fakulty univerzity. 3
Hneď v roku 1969 došlo k zásadným zmenám v organizácii rektorátu, čo malo ďalekosiahle dôsledky
na vývoj archívu ako pamäťovej inštitúcie univerzity. Archív UK, Kabinet dejín UK a dovtedy samostatné
Publikačné oddelenie (vydávalo spravodajcu Naša univerzita) boli zlúčené do Publikačného a historickodokumentačného odboru Rektorátu UK, archív teda úplne „zmizol“ zo štruktúry univerzity, no v zmysle archívnej
legislatívy musel naďalej vykonávať archívne činnosti a plniť aj dokumentačné úlohy, okrem ktorých pribudli
aj úlohy súvisiace s vydávaním spravodajcu Naša univerzita, s organizovaním výstav pri jubileách
a propagácii univerzity navonok. Pri takomto nastavení nového „života“ archívu môžeme hovoriť len o akomsi
živorení, pomýšľať na jeho ďalší rozvoj bolo skôr utópiou než realitou.
Zmeny týkajúce sa (ne)existencie archívu či snáh o jeho opätovné „zaradenie“ do štruktúry rektorátu
pokračovali ďalej – po nadobudnutí účinnosti zákona č. 39/1980 Zb. zo dňa 10. apríla 1980 o vysokých školách
bol Publikačný a historicko-dokumentačný odbor Rektorátu UK zrušený a celé pracovisko sa včlenilo ako
Oddelenie propagácie a historickej dokumentácie do Odboru pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Rektorátu UK.
O viac ako polroka neskôr, 30. októbra 1981, bol zrušený aj KD UK. 4
Bezprostredne po novembri 1989 urýchlene riešili pracovníci archívu množstvo nových, nepredvídateľných
úloh. Prednostne vybavovali žiadosti bývalých pracovníkov a študentov UK o rehabilitáciu a neodkladne v čo
najkratšom čase museli do archívu sústrediť spisový materiál zaniknutých celouniverzitných pracovísk – Katedry

CSÁDER, História Archívu UK...
Archív UK sa opäť „objavil“ v štruktúre univerzity až po roku 1991, keď bol vyčlenený z „anonymity“ a podriadený
vtedajšiemu prorektorovi pre vzdelávaciu činnosť len z toho dôvodu, že preberá a uchováva aj dokumenty súvisiace so
štúdiom, len v hospodársko-finančných a personálnych otázkach podliehal kvestorovi UK. V roku 2003 došlo opäť k zmene,
jeho priamym nadriadeným sa stal kvestor UK, od 1. januára 2017 spadá do kompetencie prorektora UK pre rozvoj
a v zmysle novej organizačnej štruktúry rektorátu od 1. októbra 1919 do kompetencie prorektora UK pre knižničné
a informačné systémy a služby.
3
4
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brannej výchovy UK, Ústavu marxizmu-leninizmu, Ústavu výpočtovej techniky vysokých škôl Univerzity
Komenského v Bratislave, niektorých pracovísk rektorátu – Oddelenia kádrovej a personálnej práce a podobne.
Veľký objem preberaných archívnych dokumentov, ako i dokumentov zo sťahujúcej sa pedagogickej fakulty
z Trnavy do Bratislavy v roku 1986.5
Práca a fungovanie archívu v každodenných činnostiach však muselo pokračovať ďalej a po roku 1991 opäť
začlenil do štruktúry univerzity. V roku 1994 vedenie UK rozhodlo vysťahovať pracovne Archívu UK
z 5. poschodia historickej budovy na Šafárikovom námestí č. 6, miestnosti zrekonštruovať a umiestniť v nich
novozriadené Kanadské štúdiá. Súčasne rozhodlo o vypovedaní nájomnej zmluvy na priestory na Mlynských
luhoch a dalo súhlas zrekonštruovať priestory lodenice, bývalej kuchyne a výdajne stravy pre robotníkov stavby
mosta Lafranconi v areáli Švédske domčeky na Botanickej č. 7 s tým, že archív sa mal nasťahovať tam.
Rekonštrukčné a adaptačné práce pre potreby Archívu UK prebehli v roku 1995 a od konca septembra 1995 začali
zamestnanci AUK pripravovať sťahovanie – vyberať archívne dokumenty z regálov, ktoré po uprázdnení prevážali
a montovali v nových archívnych priestoroch pracovníci hasičského zboru. Samotný prevoz archívnych fondov
bol dokončený v decembri 1995, na jeseň nasledujúceho roku sa presťahovali aj pracovne archivárov
z 5. poschodia historickej budovy. 6
V adaptovaných, ale nevyhovujúcich priestoroch na Botanickej ulici sa Archív UK nachádzal 8 rokov.
O jeho ďalšom sťahovaní do priestorov na Starých gruntoch č. 55, ktoré boli síce „ďaleko od vody, ale bližšie
k ohňu“, rozhodlo vedenie univerzity dňa 20. marca 2008 uznesením č. 1/8/2008. Prípravné práce na samotné
sťahovanie archívnych dokumentov sa začali dňa 28. marca 2008 a skončili sa protokolárnym odovzdaním
pôvodnej lodenice dňa 19. mája 2008.7 Na komplexné riešenie problémov Archív UK ešte stále čaká.
K činnosti Archívu Univerzity Komenského v Bratislave
Archív UK patrí medzi verejné špecializované archívy v Slovenskej republike, je odborným pracoviskom,
ktoré preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty z činnosti Univerzity Komenského
v Bratislave a jej súčastí. Archívne dokumenty trvalo uchovávané v Archíve UK sú súčasťou kultúrneho dedičstva
SR a ich preberanie, ochrana, sprístupňovanie sú verejným záujmom. Okrem archívnych fondov je v ňom
uložených aj niekoľko archívnych a múzejných zbierok.
Činnosti a povinnosti Archívu UK stanovuje archívna legislatíva a platný organizačný poriadok rektorátu,
z ktorých vyberáme aspoň niekoľko základných:
•

vykonávať predarchívnu starostlivosť a preberať archívne dokumenty od ich pôvodcu alebo vlastníka,

•

evidovať archívne dokumenty, ktoré prebral, udržiavať evidenciu v súlade so skutočným stavom
a oznamovať zmeny v evidencii,

5
6

•

ochraňovať archívne dokumenty,

•

sprístupňovať archívne dokumenty vrátane vypracúvania archívnych pomôcok,

•

vydať bádateľský poriadok,

•

umožňovať výkon štátneho odborného dozoru,

CSÁDER, História Archívu UK...
CSÁDER, História Archívu UK...

CSÁDER, História Archívu UK... Pozri aj GRÓFOVÁ, Mária. Lamentatio critica de miserabili statu archivi
Universitatis Comenianae Posoniensis. In RAGAČOVÁ, Júlia (Ed.). Archívy v krízových situáciách : Archives
in Crisis Situations. Bratislava: Spoločnosť slovenských archivárov, 2009, s. 145-157.
7
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•

umožňovať prístup k archívnym dokumentom, archívnym pomôckam a k evidencii archívnych
dokumentov, ktoré prebral,

•

vypracúvať program vyhotovovania konzervačných kópií a o programe informovať Slovenský národný
archív,

•

zabezpečovať a zasielať jedno vyhotovenie konzervačnej kópie najvýznamnejších archívnych
dokumentov Slovenskému národnému archívu.8
Archív UK patrí medzi najdôležitejšie pamäťové inštitúcie univerzity, a túto skutočnosť si uvedomovali už

naši predchodcovia v období príprav jeho vzniku i samotného vzniku (1963). Jeho pracovníci a naši kolegovia –
predchodcovia sa snažili získavať, uchovávať, ochraňovať a sprístupňovať predmety múzejnej povahy z činnosti
univerzity tvoriace zbierky, ktoré je treba odborne spracovať a zdokumentovať. Aj platný organizačný poriadok
rektorátu ukladá Archívu UK v bode s) preberať, evidovať, trvalo ochraňovať a sprístupňovať fotografický
i dokumentárny materiál na štandardných i digitálnych nosičoch, ako aj trojrozmerný materiál dokumentujúci
činnosť i históriu UK a v bode x) usporadúvať výstavy z archívnych dokumentov a archívnych zbierok uložených
v ňom. Od svojho vzniku, čo sa chápalo ako predpríprava jubilejných osláv v roku 1969, bol Archív UK teda úzko
spojený s múzeami i výstavami.
Obzvlášť pri jubileách univerzity či jej súčastí sú najlepšou prezentáciou archívnych i nearchívnych zbierok
Archívu UK expozície, výstavy a publikácie. Počas jej storočného pôsobenia sa konalo nespočetné množstvo
výstav a expozícií, či už na pôde univerzity alebo mimo nej, pričom značnú časť z nich realizovali práve archivári.9
Univerzita Komenského v Bratislave – výročia spojené s publikáciami?
Pre archivára či historika bádajúceho v akejkoľvek téme sú základom jeho výskumu informácie z prameňov
– archívnych dokumentov a literatúra, teda publikačné výstupy nielen jeho predchodcov zaoberajúcich sa
podobnou či rovnakou témou, ale aj jeho vlastné, v ktorých posúva historické poznanie dopredu. Preto písať
univerzitné dejiny formou syntézy jej dejín je priam nemysliteľné, ak sa pramenná báza nenachádza
v univerzitnom archíve, nie je spracovaná pre potreby vedeckého bádania, je viac či menej dobre zachovaná
a navyše „roztrúsená“ v registratúrnych strediskách súčastí, kde je v zmysle platnej archívnej legislatívy vnímaná
ako „živá“ a teda neštudovateľná. Možno aj z toho dôvodu existuje iba jedna práca s vedeckým poznámkovým
aparátom, ktorú možno chápať ako syntézu z dejín UK v Bratislave a vyšla pred päťdesiatimi rokmi. 10 Z ďalších

Poslanie Archívu UK. In Univerzita Komenského v Bratislave [online]. Bratislava: Univerzita Komenského
v Bratislave, 2020 [cit. 2020-04-15]. Dostupné na: https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/archiv-uk-a/historia-archivu-uk/
8

Podrobnejšie sa touto problematikou zaoberala HERNANDO, Margaréta. Múzejno-dokumentačná činnosť
Univerzity Komenského v Bratislave. In TIŠLIAR, Pavol (Ed.) Studia Museologica Slovaca. Vol. 2 (2018).
Bratislava: Univerzita Komenského, Katedra etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty, 2018, s. 25-26. ISBN
978-80-89881-12-3; HERNANDO, Margaréta. Múzejno-dokumentačná činnosť Univerzity Komenského
v Bratislave. [Bakalárska práca]. Vedúci práce: PaedDr. Tibor Díte. Bratislava: FiF UK, Katedra etnológie a
muzeológie, 2019, s. 30-38.
10
VARSIK, Branislav – BARTL, Július (Eds.). 50 rokov Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave, 1969, 636 s + 48 s. obrazová príloha. Pre zahraničných hostí a účastníkov
osláv 50. výročia vzniku UK v Bratislave vydala univerzita publikáciu o svojich dejinách s vedeckým
poznámkovým aparátom VARSIK, Branislav – BARTL, Július – DOLAN, Ondrej. 50 Jahre KomenskýUniversität in Bratislava 1919 – 1969. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 1969, 122 s. + 14 s.
obrazová príloha.
Okrem nemčiny vyšla aj v ďalších jazykových mutáciách: v angličtine pod názvom 50 The Fiftieth Anniversary
of Comenius University in Bratislava 1919 – 1969, v španielčine pod názvom 50 años de la Universidad
Comenio de Bratislava 1919 – 1969 a v ruštine pod názvom 50 Пятидесятилетие университета имени
9
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kníh, ktoré vyšli v rokoch 1979 pri 60. výročí vzniku univerzity, v roku 1994 pri 75. a v roku 2009 pri 90. výročí,
ani jednu nie je možné označiť za syntézu alebo monografiu, ide o pamätnice.11 Pri 90. a 95. výročí vzniku
univerzity však vyšli aj dva tituly venujúce sa špeciálnym témam – rektorom UK v Bratislave a čestným doktorom
našej alma mater.12
Ďalší faktor, ktorý môže zásadným spôsobom ovplyvniť kvalitu publikovaných prác k jubileám, je čas. Nie
vždy si však dostatočne v predstihu uvedomujú vedenia univerzity či jej súčastí, ktoré majú pripraviť oslavy jubilea
(no nemusia ho vzhľadom na uplynutie ich funkčného obdobia aj sláviť), koľko skutočného času na realizáciu
takéhoto projektu je potrebné: čím menej ho je, tým viac treba očakávať výstup s nedostatkami a nižšou kvalitou.
V novembri 2017 sme oficiálne ako univerzitní archivári dostali niekoľko úloh v súvislosti so 100. výročím
vzniku Univerzity Komenského v Bratislave: do júna 2019 mali vyjsť 4 publikácie a bolo treba pripraviť výstavu
pre Múzeum mesta Bratislavy. Už vtedy sme vedeli, že je to nie celkom reálna a splniteľná požiadavka, ktorú
najmä v prípade špeciálnych knižných titulov bez výskumu do stanoveného obdobia určite v plnom zadaní ani
nesplníme. Nezostávalo nič iné, len si exaktne rozdeliť povinnosti súvisiace so zabezpečením každodennej
prevádzky archívu i so storočnicou a pripraviť sa s pribúdajúcim časom na nevyhnutnosť siahnuť na rezervu síl
i schopností, pokúsiť sa splniť zo zadania čo najviac dúfajúc, že žiadne iné úlohy zásadného charakteru už pribúdať
nebudú. Ako sme sa mýlili!
Ako najmenej „bolestivé“ a náročné na čas sa javilo opravenie, aktualizovanie údajov a doplnenie
o medailóny ďalších čestných doktorov univerzity v knihe Čestní doktori Univerzity Komenského v Bratislave
1928 – 2018, ktorá bola plánovaná ako druhý zväzok tejto témy (na prvom venovanom histórii udeľovania
čestných doktorátov začal pracovať náš bývalý vedúci PhDr. Viliam Csáder).
Na ďalších rukopisoch dvoch kníh popri bežných pracovných úlohách pracovali Viliam Csáder, Jana
Macounová s kol. a František Gahér ml. Vzhľadom na nevyváženosť dvoch častí jedného rukopisu bol tento
s vedomím nadriadeného prorektora rozdelený na dve časti a tá slabšia daná na prepracovanie. Do decembra 2019
odovzdali autori tri rukopisy na zostavovateľské práce, štvrtý rukopis je rozpracovaný, na tom piatom bude jeho
autor pracovať až po vyjdení tých štyroch. Toto „dedičstvo storočnice“ tlačíme teda naďalej pred sebou, no
vzhľadom na atraktivitu knižných titulov chceme spraviť všetko pre to, aby sa čo najskôr dostali k svojim
čitateľom.13
Univerzita Komenského v Bratislave – výročia spojené s výstavami?
Myšlienka prezentovať univerzitu aj inak, než len príležitostnými jubilejnými tlačami či neskôr aj vedeckými
a odbornými konferenciami, z ktorých sa zvyčajne vydávajú zborníky, sa prvý raz naskytla pri blížiacom sa
Коменского в Братиславе 1919 – 1969. Vydanie vo francúzskej jazykovej mutácii nevyšlo vôbec kvôli
problémom s prekladom.
11
KVASNIČKA, Ján – BARTL, Július. Univerzita Komenského v minulosti a súčasnosti. Bratislava: Univerzita
Komenského v Bratislave 1979, 128 s. HAUTOVÁ, Júlia (Ed.). Univerzita Komenského Bratislava 1919 – 1994.
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 1994, 108 s. ISBN 80-223-0820-5 a DÚBRAVA, Martin (Ed.).
Univerzita Komenského – 90 rokov vysokoškolského vzdelávania a vedy na Slovensku. Bratislava: Univerzita
Komenského v Bratislave 2009, 248 s. ISBN 978-80-223-2658-2
CSÁDER, Viliam. Rektori Univerzity Komenského 1919 ─ 2009. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2009,
184 s. ISBN 978-80-223-2645-2 a GRÓFOVÁ, Mária – SŮRA, Pavel (Eds.). Čestní doktori Univerzity Komenského 1928 –
2014. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2014, 496 s. ISBN 978-80-223-3617-8
13 Nepochybne pôjde o náročné čítanie po večeroch, keďže v čase písania tohto príspevku už dostávame úlohy z jubilujúcich
fakúlt – 80. výročie prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (september 2020), 40. výročie Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky UK v Bratislave (október 2020), 100. výročie Právnickej a Filozofickej fakulty UK v Bratislave (október
2021).
12
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50. výročí vzniku Univerzity Komenského v Bratislave (1969) spojenom s 500. výročím vzniku Univerzity
Istropolitany (1467). To, či je požiadavka zo strany vedenia univerzity/fakulty pripraviť k výročiu
univerzity/fakulty výstavu, aký bude mať charakter a rozsah, ovplyvňuje viacero faktorov, uveďme aspoň
niektoré:
-

či ide o okrúhle alebo polokrúhle výročie;

-

časové rozpätie medzi dvoma výstavami;

-

cieľová skupina, pre ktorú je výstava určená a dĺžka jej trvania;

-

či ide o prvé alebo druhé funkčné obdobie vedenia univerzity/fakulty.

Výstavy Univerzity Komenského v Bratislave môžeme teda rozdeliť na základe viacerých kritérií, napríklad
podľa:
-

organizujúceho subjektu – môže ísť o samotnú univerzitu (rektorát)/fakulty alebo ďalšie subjekty
(mimouniverzitné organizácie, združenia, kluby, jednotlivci);

-

spôsobu prezentácie – výstava, výstavka, dlhodobá inštalácia;

-

miesta inštalovania – akademická pôda alebo sídlo inej právnickej osoby;

-

formy spolupráce na výstave – môže ísť o samostatnú výstavu univerzity alebo o výstavu v spolupráci
s inými právnickými či súkromnými osobami, ktoré sa rovnako prezentujú.

Na Univerzite Komenského v Bratislave, resp. mimo nej, boli/sú realizované viaceré výstavy a to nielen
v súvislosti s jej jubileami či jubileami jej súčastí.
Výstavy celouniverzitné pri výročiach univerzity:
•

•

500. výročie vzniku Univerzity Istropolitany a 50. výročie vzniku Univerzity Komenského v Bratislave
-

výstava Vysoké školstvo na Slovensku, Bratislavský hrad, vernisáž 18. júna 1969;

-

výstava Nova Schola ´69, vernisáž 17. júna 1969;

75. výročie vzniku Univerzity Komenského v Bratislave
-

•

výstava 75 rokov Univerzity Komenského, Bratislavský hrad, vernisáž 19. mája 1994;

90. výročie vzniku Univerzity Komenského v Bratislave
-

výstava Prvých a ostatných pätnásť rokov v živote Univerzity Komenského v Bratislave, foyer
historickej budovy Univerzity Komenského, Šafárikovo námestie 6, vernisáž 22. júna 2009, 14 ktorá
bola po rokoch prvou výstavou pripravenou počtom veľmi malým, no odhodlaným kolektívom
Archívu UK v Bratislave, predstavila preduniverzitné obdobie do júna 1919, počiatky našej
univerzity a jej prvé roky fungovania ako jedinej vysokoškolskej vzdelávacej inštitúcie na území
Slovenska a Podkarpatskej Rusi, no najmä úspech fakúlt, ktoré dosiahli v priebehu svojho vedeckého
i pedagogického pôsobenia.

•

100. výročie vzniku Univerzity Komenského v Bratislave
-

výstava Čo ste (ne)vedeli o Univerzite Komenského v Bratislave, foyer historickej budovy
Univerzity Komenského, Šafárikovo námestie 6, vernisáž 26. marca 2019;

14

Výstava o našej histórii. In Naša univerzita. Roč. 44, č. 1, september 2009, s. 9.
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-

výstava Insígnie Univerzity Komenského, Sieň rektorov v historickej budove Univerzity
Komenského, Šafárikovo námestie 6, vernisáž 27. marca 2019;

-

výstava Prvá dáma vzdelávania – 100 rokov Univerzity Komenského v Bratislave, Múzeum mesta
Bratislavy (ďalej MMB), vernisáž 26. júna 2019.

Výstavy fakultné pri výročiach fakúlt:
•

90 rokov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, LF UK, vernisáž, 21. októbra 2009
Išlo o výstavu prístrojov a učebných pomôcok nachádzajúcich sa v jednotlivých ústavoch, na jej
realizácii Archív UK neparticipoval.

•

90 rokov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, priestor pred Aulou UK, vernisáž,
24. októbra 2009;15

•

95 rokov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave : Najvýznamnejšie udalosti v živote
fakulty v archívnych dokumentoch a fotografiách, átrium FiF UK, vernisáž 24. októbra 2016.16

Výstavy k udalostiam:
•

420. výročie narodenia Jana Amosa Komenského, priestor pred Aulou UK, vernisáž 28. marca 2012
Koncepcia výstavy k 420. výročiu narodenia učiteľa národov, ktorá bola sprístupnená do konca apríla
2012, vznikla v Archíve UK a jej realizácia bola tiež v réžii univerzitných archivárov. Samotná výstava
pozostávala z 3 samostatných častí: prvej venovanej J. A. Komenskému (Akademická knižnica UK
vystavila 55 kníh, pričom najstarším vystaveným výtlačkom bolo jedno z najznámejších Komenského
diel – Labyrint světa a ráj srdce z roku 1891), ďalej druhej, ktorá prezentovala 44 dokumentov z fondov
Archívu UK a osobného fondu zakladateľa slovenskej komeniológie Jána Kvačalu uloženého
v Registratúrnom stredisku EBF UK, čím sme si zároveň pripomenuli 150. výročie jeho narodenia. Tretia
časť sa týkala univerzity a jej prezentácie navonok ako nositeľky pomenovania po J. A. Komenskom –
vystavili sme 20 medailí a 2 plakety zo zbierky medailí UK s portrétmi Komenského, rôzne hlavičkové
papiere, diplomy, indexy, na ktorých sa nachádza Komenského podobizeň, čím sme chceli ukázať
na spôsob narábania s jeho podobizňou v súvislosti s prezentáciou samotnej univerzity nesúcej jeho
meno.

•

November 1989 – ako si ho (ne)pamätáme, priestor pred Aulou UK, vernisáž 19. novembra 201417
Koncepcia výstavy vznikla v Archíve UK a jej realizácia bola opäť v réžii univerzitných archivárov
Výstava vznikla v spolupráci Archívu UK so Slovenským národným archívom, Archívom ÚPN
a Registratúrnym strediskom FiF UK aj preto, že Archív UK nevlastní takmer žiadne zásadné dokumenty
z tohto obdobia. Prezentovala ďalej dokumenty vo vlastníctve účastníkov novembrových udalostí,
priblížila celospoločenské dianie vyhláseniami, výzvami, dobovou tlačou, no zamerala sa aj na dianie

Filozofická fakulta UK má za sebou oslavy 90-tky. In Naša univerzita. Roč. 56, č. 3, november 2011, s. 3.
MACOUNOVÁ, Jana. 95 rokov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave : Najvýznamnejšie udalosti v
živote fakulty v archívnych dokumentoch a fotografiách. In UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE [online].
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020 [cit. 2020-04-15]. Dostupné na:
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/archiv/vystava_95._rokov_FiF_UK_u.pdf
17 GRÓFOVÁ, Mária. Výstava k 25. výročiu udalostí z roku 1989 – November 1989 ako si ho (ne)pamätáme. In
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE [online]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020 [cit. 202004-015]. Dostupné na: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/archiv/November_89.pdf
15
16
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na univerzite i fakultách. Mali sme možnosť vidieť listy adresované VPN napísané na fakultách, ktoré
podpisovali ich zamestnanci.
•

November ´89, priestor: polokrúhly foyer budovy UK na Šafárikovom námestí 6, vernisáž 14. novembra 201918
Výstavu, ktorá sa otvárala za účasti rektora univerzity a dekana filozofickej fakulty, sme realizovali
na základe požiadavky vedenia FiF UK v Bratislave, pôvodne malo byť toto prelomové obdobie v živote
našej spoločnosti prezentované na desiatich posteroch, neskôr sa dokúpili ďalšie tri panely a na strane
fakulty padlo rozhodnutie spraviť ju „obojstrannú“, počet posterov o rozmeroch 118 x 148 cm teda
narástol na dvadsaťšesť. Pre nás to znamenalo prerobiť jej koncepciu, „prelomiť“ už niekoľko
zalomených a do tlače pripravených posterov, dohľadať ďalšie archívne dokumenty a fotografie,
zapožičať na skenovanie tie archívne dokumenty, ktoré sa nachádzajú v súkromnom vlastníctve
vtedajších študentov fakulty. Projekt by sa nebol býval podaril, keby sme neboli bývali veľmi úzko
spolupracovali s priamymi účastníkmi novembrových udalostí, najmä s Mgr. Milanom Novotným
a tajomníkom fakulty Mgr. Radoslavom Števčíkom, vďaka pomoci ktorého sme sa v predstihu dostali
k fotografii pamätnej tabule odhalenej na fasáde fakulty len krátko pred vernisážou výstavy, na ktorej už
bola prezentovaná.

•

November ´89 na „matfyze“, priestor foyer pavilónu fyziky FMFI UK v Mlynskej doline, vernisáž
2. decembra 201919
Aj táto výstava, otvorenie ktorej sa konalo za účasti dekana fakulty a predsedu fakultného senátu, vznikla
na základe požiadavky vedenia FMFI UK v Bratislave s tým, že jej ťažisko bude prezentovať revolučné
udalosti v priamom súvise so životom fakulty. Na šiestich posteroch o rozmeroch 196,5 x 111 cm sme
prezentovali 16. november 1989 – pochod študentov mestom verzus zhromaždenie viac ako 300 osôb
v záležitosti nechcenej výstavby školského reaktora v Mlynskej doline, ďalej 17. november v Prahe
a prierez študentského hnutia v Bratislave, jeden poster bol venovaný novembru v Bratislave – všeobecné
spoločensko-politické pohyby doplnené o informácie týkajúce sa ŠtB a KSS pre súčasných študentov,
ktorí sú narodení po Novembri ´89. Dva postery mapovali vznik fakulty, obdobie októbra – decembra
1989 na fakulte z pohľadu komunistov i členov VPN, smerovanie k odstúpeniu prvého dekana a voľbe
nového ponovembrového dekana fakulty. Záverečný poster mapoval riadenie univerzity i fakulty
od Nežnej revolúcie k prijatiu nového zákona o vysokých školách účinného od 1. júla 1990. Výstavu bolo
možné vzhliadnuť aj v online prostredí pomocou QR kódov.

Stále výstavky:
Nachádzajú sa zväčša vo vstupných priestoroch, aby návštevníkovi hneď priblížili aspoň niekoľkými
predmetmi, fotografiami či dokumentmi históriu fakulty (EBF UK, RKCMBF UK), alebo prezentovali samotné
vzdelávanie na fakulte (FaF UK) či jej výsledky v športových podujatiach (FTVŠ UK). Celkom inak je
koncipovaná výstavka v Súdnej sieni prof. JUDr. Karola Planka, CSc. patriacej PraF UK, ktorú na požiadanie

MACOUNOVÁ, Jana. November ´89 – výstava k 30. výročiu Nežnej revolúcie. In UNIVERZITA KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE [online]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020 [cit. 2020-06-09]. Dostupné na:
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/archiv/November___89_-_vystava_k_30._vyrociu_Neznej_revolucie.pdf
19 MACOUNOVÁ, Jana. November ´89 na „matfyze“ – výstava k 30. výročiu Nežnej revolúcie. In UNIVERZITA
KOMENSKÉHO V BRATISLAVE [online]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020 [cit. 2020-06-09].
Dostupné na: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/archiv/November___89_na__matfyze___vystava_k_30._vyrociu_Neznej_revolucie.pdf
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dekana fakulty inštalovali archivári univerzitného archívu a kde okrem kópií dokumentov, originálnych
univerzitných tlačovín prezentujú aj talár dekana fakulty používaný v rokoch 1958 – 1969. Otvorená bola dňa
20. februára 2014. Pred Aulou UK si môžu hostia a návštevníci univerzity čakajúci na akademické obrady v Aule
UK pozrieť niekoľko kópií dokumentov a fotografii viažucich sa na počiatky univerzity.
Predtým, než sa aspoň na chvíľu pristavíme pri celouniverzitných výstavách pripravených k 50. výročiu
a pripravených/pripravovaných k 100. výročiu vzniku Univerzity Komenského v Bratislave, dovolíme
si podčiarknuť, že realizácia výstav založených na prezentácii archívnych dokumentov 20. a 21. storočia
je mimoriadne náročná – ide o kancelársky papier s textami písanými na písacom stroji, menej rukou alebo
vytlačenými v rôznych typoch tlačiarní. Formou sú teda pre ľudské oko nie príliš zaujímavé, skôr fádne, aj keď
informácie, ktoré sprostredkúvajú, sú zásadné. Je potrebné ich kombinovať s fotografiami a múzejnými
predmetmi, odľahčiť tak pocit z vnímania „iba“ bielych plôch papiera. Pri tvorbe koncepcie výstavy je nesmierne
dôležité poznať to, čo je takpovediac „pod archívnou strechou“, vedieť spraviť analýzu uchovávaných archívnych
dokumentov a ich výber, ktoré je treba spojiť do celku s veľkou výpovednou i dokumentárnou hodnotou. Pri tomto
procese je obrovskou výhodou archivára mať výbornú pamäť.
Výstava Vysoké školstvo na Slovensku prezentovaná na Bratislavskom hrade, ktorú pripravovali pracovníci
Slovenského národného múzea v spolupráci s archivármi z univerzitného archívu, predstavovala niekoľko
tematických okruhov z dejín univerzitného a vysokoškolského vzdelávania:
• správy o študentoch z územia Slovenska v zahraničí pred vznikom Univerzity Istropolitany dokumentovala
mapa obcí, odkiaľ pochádzali študenti pražskej, viedenskej a krakovskej univerzity v 15. – 16. storočí,
• obdobie Univerzity Istropolitany približovali archívne dokumenty – list Mateja Korvína pápežovi
Pavlovi II. so žiadosťou o založenie univerzity, portréty významných stredovekých profesorov, horoskop astrológa
a zbierkové predmety – architektonické články a keramika z areálu Univerzity Istropolitany,
• obdobie 16. a 17. storočia – hovorilo o rozvoji školstva a vzdelanosti na Slovensku v období existencie
Trnavskej univerzity, Košickej univerzity, Banskej akadémii v Banskej Štiavnici a významných kolégií a lýceí,
obdobie dokresľovali vystavené originálne učebnice a učebné pomôcky,
• v okruhu prezentujúcom 20. storočie sa vytvoril priestor na predstavenie Bratislavskej uhorskej kráľovskej
Alžbetinej univerzity, Univerzity Komenského za obdobie rokov 1919 – 1969 a ďalších vysokých škôl:
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, Vysokej školy technickej v Košiciach, Vysokej školy
ekonomickej v Bratislave, Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Vysokej školy dopravnej v Žiline,
Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene a Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach.20 K príprave a realizácii tejto výstavy sú veľmi dobre zachované archívne dokumenty
v Archíve Slovenského národného múzea v Bratislave.
Výstava Nova Schola ´69 – išlo o výstavu učebných pomôcok trvajúcu v týždni hlavných osláv do 21. júna
1969, ktorú organizovala Univerzita Komenského v spolupráci so Združením výrobcov učebných pomôcok
EURODIDAC. Výstava, na ktorej vystavovalo 30 firiem z 10 štátov Európy a Severnej Ameriky, sa konala
pod záštitou ministra školstva SSR doc. PaedDr. Mateja Lúčana, navrhol ju Kabinet moderných učebných

Kolektív autorov. Výstavy. In Univerzita Komenského v Bratislave : Celonárodné oslavy polstoročnice Univerzity
Komenského v Bratislave a poltisícročia Academie Istropolitany : Prehľad činnosti 1968/69 : Bibliografia 1968. Bratislava:
Univerzita Komenského, 1969, s. 40-41.
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pomôcok FiF UK v Bratislave a inštalovaná bola v budove Základnej deväťročnej školy a Strednej
všeobecnovzdelávacej školy na Vazovovej ulici č. 6 v Bratislave.21
V januári 2019 skončilo druhé funkčné obdobie odchádzajúceho vedenia univerzity, vo februári sa ujal
funkcie nový rektor a v marci 2019 sedem prorektorov. Je len prirodzené, že nové vedenie univerzity malo svoju
predstavu o priebehu osláv storočnice (žiaľ však žiadny čas na ich realizáciu), ktoré ich rozdelilo na dve časti –
oficiálne a študentské v rámci AMOS-festu, ktorý sa začínal koncom marca 2019. V rámci neho sa uskutočnili
dve výstavy: jedna nazvaná Čo ste (ne)vedeli o Univerzite Komenského v Bratislave, ktorú otváral prorektor
pre vonkajšie vzťahy UK a trvala do júna 2019, druhá nazvaná Insígnie Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú
otváral rektor univerzity a trvala iba dva dni. Na dokreslenie hektiky, ktorá v jubilejnom roku univerzity počas
celého obdobia sprevádzala archivárov, možno ako zaujímavosť spomenúť, že od zadania úlohy po vernisáž tejto
výstavy mala vedúca archívu na vypracovanie jej koncepcie i samotnú realizáciu iba 11 kalendárnych dní (vrátane
víkendu!) a vzhľadom na skutočnosť, že univerzitný poklad bol v takmer kompletnej zostave (tri žezlá boli v tom
čase v reštaurátorských dielňach) prezentovaný odbornej i laickej verejnosti prvý raz za sto rokov spolu
s insígniami, ktoré sa už nepoužívajú a sú deponované v zbierke múzejných predmetov v Archíve UK, pripravila
i podklady a texty skladačky k výstave. So samotným inštalovaním tejto krátkodobej výstave jej pomohol ďalší
kolega z archívu. Počas inštalovania v predvečer vernisáže sa musela popasovať aj s ďalším nečakaným
problémom – v ten deň prebehla slávnostná inštalácia dekanky Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
na fakultnej pôde a pani dekanka poslala na výstavu do Bratislavy aj svoje insígnie, s čím sa nerátalo. A tak
15 hodín pred otvorením výstavy ju bolo treba preinštalovať, no koncepciu už nebolo možné zásadným spôsobom
zmeniť a tak sa napokon stala z núdze cnosť. No čo bolo horšie, k dispozícii boli len 4 hodiny na zabezpečenie
špeciálnej vitríny na žezlo.
Výstava Čo ste (ne)vedeli o Univerzite Komenského v Bratislave – bola inštalovaná vo foyeri historickej
budovy univerzity na Šafárikovom námestí do konca júna 2019. Tvorili ju informačné panely osadené na retro
podstavcoch pripomínajúcich plot. Toto riešenie prispelo k svojráznosti prezentácie a zároveň zachovalo
presvetlenie celého priestoru. Každý z panelov obsahoval zaujímavé informácie týkajúce sa dejín univerzity alebo
jej súčastí. Panely pozostávali z rečníckej otázky Vedeli ste, že...? a následnej odpovede doplnenej o ďalšie detaily,
skeny archívnych dokumentov, fotografie a kresby pochádzajúce zo zbierok Archívu UK. Výstava sa delila
na niekoľko tematických celkov:
•

vznik univerzity, fakúlt a sú častí univerzity – panely sprostredkovávali informácie o zriadení samotnej
univerzity, fakúlt alebo ďalších súčastí univerzity, približovali vedecké úspechy univerzitných pracovísk,
ktorým možno pripísať celosvetový význam (AGO, CENTA a pod.)

•

budovy – v tejto časti sme priblížili informácie o sídlach univerzity v minulosti i súčasnosti, stavebných
zámeroch a výstavbe areálu v Mlynskej doline

•

rektori UK – išlo o sondu do života prvých rektorov UK, spôsobu ich volieb, ďalej o zaujímavosti týkajúce
sa dĺžky funkčného obdobia, ako aj vzniku Galérie rektorov UK inštalovanej v Sieni rektorov, a štatistiky

Kolektív autorov. Výstavy. In Univerzita Komenského v Bratislave : Celonárodné oslavy polstoročnice Univerzity
Komenského v Bratislave a poltisícročia Academie Istropolitany : Prehľad činnosti 1968/69 : Bibliografia 1968. Bratislava:
Univerzita Komenského, 1969, s. 23-25.
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•

akademické insígnie – vhodným spôsobom dopĺňali dva dni trvajúcu výstavu venovanú insígniám
univerzitných funkcionárov (nákresy a fotografie realizovaných insígnií), návštevník tu našiel aj časť
návrhov na taláre akademických funkcionárov od Josefa Vydru

•

štúdium – našou snahou bolo priblížiť zaujímavé fakty, historické udalosti a zvláštnosti týkajúce sa najmä
štúdia na UK do roku 1950, ktoré bolo úplne odlišné od spôsobu štúdia v súčasnosti

•

zaujímavosti – táto časť výstavy prezentovala niekoľko jedinečných udalostí a faktov, ktoré sa udiali
na univerzite a nemohli sme ich zaradiť do uvedených tematických celkov. Boli to predovšetkým
výnimočné podujatia na Univerzite Komenského (návšteva prezidenta republiky v roku 1930
na Lafranconi, prednáška nositeľa Nobelovej ceny na LF UK, vznik študijnej zbierky na katedre
archeológie FiF UK, rigorózne diplomy udelené v roku 1947 in memoriam padlým študentom v SNP
a druhej svetovej vojne, či archívne dokumenty zapísané medzi Klenoty slovenských archívov, ktorých
evidencia sa vedie na MV SR – odbore archívov a registratúr.22
Výstava Insígnie Univerzity Komenského v Bratislave využila pri umiestnení vitrín maximálne možným

spôsobom architektonickú dispozíciu reprezentačného priestoru univerzity nazvaného Sieň rektorov, ktorý sa
nachádza na prvom poschodí v historickej budove UK na Šafárikovom námestí. V 11 vysokých a 8 pultových
vitrínach bolo vystavených 11 žeziel (žezlá dekanov Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, Fakulty
managementu UK v Bratislave a Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave boli v čase konania
výstavy v reštaurátorských dielňach), 28 kolán (hodnostných reťazí) akademických funkcionárov a 4 typáriá
(pečatidlá).
V prvých troch vysokých vitrínach boli umiestnené žezlá dekanov troch najstarších fakúlt UK v Bratislave
v poradí bratislavská lekárska, právnická a filozofická fakulta, na ktorá nadväzovali kolany dekanov týchto fakúlt
doplnené o kolanu dekanky Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Vysoká vitrína so žezlom jej dekanky
oddeľovala pultovú vitrínu s prezentovanými kolanami dekanov prírodovedeckej fakulty, Fakulty telesnej
výchovy a športu UK v Bratislave a farmaceutickej fakulty. Pred prvým oporným stĺpom vypĺňala úzky priestor
vitrína so žezlom dekana farmaceutickej fakulty, za ním sa už nachádzala pultová vitrína prezentujúca kolanu
dekanky pedagogickej fakulty, ako aj kolanu rektora i dekana jednej z fakúlt Vysokej školy pedagogickej ako
predchodkyne pedagogickej fakulty. Nasledovalo žezlo dekana Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK
v Bratislave, kolany jej dekana spolu s kolanou predsedu Akademického senátu UK v Bratislave a prorektora.
Ústrednú pozíciu zaujímala vitrína so žezlom rektora, na ktoré sa slávnostne sľubuje známym spondeo ac policeor
počas promócie. V jeho blízkosti sa nachádzala kolana rektora doplnená 4 typáriami. Pred druhým oporným
stĺpom bolo umiestnené žezlo dekanky pedagogickej fakulty a v nasledujúcej vitríne pôvodné i súčasne používané
kolany dekanov Fakulty managementu UK v Bratislave a Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK
v Bratislave.
Pomyselnú tretiu časť výstavy predstavovala v dlhej pultovej vitríne inštalovaná kolana dekana jednej
z fakúlt, ktorá sa používala počas akademických obradov a slávností v rokoch 1939/1940 – 1945, ďalej pôvodná
kolana dekana Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave tvorená dvojprúdovou
kolanou akademických funkcionárov UK v Bratislave používanou do roku 1939, na ktorú bola uchytená medaila
KOREKÁČ, Ján. Čo ste (ne)vedeli o Univerzite Komenského v Bratislave. In UNIVERZITA KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE [online]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020 [cit. 2020-04-15]. Dostupné na:
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/archiv/Vystava_UK_2019.pdf
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zo 40. rokov. V tomto prípade išlo o úžasnú ukážku „recyklovania“ akademických insígnií tohto typu. V období
samostatnosti fakulty do roku 1990, keď bola pričlenená k UK v Bratislave, používali kolany aj prodekani fakulty
– jednu, dnes používanú ako kolana rektora seminára, sme umiestnili v blízkosti súčasne používanej kolany dekana
fakulty. Nasledovali kolany dekana a dodnes používaná kolana prodekana z Evanjelickej bohosloveckej fakulty
UK v Bratislave. Výstavu uzavrela inštalácia žeziel dekanov oboch bohosloveckých fakúlt. Priestor dopĺňal
mobiliár – stolička a stôl, na ktorom sa napríklad podpisujú čestní doktori univerzity do Pamätnej knihy univerzity.
Vzhľadom na to, že „univerzitný poklad“ zo striebra, pozlátených častí a osadených drahých kameňov
opustil tradičné miesto svojho uloženia iba na dva dni, informačná skladačka k výstave obsahovala základné údaje
z dejín univerzity, o budove univerzity na Šafárikovom námestí v Bratislave s predstavením univerzitných
reprezentačných priestorov, informácie o obradoch a insígniách, ako aj o osobnostiach, ktoré ich vytvorili.
V priebehu dvoch dní navštívilo túto výstavu, počas ktorej prebiehali aj komentované prehliadky, viac ako
200 návštevníkov.23
Výstava Prvá dáma vzdelávania – 100 rokov Univerzity Komenského v Bratislave bola pre verejnosť
otvorená v MMB v čase od 27. júna do 13. októbra 2019. Na plánovaných 52 paneloch, predmetmi uloženými
v 17 vitrínach a videami o univerzite, resp. jej fakultách i súčastiach, sme návštevníkom chceli priblížiť 100 nie
vždy ľahkých a jednoduchých rokov v budovaní tejto vzdelávacej inštitúcie. Vzhľadom na to, že k výstave existuje
katalóg,24 z ktorého je jasne čitateľná koncepcia výstavy i jej naplnenie, zo zákulisia poodhalíme možno to, s čím
sa pri zadávaní úloh málokedy počíta, no treba to spraviť. A tak málokto, kto prijal srdečné pozvanie na jej
prehliadku počas vernisáže, čo i len tušil, že práce na avizovanej výstave v MMB sa značne oneskorovali, dlho
trvalo, kým sa podpísala zmluva o spolupráci medzi univerzitou a múzeom, kým sa dohodol rozsah práce na oboch
stranách. Na výstave z Archívu UK pracovali iba traja zamestnanci. Bolo treba osloviť dekanov fakúlt a požiadať
o zapožičanie múzejné predmety z fakúlt, prísť si ich pozrieť, vybrať, vyhotoviť reverzy, na základe ktorých boli
požičané na takmer rok, nafotiť ich stav. Ďalej vybrať archívne dokumenty, ktoré sme plánovali predstaviť
verejnosti v origináloch, vybrať a naskenovať archívne dokumenty i historické fotografie, ktoré sme plánovali
umiestniť na panely, spraviť koncepciu výstavy, ktorej ambíciou bolo v prehľade na relatívne malom výstavnom
priestore predstaviť kolos zvaný Univerzita Komenského v Bratislave v priebehu 100 rokov, okrem toho napísať
texty na panely, vytvoriť popisy k všetkým predmetom, fotografiám i archívnym dokumentom. Absolvovať
stretnutie s pracovníkom MMB, ktorý spravil užší výber zapožičiavaných múzejných predmetov (napokon ich
bolo viac ako 130), vyhotoviť k nim označenie i sprievodnú fotodokumentáciu a reverz, v textoch výstavy im
prideliť príslušné miesto. Zároveň sme sa „za pochodu“ dozvedeli, že máme tiež odovzdať rukopis katalógu
k výstave, ktorý sa mal navyše prekladať do anglického jazyka. Práce výrazne skomplikovala dvakrát dvojmesačná
práceneschopnosť jedného člena tímu. Vďaka maximálnemu nasadeniu na pokraji fyzických síl sme úlohu zvládli.
Na záver by bola možno veľkou zaujímavosťou štatistika návštevnosti tejto výstavy.
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Archív Univerzity Komenského v Bratislave – prezentácia univerzity medzi výročiami?
Medzi hlavné a zásadné úlohy archivárov patrí preberanie archívnych dokumentov zo spísomňujúcich
súčastí patriacich do predarchívnej starostlivosti príslušného archívu, ich odborné spracovanie, inventarizovanie
a uloženie na trvalú archívnu úschovu, ďalej ich sprístupňovanie na vedecké účely v bádateľni archívu,
poskytovanie informácií pre inštitúcie a vybavovanie správnej agendy. Dejiny univerzít a vzdelávacích inštitúcií
na Slovensku patria skôr medzi okrajové témy, ktorými sa systematicky zaoberá len veľmi málo historikov, zväčša
len v jubilejných rokoch takých vzdelávacích inštitúcií, akými bola Trnavská univerzita Petra Pázmaňa
(1635 – 1777), Banská akadémia v Banskej Štiavnici či Collegium oeconomicum v Senci a ďalšie. Ak však tá
možnosť prezentovať dejiny alma mater na nejakej vedeckej konferencii zameranej na univerzitné vzdelávanie
odhliadnuc od jej výročí je, je čas a chuť bádať, treba to využiť.
Čo sa konferencií týka, v rokoch 2008 – 2019 sme predstavili parciálne témy z dejín Univerzity Komenského
v Bratislave v 17 prednáškach na domácich a v 12 prednáškach na zahraničných konferenciách, z ktorých bola
väčšina publikovaná, pripravili sme tiež 4 vyžiadané prednášky pre domáce publikum a jednu pre publikum
v zahraničí.25 Spolupráca s médiami v nie jubilejných rokoch súvisiacich so vznikom univerzity či jej súčastí
je sporadická, záleží na tom, ako dobre poznajú referentky oddelenia vzťahov s verejnosťou dejiny univerzity, aby
ich na isté zaujímavosti z jej dávnej či nedávnej histórie upozornili. Veľmi príjemnou bola spolupráca
so Slovenským rozhlasom pri príležitosti 75. výročia prvej promócie v aule univerzity nachádzajúcej sa
na Šafárikovom námestí v Bratislave. Drobné texty sa viac či menej pravidelne objavujú aj na stránkach časopisu
Naša univerzita.
Záver
Archív UK v Bratislave patrí do rodiny verejných špecializovaných archívov, je centrálnym archívom
pre Univerzitu Komenského v Bratislave a všetky jej spísomňujúce súčasti – bez okolkov ho môžeme označiť
za pamäť univerzity. Vzhľadom na oveľa rýchlejšie preberanie archívnych dokumentov, než ich značne
poddimenzovaný počet univerzitných archivárov stíha spracovať, je potrebné, aby aj oni mali vynikajúcu pamäť
umožňujúcu rýchlu lokalizáciu preberaných archívnych fondov a ich doplnkov, ako aj rýchle vyhľadávanie
v nespracovaných archívnych dokumentoch a podávaní informácií z nich podľa požiadaviek. Popri už
spomenutých úlohách archívu spojených s preberaním a spracúvaním archívnych dokumentov plnia archivári aj
úlohy súvisiace s výročiami univerzity či jej súčastí a prezentovaním ich histórie. Deje sa tak za plnej prevádzky
archívu realizovaním výstav, písaním rukopisov kníh alebo participáciou istými témami v rámci kolektívu autorov,
komunikáciou s médiami či prednáškami na domácich i zahraničných konferenciách na témy súvisiace
s parciálnymi témami z univerzitných dejín.
Z napísaného iste jednoznačne cítiť hektiku jubilejného roku 2019 v živote univerzity, s ktorou sme sa museli
viac či menej pasovať a „za pochodu“ riešiť aj také úlohy, ktoré sa vopred nedali predpokladať. Z nich, ktoré nám
akosi „prischli“, môžeme uviesť aspoň niekoľko projektov, úloh a požiadaviek. Išlo napríklad o projekt
postupného reštaurovania insígnií univerzity a jeho napĺňanie, konzultácie k tvorbe Pamätnej medaily Jesseniovej
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lekárskej fakulty k 50. výročiu vzniku v jej záverečnej fáze tvorby a nečakaná požiadavka jubilujúcej 100-ročnej
Lekárskej fakulty UK v Bratislave na obrazovú prílohu do pamätnice, ktorá už bola napísaná, preložená
do angličtiny a zalomená, no bez obrázkov – termín: do mesiaca bez toho, aby sme rukopis videli a poznali texty
(!). Oddelenie vzťahov s verejnosťou rektorátu UK všetky požiadavky médií, ktoré „išli okolo histórie“,
automaticky preposielalo do archívu, bolo potrebné na ne reagovať okamžite, v priebehu pár hodín, najneskôr však
do rána kvôli uzávierkam.
Hlavné oslavy 100. výročia vzniku univerzity sa skončili v posledný júnový týždeň, vydýchnuť si mohol
každý okrem archivárov. V lete sa namiesto tak potrebného relaxu a neustáleho odkladania štartu
zostavovateľských prác na rukopisoch začalo pracovať na iných úlohách – na tvorbe posterových výstav
k 30. výročiu Nežnej revolúcie. Náročný rok 2019 preveril nielen súdržnosť kolektívu nášho archívu,
zodpovednosť jednotlivých jeho členov, ale aj ich schopnosti, ochotu pomôcť a „potiahnuť“ v kritických
momentoch, dôveru a možnosť vedieť sa spoľahnúť, ale aj manažérske schopnosti a nastavenie správneho „timemanagementu“.
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Fondy vo vzdelávaní dospelých
František Kašický

Abstrakt
Fondy poskytované zo zahraničia, ale aj z národnej úrovne prostredníctvom štátu a jeho súčastí, vyšších
územných celkov, obcí, mimovládnych organizácií, firemného prostredia a podobne poskytujú možnosť
financovať projekty rôzneho druhu, v rôznych oblastiach, vrátane vzdelávania a širokého spektra organizácií
a inštitúcií, investičného, ako aj neinvestičného charakteru. Príspevok zahŕňa krátku analýzu problematiky fondov,
ako aj praktických skúseností z realizácie vzdelávacích aktivít, edukačných a poradenských možností v špecifickej
oblasti fondov v slovenskom prostredí.
Kľúčové slová: fond, grant, finančný mechanizmus, vzdelávanie, vzdelávanie dospelých, ďalšie vzdelávanie,
edukatívne poradenstvo, formy vzdelávania, metódy vzdelávania.

Úvod
Fondy poskytované zo zahraničia, ale aj z národnej úrovne prostredníctvom štátu a jeho súčastí, vyšších
územných celkov, obcí, mimovládnych organizácií, firemného prostredia a podobne poskytujú možnosť
financovať projekty rôzneho druhu, v rôznych oblastiach, vrátane vzdelávania a širokého spektra organizácií
a inštitúcií, investičného, ako aj neinvestičného charakteru. V tejto špecifickej a zložitej oblasti fondov má svoj
význam a opodstatnenie aj vzdelávanie a kvalifikácia pre prácu s nimi hlavne v kategórii dospelých.
Problematika fondov v Slovenskej republike
Z hľadiska názvu a typológie neexistuje jednotný názov pre širokú škálu rôznych fondov, grantov,
grantových schém, dotácií, dotačných schém, finančných mechanizmov, či rôznych programov. Ich zjednocujúcim
prvkom je, že poskytujú možnosť financovať projekty s rôznou výškou spolufinancovania, alebo bez neho.
Niektoré majú vysoké percento čerpania, ako aj úspešne zrealizované projekty, u iných hrozí nečerpanie, resp.
je nezáujem o vyhlásené výzvy z rôznych dôvodov. Fond môže byť v ekonomike charakterizovaný ako súhrn
prostriedkov slúžiacich na určitý cieľ a súhrn hospodárskych prostriedkov. (Definitions, 2020) Z hľadiska
slovenskej legislatívy je fond neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené
na plnenie všeobecne prospešného účelu alebo individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo
pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou
pohromou. Za všeobecne prospešný účel je považované aj vzdelávanie. (Zákon 147/1997 Zb.) Osobitne
je definovaný aj pojem štátneho fondu ako právnickej osoby na financovanie osobitne určených úloh štátu. (Zákon
523/2004 Zb). Upravená je aj definícia dotácie, ktorú možno poskytovať zo štátneho rozpočtu za podmienky
maximálnej hospodárnosti a efektívnosti a povinnosti vymedzenia účelu. (Zákon 523/2004 Zb.) Dotácia (subsidy)
sa chápe taktiež ako priama štátna finančná pomoc alebo daňová úľava poskytnutá určitému odvetviu alebo firme,
s cieľom znížiť cenu výrobku pre konečného spotrebiteľa, zlepšenia prevádzkových výsledkov firmy alebo pomoci
pri prispôsobení sa meniacim podmienkam. (Štandardizovaný medzinárodný slovník …,2019) Za grant sa taktiež

považuje finančná čiastka, ktorá je poskytnutá organizácií, u ktorej sa neplatí žiaden úrok a tieto peňažné
prostriedky bývajú obvykle nevratné - pokiaľ sú splnené podmienky grantu. (Asociácia pre vzdelávanie
a regionálny rozvoj, 2019) Grant je napríklad charakterizovaný aj ako účelový príspevok na verejne prospešný
účel, ktorý sa obvykle získava viacmenej vo verejnej súťaži s anonymným posúdením na základe predloženého
projektu. Zatiaľ čo v USA a vo Veľkej Británii je význam slova grant (cena) širší a zahrňuje aj súkromnú
dobročinnosť, vo zvyšnej časti Európy sa tým obvykle chápe podpora vedeckých, výskumných, prípadne
i kultúrnych projektov, poskytovaná inštitúciami. (Definitions, 2020). Grantová schéma má uľahčiť implementáciu
projektov, pri ktorých je každý podprojekt alebo konečný prijímateľ príliš malý, aby bol identifikovaný a priori
alebo aby bol spravovaný efektívne na individuálnej báze. Schémy môžu byť navrhnuté na regionálnej alebo
miestnej úrovni, alebo zamerané na osobitné strategické témy. Umožňujú, aby boli napríklad granty EHP a Nórska
ľahšie dostupné pre organizácie, aby reagovali na špecifické rozvojové problémy, napríklad spoločenské
začlenenie alebo iniciatívy zamerané na miestny rozvoj. Poskytujú dodatočné finančné zdroje a nenahrádzajú
finančnú podporu z iných zdrojov. (Blokové schémy …, 2004-2009) Dôležitým aspektom pre fondy sú však zdroje
a ich členenie, pričom na slovenské pomery je možné aplikovať klasifikáciu podľa Hurtyovej na domáce finančné
zdroje, ktoré delí na vládne (verejné), kde zaraďuje štát, samosprávu, akademické a vedecké inštitúcie zriaďované
štátom a nevládne (súkromné), ako nadácie; nadačné fondy; darcovia, či už jedinci alebo firmy. Zahraničné
finančné zdroje delí na vládne a nevládne. (Hurtyová, 2001).
Medzi najvýznamnejšie fondy na Slovensku patria napríklad Európske štrukturálne a investičné fondy,
Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky
finančný mechanizmus, Medzinárodný vyšehradský fond, program Európa pre občanov, program ERASMUS+,
Fond na podporu umenia, Program Kreatívna Európa, Národný štipendijný program Slovenskej republiky
či programy cezhraničnej spolupráce tzv. Interegy, ako aj ďalšie dotačné zdroje ako dotácie orgánov štátnej správy,
dotačné schémy vyšších územných celkov, či dotácie územnej miestnej správy. (Kašický, 2019) Z prieskumu
Združenia miest a obcí SR (ZMOS) realizovaného od 11. júna do 6. júla 2018 na reprezentatívnej vzorke
382 samospráv z prihraničných okresov Slovenska vyplýva, že napríklad takmer 69 % samospráv na podporu
cezhraničnej spolupráce využíva eurofondy, pričom takmer 50 % by uvítalo viac informácií. (Kaliňák, 2018)
Fondy v oblasti vzdelávania dospelých
Fondy v súčasnosti predstavujú významný zdroj na financovanie rôznych aktivít a projektov vo vzdelávaní.
Na druhej strane fondy predstavujú aj oblasť pre ďalšie vzdelávanie dospelých, ktorí predstavujú hlavnú kategóriu,
či už na strane prijímateľov, teda žiadateľov, alebo na strane poskytovateľov, teda administrátorov fondov. Fondy
sú obsahovo zložité, formálne a administratívne náročné, rôznorodé a špecificky zamerané. Poznanie spôsobu ich
nastavenia, štruktúry a fungovania sú dôležité pre ich efektívne využívanie a čerpanie. V oblasti fondov
vzdelávanie dospelých poskytuje možnosť vzdelávať sa v rôznych štádiách jeho rozvoja až do úrovne jeho
možností v súlade s jeho záujmami, úlohami a potrebami, či už v tradičných vzdelávacích inštitúciách v rámci
vzdelávacieho systému alebo mimo neho, pričom dovoľuje rozmanité a početné prechody medzi vzdelávaním
a zamestnaním a umožňuje získavať rovnaké kvalifikácie a kompetencie rôznymi cestami a kedykoľvek počas
celého života (Palán, 1997).
Vzdelávanie dospelých môže byť realizované v rámci voľného času jedinca alebo napríklad organizovane
v rámci pracovnej doby, pričom môže byť dobrovoľné alebo povinné a to zo strany zamestnávateľa alebo
z legislatívy (Veteška, 2016) Na to reaguje aj slovenská legislatíva, podľa ktorej ďalšie vzdelávanie umožní získať
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čiastočnú kvalifikáciu alebo úplnú kvalifikáciu alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť alebo prehĺbiť si kvalifikáciu
nadobudnutú v školskom vzdelávaní, alebo uspokojiť záujmy a získať spôsobilosť zapájať sa do života občianskej
spoločnosti. (Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní) Súčasne ďalšie profesijné vzdelávanie v oblasti
fondov smeruje k dosiahnutiu, udržaniu a zvýšeniu či rozšíreniu kvalifikácie k udržaniu svojej vlastnej
konkurencieschopnosti na trhu práce pričom je utilitárne, účelové, zamerané na okamžitú využiteľnosť a úžitok.
(Dvořáková, Šerák, 2016) Ak si chce človek udržať pracovné postavenie v konkurenčnom prostredí, vyžaduje sa
od neho, aby nadobúdal nové odborné vedomosti aj v oblasti fondov. Zamestnávatelia chápu, že vzdelávanie
je pre ich zamestnancov dôležité aj pri získavaní zdrojov a berú ho ako investíciu. Taktiež považujú za dôležité,
podporovať schopnosť svojich zamestnancov učiť sa. (Koltai, 2002) Pre mnohých dospelých môže toto
vzdelávanie z hľadiska významu (Beneš, 2014) predstavovať ďalšie odborné vzdelávanie a zvyšovanie
kvalifikácie a kompetencií, ako aj primárnu, alebo ďalšiu (druhú) vzdelávaciu šancu. Záujemcovia a prijímatelia
fondov sa dnes stretávajú s určitou zložitosťou a náročnosťou a taktiež problémom nájsť komplexné informácie
na jednom mieste. Na Slovensku sa informačné a edukačné aktivity v oblasti fondov realizujú rozličnými
spôsobmi a formami, rôznymi subjektami pre diferencované skupiny. Vychádzajúc z praktickej realizácie širokého
spektra projektov v rámci rôznych fondov za obdobie rokov 2012 až 2020, pozorovaním, analýzou získaných
poznatkov, porovnávaním zovšeobecnením skúseností, spätnej väzby získanej z rozhovorov s účastníkmi
jednotlivých aktivít, ako aj využitím údajov z reprezentatívneho prieskumu k problematike grantov využívaných
v SR v rámci miest a obcí a územnej samosprávy sa realizujú nasledujúce informačné a vzdelávacie aktivity
v rámci ďalšieho vzdelávania dospelých v oblasti fondov, ktoré môžeme rozdeliť nasledovne:
Realizované
z úrovne programových
administrátorov/operátorov
fondov

vzdelávacími inštitúciami

Určené pre
prijímateľov-žiadateľov
fondov
poskytovateľov –
administrátorov fondov
študentov, projektové tímy

Formy
Informačno poradenské centrá, informačné
kancelárie, otváracie konferencie, informačné
dni/semináre, záverečné konferencie
odborná príprava samotných zamestnancov,
poskytovateľov/administrátorov fondu
prednášky na univerzitách a vysokých školách,
príprava v študijných odboroch

inými subjektami
•

nekomerčného
charakteru

•

komerčného
charakteru

Prijímateľov, žiadateľov
poskytovatelia fondov
Prijímateľov, žiadateľov
poskytovatelia fondov

spojené informačné dni o fondoch, prednášky
na odborných konferenciách profesných
združení a organizácií, akreditovaný vzdelávací
program pre ekonomických diplomatov
internetové portály a pod

Informačno poradenské centrá, informačné kancelárie. Sú financované práve z fondov ako samostatný
projekt, napríklad v prípade informačno poradenských centier v rámci Európskych štrukturálnych fondov
zriadených spravidla v sídlach vyšších územných celkov. Plnia úlohy informačného, poradenského, poradenského,
ako aj vzdelávacieho charakteru.
Otváracie konferencie. Zvyčajne sa využíva ako úvodné podujatie na začiatku programového obdobia
s cieľom poskytnúť všeobecné informácie a edukáciu o charaktere a štruktúre fondu, ako aj o plánovaných
a pripravovaných výzvach. Poskytuje taktiež zdroj informácií od potenciálnych prijímateľov o ich očakávaniach
a potrebách a poznatky sa využívajú k prípadnej korekcii výzvy.
Informačné dni/semináre. Organizujú sa zvyčajne ako následný krok ku konkrétnym už vyhláseným,
či pripravovaným výzvam. Cieľom takéhoto podujatia je objasniť obsah výzvy, informovať o termínoch
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vyhlásenia a uzatvorenia, výške podpory, spolufinancovaní, oprávnených žiadateľoch, partneroch, výberových
kritériách, oprávnených aktivitách, výdavkoch, financovaní, reportovaní a ďalších podmienkach. Organizujú sa
formou pracovných workshopov s prezentáciami jednotlivých subjektov, následnou diskusiou a individuálnymi
rokovaniami. Osobitnú formu predstavujú semináre pre budúce partnerstvá pri projektoch, kde sa predpokladá
spolupráca s partnermi z donorských krajín.
Záverečné konferencie. Slúžia k prezentácií dosiahnutých výsledkov v rámci programového obdobia alebo
času trvania fondu. Poskytujú priestor aj na analýzu pozitívnych, ako aj negatívnych skúseností z realizácie
projektov a spätnú väzbu poznatkov od prijímateľov.
Vyššie uvedené aktivity najčastejšie využívajú formu prednášky a prezentácie spojenú s aktívnou diskusiou.
(Barták, 2008) V súčasnej dobe sa v oblasti vzdelávanie dospelých presadzujú najmä moderné informačné
a komunikačné technológie, ktoré sa stávajú novou dimenziou edukačnej reality nielen v organizáciách, ale
aj sebavzdelávania, vrátane oblasti fondov. (Veteška, 2016) Podľa Patrície F. Geinare má e-learning veľký vplyv
na myslenie a prax vo vzdelávacom systéme aj v súvislosti s kritickými záležitosťami ako môžu byť vzdelávacie
zdroje organizované efektívnejšie (Geinare, 2009)
Spojené informačné dni o fondoch v Slovenskej republike. Hlavným cieľom projektu bolo pre čo najširšie
spektrum záujemcov, predstaviteľov samosprávy, vyšších územných celkov, občianskych a odborných
organizácií, regionálnych rozvojových agentúr, akademickej obce, podnikateľského sektora priblížiť možnosti čo
najväčšieho počtu a druhov fondov, poskytnúť komplexnejší prehľad o národných a európskych fondoch v rôznych
oblastiach a rozsahu, ako aj na podporu medzinárodnej spolupráce a to na jednom mieste a v rámci jedného dňa.
Pilotný projekt sa realizoval v roku 2018 vo vybraných mestách na Slovensku väčšinou na pôde univerzít
a štátnych organizácií, ktorý pokračoval aj v roku 2019 s predpokladom uskutočnenia aj v nasledujúcom období.
Reakcie účastníkov jednoznačne poukázali na opodstatnenosť a zmysluplnosť realizácie takéhoto vzdelávacieho
a informačného projektu, čo sa napríklad prejavilo približne v desať násobnom zvýšení účasti záujemcov
na podujatiach v roku 2019 oproti predchádzajúcemu roku.
Prednášky na odborných konferenciách profesných združení a organizácií. Odborné, konferencie,
workshopy, či semináre, ktoré organizujú pravidelne napríklad Združenie miest a obcí SR, Únia miest obcí SR,
Smart Cities Klub na Slovensku, či iné organizácie poskytujú príležitosť pre ďalšie vzdelávanie dospelých.
Za posledné dva roky išlo o podujatia so štvrťročnou intenzitou s účasťou v priemere okolo 100 účastníkov.
Predovšetkým sa jednalo o odborné prednášky s prezentáciou a následnou diskusiou, v mnohých prípadoch
s využitím prípadovej štúdie týkajúcej sa spracovania, podania, realizácie, auditu a vyhodnotenia konkrétneho
projektu.
Prednášky na univerzitách a vysokých školách. Problematika fondov sa stala súčasťou vzdelávania hlavne
v odboroch na univerzitách pripravujúcich odborníkov v oblasti verejnej správy, či samosprávy. Tak je tomu
aj napríklad na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, či Univerzite Sv. Cyrila
a Metoda v Trnave, ktoré majú uvedenú problematiku zahrnutú v rámci študijného programu, ale aj v rámci
osobitných prednášok odborníkov z praxe. O tento typ prednášok prejavujú záujem a zrealizovali ich aj ďalšie
slovenské univerzity, napríklad Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici, či Centrum ďalšieho vzdelávania
Univerzity Komenského v Bratislave nielen pre študentov, ale aj pre svoje projektové tímy.
Akreditovaný vzdelávací program pre ekonomických diplomatov. Ide o pilotný vzdelávací projekt
realizovaný na Ministerstve zahraničných vecí SR, ktorý zahrňuje aj osobitnú oblasť fondov pre projekty na rozvoj
medzinárodnej bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce. Získať tak vedomosti o fondoch a byť úspešný v získavaní
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finančnej podpory pre realizáciu vlastných projektov alebo zámerov spoločnosti, zamestnávateľa,
či spoločenského prospechu (Bednaříková, 2016).
Odborná príprava poskytovateľov/administrátorov fondu. Predstavuje ďalšiu škálu vzdelávacích aktivít
organizovaných pre vlastných zamestnancov - administrátorov, ktorý si uskutočňuje riadiaci orgán jednotlivého
fondu osobitne, pretože je zameraný na špecifiká fondu a jednotlivých jeho programov alebo výziev. Aj keď
niektoré všeobecné princípy a charakteristiky fungovania a poskytovania fondov sú spoločné.
Internetové linky a portály. Poskytujú informácie o jednotlivých fondoch a grantových výzvach v niektorých
prípadoch informačne užšie, alebo komplexnejšie. Súčasne realizujú služby zahrňujúce sledovanie nových výziev,
posúdenie projektového nápadu, vypracovanie projektu, konzultácie s expertom, audity, ako aj pomoc, školenia
a poradenstvo pre klientov, ako aj grantových expertov. (GrantExpert, 2020)
Dôležitými aspektami pre motiváciu kategórie dospelých vo vzdelávaní sú bezchybná organizácia, výber
moderných foriem a metód aj didaktickej techniky, výber kvalifikovaných lektorov, orientácia na prax, partnerský
a individuálny prístup a rešpektovanie individuálnych vlastností a skúseností (Langer, 2016). Internetové
vzdelávanie, webináre, či ďalšie formy prostredníctvom komunikačných technológií budú predstavovať dôležité
formy v celom spektre vzdelávacích aktivít naprieč celým výchovno-vzdelávacím systémom hlavne v období
krízových situácií, napr. pandémia koronavírusu – COVID19.
Záver
Prax poukázala na potrebu zabezpečenia náležitej informovanosti a komplexnej potreby poznania, odbornej
prípravy a vzdelávania dospelých ako používateľov a poskytovateľov fondov. Hlavne ako fungujú, ako sa dajú
využívať, dopĺňať, prepájať, prípadne kofinancovať za účelom multiplikačného efektu pri dosahovaní
očakávaného cieľa, realizovateľnosti a úspešnosti projektu. Vzdelávanie v tejto špecifickej a zložitej oblasti má
svoj význam a opodstatnenie. Dôkazom je napríklad vznik špecializovaných študijných programov, poradenstva
a organizácia rôznych edukačných podujatí. Medzi ďalšie formy a prístupy vo vzdelávaní dospelých v oblasti
fondov vrátane sebavzdelávania, ktoré sa budú presadzovať sú taktiež online semináre, konferencie, školy a kurzy,
portály - verejné akadémie, korporátne online kurzy, či vzdelávanie zostavené na mieru zamestnancovi.
Vytvorenie, zriadenie a prevádzkovanie verejného a voľne prístupného komplexného internetového vzdelávacieho
portálu o fondoch predstavuje ďalšiu veľkú výzvu. Fondy budú predstavovať významnú súčasť rozvoja
spoločnosti aj v budúcnosti. Pre zorientovanie sa v problematike a efektívne využívanie fondov je potrebná určitá
miera povedomia a poznania a pre niektoré skupiny až kvalifikácie pre prácu s nimi.
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1. SEKCIA
Vzdelávanie cudzincov a krajanov, slovenčina ako cudzí jazyk

Online výučba v Jazykovej a odbornej príprave cudzincov a krajanov CĎV UK
Dana Krajčiová, Katarína Nevrlová, Eva Stružová

Abstrakt
V príspevku sa venujeme stručnému objasneniu prechodu z prezenčnej formy výučby na online dištančné
vzdelávanie v jazykových vzdelávacích programoch a odbornej príprave pre cudzincov a krajanov. Prechod na inú
prijateľnú formu vzdelávania zahraničných študentov bol vynútený nepredvídateľnými okolnosťami
v spoločnosti. Zamerali sme sa najmä na využitie komunikačných aplikácií a videokonferenčných platforiem,
ktoré umožňujú lektorom prezentovať výučbu online. Výučba cudzieho jazyka na diaľku prináša so sebou stále
nové výzvy a nevyhnutnosť zdokonaľovať sa v metódach a technikách dištančného vzdelávania. Venovali sme sa
sme implementácii online výučby v jazyku a odborných predmetov, ktoré si vyžadovali iný typ plánovania,
prípravy a realizácie a s tým spojené prekonávanie viacerých prekážok, ako sú technické problémy s pripojením,
neosobná výučba, slabšia spätná väzba a pod. Zhodnotili sme tiež pozitíva, ktoré nám distančné forma vzdelávania
priniesla hlavne v rozvoji digitálnych kompetencií lektorov a študentov.
Kľúčové slová: slovenčina ako cudzí jazyk, výučba odborných predmetov v slovenčine pre cudzincov, online
výučba, prezenčná a dištančná forma vzdelávania, komunikačné aplikácie, samoštúdium

Univerzita Komenského v Bratislave promptne reagovala na mimoriadnu epidemiologickú situáciu, ktorá
vypukla začiatkom marca 2020. Vzhľadom na správy o šírení koronavírusu COVID-19 a vrcholiacu epidémiu
chrípky rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. JUDr. Marek Števček, PhD. spolu s rektorom Slovenskej
technickej univerzity vydali dňa 8. marca 2020 vyhlásenie o prerušení prezenčnej formy výučby. Pôvodne bolo
plánované prerušiť prezenčnú formu len na dva týždne, ale s ohľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu
a vyhlásenie mimoriadneho stavu v Slovenskej republike sa dištančná forma vzdelávania predĺžila na celý letný
semester. Prijatím tohto vážneho preventívneho opatrenia obe najväčšie slovenské univerzity zabránili šíreniu
ochorenia medzi študenti. Centru ďalšieho vzdelávania ako súčasti UK sa podarilo udržať kvalitné dištančné
vzdelávanie pre zahraničných študentov.
Od samého začiatku si lektori Jazykovej a odbornej prípravy Centra ďalšieho vzdelávania UK uvedomovali,
že nemôžu ostať bez živého kontaktu so študentmi a nechať študentov pracovať len formou samoštúdia, ako bolo
odporučené. Jazykové a odborné vzdelávanie cudzincov je naviazané na aktívnu účasť študentov počas
vzdelávacieho procesu. Len málo študentov dokáže prejsť na samoštúdium v cudzej reči. Študenti absolvovali šesť
mesiacov štúdia na Slovensku, ale nedostali sa na vyšší stupeň ovládania slovenského jazyka. Začiatkom marca
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bola väčšina študentov na začínajúcej úrovni stredne pokročilý B1. Kurzy pre začiatočníkov, ktoré prebiehali od
februára boli len v úvodných lekciách na úrovni A1. Ostali sme doma tak ako tisíce Slovákov a museli sme
si zvoliť cestu, ktorá nám bola najbližšia a ktorú nám umožnila domáca disponibilná technika.
Lektori slovenského jazyka operatívne siahli na bežne dostupné aplikácie, ako sú Skype, chaty cez Whatsapp
či Messenger. Tento spôsob komunikácie bol síce aktívny, ale nevyhovujúci. Kontakty boli limitované, často padal
systém, prenos hlasu nedosahoval potrebnú úroveň. Veľmi intenzívne sme hľadali ďalšie spôsoby a našli sme
aplikáciu Hangouts, Zoom a neskôr s podporou CIT UK, aj aplikáciu MS Teams. Využívali sme nahrávky
z YouTube, mp3 nahrávky, portál slovake.eu, na ktorom sme sa spolupodieľali už pri jeho vytváraní. Pre výučbu
bolo veľmi dôležité dobre sa vidieť a počuť navzájom. Okrem hovoreného slova sme potrebovali možnosť
zdieľania obrazovky, možnosť písania do hotového textu zo strany lektora, ale aj zo strany študenta. Potrebovali
sme vidieť ako študenti pracujú, dať im možnosť tvoriť dialógy. V skupinách bolo priemerne 10 – 12 študentov.
Aplikácia Zoom sa nám zdala pre naše potreby dostupná a vhodná. Dalo sa využiť zdieľanie obrazovky, lektor
mohol aktívne dotvoriť dokumenty, študenti sa taktiež mohli priamo zapájať do písanej formy zdieľaného
dokumentu. Nevýhodou bolo časové ohraničenie a nespoľahlivá bezpečnosť. Zo strany vedenia univerzity bolo
odporučené používanie aplikácie MS Teams. V tejto aplikácii zo začiatku chýbala práve možnosť vidieť všetkých
účastníkov, až časom sa táto možnosť sprístupnila. Ďalšou výhodou bola časová neohraničenosť mítingu.
Problémom však stále ostávalo nahlasovanie študentov, účastníkov, pretože študenti Jazykovej a odbornej
prípravy nie sú registrovaní v AIS-e, a preto mohli figurovať len ako hostia. Dynamika hodiny bola často
limitovaná technickými možnosťami lektora a aj samotných študentov. Študenti často pracovali len cez mobilné
telefóny. Vzhľadom na to, že u nás študujú štipendisti vlády, ktorí nedisponujú výkonnými počítačmi či tabletmi,
mnohí z nich boli odkázaní len na prácu s mobilným telefónom.
Okrem aktívnych online hodín sme si všetci pripravovali vhodné texty v elektronických formátoch a rôzne
prezentácie. Bežný človek by si mohol položiť otázku: Je to problém? Veď dnes je dostatok odborných textov,
internet je presýtený informáciami. Samozrejme, to je pravda, ale my sme si odborné texty museli modifikovať na
úroveň A2, neskôr na úroveň B1 a ku koncu na úrovni B2 v slovenskom jazyku primeraným spôsobom
zodpovedajúcim aktuálnej jazykovej úrovni. Pri výklade lektori prirodzene reagujú na študentov, na ich stupeň
porozumenia a podľa toho volia príslušnú lexiku. Materiály, ktoré sme posielali študentom, bolo nevyhnutné
spracovať podľa jazykovej úrovne skupiny. Pri dennej prezenčnej forme štúdia bežne komunikuje slovenčinár
a odborník tak, aby sa všeobecný lexikálny základ aplikoval do odbornosti v skupine študentov. Výučba jazykov
a odborných predmetov, ktoré sú založené na verbálnom prejave sa dali primerane zvládnuť, ale odborné predmety
kde základom je písomný prejav narážali na veľký problém. Matematika, geometria, fyzika, chémia, biológia nutne
potrebovala písomný dynamický prejav. Vkladanie špecifických symbolov, znakov, písanie rovníc, tvorba
konštrukcií, to všetko nám spôsobovalo určité problémy. Staršie operačné systémy, ktoré mali lektori vo svojich
počítačoch neumožnili, resp. komplikovali potrebné zápisy. Kolegovia sa vynašli fotografovaním, animáciami,
odkazmi z YouTube, čo vyžadovalo veľké úsilie a bolo to časovo náročné.
Všetci sme bežní užívatelia IT techniky. Veľmi sme uvítali v priebehu mimoriadnych opatrení podporu
z Centra informačných technológií UK v Bratislave. Po pár týždňoch sme sa zjednotili v používaní odporučených
aplikácií a naučili sme sa aj určité postupy, ktoré boli potrebné pri sprístupňovaní odborných predmetov. Okrem
online hodín sme museli aj spracovať postup hodnotenia a spätnej väzby. Ako zabezpečiť objektívne hodnotenie?
Ako aplikovať v praxi online testovanie? Po postupnom osvojení zostavovania online testov sme vypracovali
postup, ako zabezpečiť objektívnu kontrolu pri ich aplikácii. Akákoľvek dokonalá online výučba nenahradila

35

na 100% prezenčnú formu výučby. Chýbal bezprostredný kontakt učiteľ a študent. Chýbala okamžitá spätná väzba,
ktorá sa rozvíja na základe mimoverbálnych prejavov a konkrétnych situácií v triede. Pri komunikácii zákonite
vznikali časové posuny. Obyčajne pri zapnutých mikrofónoch sa prenášali všetky zvuky okolia. Pre plynulý
priebeh si pri výklade študenti vypínali mikrofóny. Následne, ak učiteľ položil otázku a oslovil študenta, študent
musel zapnúť mikrofón. Aj z týchto dôvodov sme boli nútení predĺžiť výučbu o 3 týždne.
Paradoxne, práve táto situácia nám priniesla nielen ťažkosti, ale predovšetkým obrovské výzvy
pri zlepšovaní sa v dištančnej forme vzdelávania. Pozitívami boli najmä možnosti zachovať kontinuitu
vyučovacieho procesu, šetrenie materiálu, papierov, tonerov, rozvoj technických a digitálnych kompetencií
lektorov i študentov, výrazné zdokonalenie v používaní IKT, možnosť práce z domu, komunikácia na diaľku,
online testovanie, online ústne skúšky a písomné testy zo všetkých odborných predmetov a slovenčiny ako
cudzieho jazyka. Negatíva, ktoré sme spoločne prekonávali, boli viaceré – náročnejšia príprava, absencia
okamžitej spätnej väzby, nutnosť individuálnych konzultácií, vyššie náklady na čas, pomalšie napredovanie,
oneskorená alebo slabá spätná väzba. Vyskytla sa aj znížená motivácia k učeniu, prípadne nevyhovujúce technické
podmienky pre online výučbu u niekoľkých študentov. Špeciálne u kurzistov začiatočníkov bolo náročné získať
optimálnu motiváciu na učenie bez osobného živého kontaktu s lektorom v triede, ktorý je v počiatočných štádiách
výučby cudzieho jazyka dôležitý pre nácvik správnej výslovnosti, prízvuku a fonetické cvičenia.
Okrem toho sme pripravovali Testovanie jazykových kompetencií, prvýkrát online. Pripravovali sme testy
na rôznych jazykových úrovniach a prispôsobovali sme ich priamo na elektronické testovanie. Záujem o takýto
typ skúšky je veľký. Predpokladáme preto, že aj v budúcnosti budeme poskytovať takúto možnosť pre záujemcov.
Kompletný informačný servis pre študentov zabezpečovalo študijné oddelenie. Týždenne spracovávali účasť
študentov na online hodinách, ŠO monitorovali aktuálnu situáciu na vysokoškolských internátoch, pomáhali
študentom vybavovať agendu spojenú s prijímacími pohovormi, skúškami, vyhodnocovali najlepších študentov.
IT technológie nám určite pomohli prekonať obdobie mimoriadnych opatrení, ale dovolíme si tvrdiť,
že nenahradia priamu prezenčnú výučbu, priamy kontakt učiteľa a žiaka. Do online výučby bolo zapojených vyše
80 študentov a 13 interných a 5 externých lektorov. Takáto práca vyžadovala ústrednú koordináciu, pravidelnú
kontrolu a nutnosťou sa stali pravidelné organizačné videokonferencie, v rámci ktorých sme si priebežne
odovzdávali skúsenosti. Online vzdelávanie a e-learning sa týmto stali neoddeliteľnou súčasťou našej práce
a aj do budúcnosti bude čoraz populárnejšou a trendovou formou. ÚJOP CĎV UK bude naďalej poskytovať
kvalitné vzdelávanie prezenčnou, distančnou i kombinovanou formou v kurzoch pre cudzincov, v príprave
na univerzity i v online testovaní jazykových kompetencií.
Kontakt:
RNDr. Dana Krajčiová, PhDr. Katarína Nevrlová, Mgr. Eva Stružová
Centrum ďalšieho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave
Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov
Žižkova 10, 811 02 Bratislava
dana.krajciova@cdv.uniba.sk, nevrlova@cdv.uniba.sk, eva.struzova@cdv.uniba.sk
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Pokusy o elimináciu interferencií v reči východoslovanských študentov pri osvojovaní si
slovenčiny ako cudzieho jazyka1
Jozef Bilský

Abstrakt
Cieľom príspevku je zmapovať najčastejšie chyby v jazykovom prejave východoslovanských študentov
v počiatočnej fáze štúdia slovenčiny ako cudzieho jazyka a ponúknuť riešenia na odstraňovanie týchto javov,
opierajúc sa o poznatky našich doterajších výskumov, a to teórie jazykových kontaktov, konfrontačnej gramatiky
slovanských jazykov a diachrónnej jazykovedy.
Kľúčové slová: didaktika slovenčiny, jazykové kontakty, východoslovanské jazyky, vývin jazyka.

1. Úvod
Je známe, že súčasná2 geopolitická situácia vo východnej Európe a s tým spojená kvalita demokracie
v porovnaní so Slovenskom je na odlišnej úrovni. V poslednom období3 to môžeme vidieť najmä na vojenskom
konflikte na východnej Ukrajine, ktorý vplýva na hospodársky prepad tohto štátu, 4 čo sa premieta aj do životnej
úrovne obyvateľov. Tieto faktory len umocňujú emigráciu tamojších mladých ľudí do (slovanských) štátov
Európskej únie, nevynímajúc Slovensku republiku, ktorá je ako člen NATO a EÚ garantom mieru, bezpečnosti,
demokracie a geopolitickej stability.
2. Teoretické východiská
2. 1. Metodika a materiálová báza
V článku vychádzame zo skúseností z výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka na pracovisku UJOP CĎV
UK v Bratislave, kde pôsobíme od septembra 2019. Ide o zahraničných študentov predovšetkým z Ukrajiny,5
okrajovo aj z Ruska, Bieloruska, prípadne z iných bývalých postsovietskych republík. 6
Ohľadom odbornej literatúry v oblasti didaktiky sa opierame hlavne o publikácie M. Sedlákovej (2015).
Poznatky z konfrontačnej gramatiky slovenčiny a východoslovanských jazykov čerpáme z prác J. DudášovejKriššákovej (2014) a P. Žiga (2012). Pri špecifikácii na študentov z Ukrajiny vychádzame z publikácie
M. Čižmárovej – A. Jaškovej (2013) a najnovších štúdií V. Perovskej (2019) a S. Spáčilovej (2019), ktoré
sa priamo zaoberajú nami skúmanou problematikou.

Príspevok je výstupom z grantovej úlohy projektu VEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky a Slovenskej akadémie vied Dynamické procesy v súčasnej jazykovednej slavistike IV. (Kapitoly z výskumu
slovenčiny, poľštiny, rusínčiny a ukrajinčiny) č. 1/0236/20 (2020-2022).
2 Máme na mysli rok 2020.
3 Od roku 2013.
4 Do roku 2013 ukrajinská hrivna dlhodobo oscilovala na úrovni okolo 10 hrivien za 1 euro. O 5 rokov neskôr (v roku 2018)
sa hrivna predávala v kurze 34 hrivien za 1 euro, čo je nárast o 240 % (https://kurz-euro.zones.sk/kurzy/UAH-hrivnaukrajina/)
5Tu dopĺňame aj informácie z výučby ukrajinských študentov z Prešovskej univerzity, kde sme ako lektor slovenského jazyka
pôsobili v roku 2017.
6 Učili sme študentov z Kazachstanu, z Uzbekistanu a z Kirgizska.
1
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2.2. Jazykové kontakty
Teóriu jazykových kontaktov do slovenskej jazykovedy vniesla a rozpracovala J. Dudášová-Kriššáková
(1993)7 vychádzajúc z diela U. Weinreicha Languages in Contact. Pod pojmom jazykový kontakt sa chápe
striedavé používanie dvoch alebo viacerých jazykov tým istým používateľom, v dôsledku čoho vzniká medzi
jazykmi vzájomné pôsobenie. V dôsledku jazykového kontaktu nastávajú odchýlky od normy v reči dvojjazyčného
indivídua, teda ide o jazykovú interferenciu (tamže, s. 16).
Autorka (tamže, s. 18) upozorňuje, že jazykový kontakt, ktorý vzniká v podmienkach vyučovania cudzieho
jazyka, má odlišnú povahu od prirodzeného jazykového kontaktu, vznikajúceho na pomedzí dvoch jazykových
kolektívov. Je to spôsobené tým, že jazykový kontakt vznikajúci vo vyučovacom procese je stimulovaný umelo
utvorenými podmienkami. Preto sa podľa bádateľky (tamže, s. 19) tieto odchýlky od normy pri výučbe cudzieho
jazyka hodnotia vždy ako chyby a na úrovni parole, ktoré nemajú vplyv na zmeny v langue.
2.3 Slovenčina a východoslovanské jazyky
Slovenčina a východoslovanské jazyky predstavujú dva geneticky príbuzné skupiny jazykov, v ktorých
sa v rôznej miere rozvíjali alebo utlmovali vývinové tendencie zdedené z praslovančiny. Východoslovanské
jazyky v porovnaní so slovenčinou majú pomerne jednoduchý vokalický systém (Dudášová-Kriššáková, 2014,
s. 81 – 112). Je to spôsobené tým, že na rozdiel od slovenčiny táto skupina jazykov nemá kvantitu, a teda ani dlhé
vokály, ani diftongy, ktoré sú nositeľmi kvantity.
Slovenčina patrí k monotonickým jazykom s voľnou kvantitou, ktorej výskyt je regulovaný zákonom
o rytmickom krátení. Konsonantický systém východoslovanských jazykov sa vyznačuje bohatšou mäkkostnou
konsonantickou koreláciou ako slovenčina (tamže). J. Dudášová-Kriššáková (tamže) tieto jazyky zaraďuje
ku krajnému konsonantickému typu, kým slovenčinu hodnotí ako prechodný typ medzi krajným konsonantickým
a krajným vokalickým typom.
Ruština, ukrajinčina a bieloruština sú podľa bádateľky (tamže) monotonické jazyky s dynamickým
prízvukom, ktorého hlavnou zložkou je sila. Akcent v týchto jazykoch je voľný a pohyblivý s dištinktívnou
platnosťou. V slovenčine je akcent bez dištinktívnej vlastnosti a je fixovaný na 1. slabiku slova.
Deklinačný systém východoslovanských jazykov a slovenčiny sa v substantívnej deklinácii vyznačuje
približne rovnakým počtom gramatických morfém. 8 V západoslovanských jazykoch, kde patrí aj spisovná
slovenčina, sa deklinačný systém substantív zakladá na rozdieloch v gramatickom rode. Substantívna deklinácia
východoslovanských jazykov sa vyznačuje archaickým morfologickým systémom, ktorý je založený na pôvodnom
kmeňovom princípe, zdedeným zo staroslovienčiny (Dudášová-Kriššáková, 2015, s. 185). Kým súčasná spisovná
slovenčina má 12 základných skloňovacích vzorov, východoslovanské jazyky majú 3 deklinačné typy 9 (Žigo,
2017, s. 78 – 80). Ako vidno, deklinačný systém ukrajinčiny, ruštiny a bieloruštiny je v porovnaní so slovenčinou
o poznanie jednoduchší.

Predovšetkým išlo o diachrónny a synchrónny výskum goralských nárečí.
8 Podrobnejšie pozri P. Žiga (2012, s. 49 – 55).
9 Rusínčina ako spisovný východoslovanský mikrojazyk, ktorý leží západoslovansko-východoslovanskom jazykovom a
kultúrnom pomedzí, má 4 deklinačné typy (podrobnejšie pozri štúdiu J. Bilského, 2018).
7
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3. Jazykové interferencie a ich odstraňovanie
So zreteľom na vyššie uvedené rozdiely nám počas našej praxe vyvstalo niekoľko problémových
interferencií pri osvojovaní si slovenčiny ako cudzieho jazyka zo strany východoslovanských študentov.
3.1 Hláskoslovné interferencie
Najzreteľnejším fonologickým problémom u východoslovanských študentov je realizácia správneho
prízvuku a kvantity. Prízvuk na rozdiel od morfém, lexém, ale aj kvantity je omnoho abstraktnejší, lebo
aj kvantita sa v písanom texte graficky označuje dĺžňom, 10 kým akcent v slovenskom písanom texte ,,nevidno“.
Vzhľadom na vyšší stupeň abstrakcie je (správny) prízvuk u týchto študentov percepčne menej zreteľný. Z našich
skúseností vyplýva, že nestačí študenta iba opraviť a vysloviť slovo s prízvukom na prvej slabike, ale je nutné, aby
lektor poukázal aj na študentovu nesprávnu výslovnosť. 11 Napríklad nehovoríme Ukrajina, ale Ukrajina. Keď
študent počuje rozdiel medzi správnou a nesprávnou realizáciou prízvuku, uvedomí si ju, a to je prvý krok k jeho
postupnému správnemu osvojovaniu. Fonologická rovina jazyka je do veľkej miery abstraktná, preto
sa interferencie z tejto jazykovej roviny odstraňujú najťažšie.12 Vychádzajúc z našej doterajšej praxe13
konštatujeme, že automatizácia realizácie správneho prízvuku v slovenčine u východoslovanských študentov
sa prejaví spravidla ku koncu prvého semestra. Výsledok sa dostavil po neustálom opravovaní výslovnosti
študentov, lebo si to vyžaduje neustály tréning. Problematickejšia situácia bola u prešovských študentov, kde
na správnu výslovnosť má nemalý vplyv penultimový prízvuk a neprítomnosť kvantity vo východoslovenských
nárečiach,14 pretože tieto lokálne nárečové javy ukrajinskí študenti považujú za spisovnú normu.
Po ukončení kurzu A1 pred prvým testom sme od týchto študentov dostali otázku, či sa bude hodnotiť
aj správne písanie dĺžňov. Máme pocit, akoby kvantitu vnímali ako redundantný prozodický jav. Preto na začiatku
kurzu je potrebné explicitne vysvetliť, že kvantita má v slovenčine dištinktívnu funkciu. Najlepšie na slovách,
ktoré už poznajú – napríklad (cestovný) pas a (ľudský) pás. Ďalej je potrebné zdôrazniť, aby sa nové slová učili
spolu s dĺžňami – tak, ako sa učili nemecké slová, teda spolu s určitými členmi. Alebo ako sa Slováci musia učiť
nové slová vo východoslovanských jazykoch – spolu s akcentom. Podľa V. Perovskej (2019, s. 86 – 87) dobrou
pomôcku na osvojovanie týchto suprasegmentálnych javov je miestami intenzívnejšie prízvukovanie
a preexponovaná výslovnosť dlhých vokálov.
Ďalšou interferenciou, ktorú zaznamenala aj V. Perovská (2019, s. 90), je nenáležitá palatalizácia de, te,
ne, le, resp. di, ti, ni, li v cudzích slovách – napríklad /maťemaťika, uňiverzita/ a – naopak – nepalatalizovaná
výslovnosť slov typu /nebude/ namiesto správneho /ňebuďe/. Nazdávame sa, že v úvode kurzu je potrebné
vysvetliť, že uvedená palatalizácia neplatí v cudzích slovách, teda v tých, ktorých podobné hláskoslovné varianty
sa vyskytujú v slovenčine, v ich rodnom jazyku a zároveň aj v angličtine – napríklad matematika – математика
– mathematisc alebo univerzita – університет – university

S výnimkou diftongov.
Myslíme si, že z pedagogického hľadiska nie je vhodné, aby lektor takýmto zreteľným zopakovaním chyby dával najavo
študentovi jeho pochybenie, ale v tomto prípade sa domnievame, že je to didakticky nevyhnutné.
12 Domnievame sa, že fonologická rovina je najstabilnejšia aj z diachrónneho hľadiska (Sedláková – Bilský, 2015).
13 Rovnaký výsledok sme pozorovali u ukrajinských študentov aj na Prešovskej univerzite, aj na Univerzite Komenského.
Rozdiel bol v týždennej hodinovej dotácii a v miere poučenia jazykového vedomia. Bratislavskí študenti mali 14-hodinovú
týždennú dotáciu slovenčiny, kým prešovskí dvojhodinový seminár za týždeň a mali poučené jazykové vedomie – išlo
o študentov ukrajinčiny (teda lingvistov) v kombinácii s iným jazykom v odbore prekladateľstvo alebo učiteľstvo.
14 K rovnakému záveru dospela aj V. Perovská (2019, s. 85).
10
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Z oblasti výslovnosti sme zaznamenali realizáciu hlásky f namiesto ṷ na konci slov a slabík – napríklad
/ďiefča/. Rovnaký jav zistila i V. Perovská (tamže) a implicitne to vysvetľuje rusko-ukrajinskými jazykovými
kontaktmi, keďže úplná neutralizácia v > f sa nerealizuje ani v slovenčine, ani v ukrajinčine, ale v ruštine áno.
Z našich skúseností vyplýva, že Ukrajinci ovládajú ruštinu na veľmi dobrej úrovni, preto s vysvetlením autorky
súhlasíme.
3.2 Morfologické interferencie
Z deklinácie majú títo študenti miestami problém správne zaradiť substantívum do gramatického rodu,
najmä ak je v danom slove rod odlišný v slovenčine v porovnaní s ich rodným jazykom alebo ak ide o odlišné
lexémy. Napríklad slovo Гараж je v ukrajinčine maskulínum. Lekáreň sa po ukrajinsky povie аптека. Vzhľadom
na to, že v slove lekáreň je v N sg. pre feminína rodovo atypická relačná morféma, zaraďujú to slovo
k maskulínam. M. Sedláková (2015, s. 62) uvádza, že práve dvojice slov loď – žaluď, cieľ – posteľ robia cudzincom
najväčšie problémy pri určovaní rodu. Autorka (tamže) dodáva, že pri feminínach navyše treba rozlíšiť vzory dlaň
a kosť. Preto bádateľka (tamže) navrhuje nahradiť tieto vzory pre cudzincov slovami lekáreň a možnosť. Nám sa
osvedčilo lexému lekáreň uvádzať ako vzorové slovo aj pri rodovej kategorizácii, keďže аптека je v ukrajinčine
feminínum, tak aj jeho slovenský preklad lekáreň je tiež feminínum. Analogicky sú potom feminína aj ďalšie slová
končiace na -eň, teda tlačiareň, čakáreň, kaviareň či jedáleň a v G sg. i v N pl. majú sufix -e. Kým feminína
končiace na -osť (kosť, možnosť, známosť) majú v G sg. i v N pl. sufix -i.
Podľa učebnice I. Andorovej a kol. (2017) ohľadom L sg. učíme, že neživotné maskulína, ktorých koreňová
morféma sa končí na nie mäkký konsonant, je sufix

-e (o dome, v zošite). V skupine maskulín s koreňovou

morfému končiacou na mäkký konsonant je sufix -i (na stroji, o kľúči). Výnimku tvorí skupina slov typu
v kalendári, v hoteli. Študentom túto nepravidelnosť vysvetľujeme tak, že neživotné maskulína podobne znejúce
v slovenčine a v angličtine (kalendár – calendar, hotel – hotel) tvoria túto výnimku. Analogicky – podľa
zakončenia na -ár – tu patrí aj slovo pohár.
Z konjugácie východoslovanskí študenti majú problém osvojiť si používanie verba byť v préterite
a v kondicionáli.15 Často hovoria išla do školy namiesto išla som do školy alebo robila by úlohu namiesto robila
by som úlohu. S. Spáčilová (2019, s. 137) podľa O. O. Vaščenka a R. Garbuzovej uvádza, že ide o dlho
pretrvávajúci typ chyby a je potrebné študenta v prehovore zastaviť a opýtať sa ho Kto išiel do školy? Kto by robil
úlohu? My sme sa našich študentov pýtali podobne. Kto by robil úlohu namiesto vás? Kto išiel do školy za vás?
Tento postup sa nám osvedčil a študent si v danom momente uvedomí chybu a sám sa opraví.
Ďalšou interferenčnou chybou sú tvary 3. os. sg. v a-verbách:16 on/ona/ono pozeraje, čítaje, počúvaje. Tieto
interferencie vznikajú z toho, že vo východoslovanských jazykoch kontrakcia17 neprebehla, resp. sa vykonala
čiastočne (Dudášová-Kriššáková, 2015, s. 157). Študentom pri odstraňovaní tejto interferencie pomáhame
pomocou názornej ukážky. Na jednej strane papiera ukážeme nekontrahovanú formu -aje-, potom papier zložíme

15 S. Spáčilová (2019, s. 135) to hodnotí ako typickú interferenčnú chybu vplyvom materinského jazyka a uvádza aj
vynechávanie gramatických morfém si, sme, ste. Z našich skúseností vyplýva, že uvedená absencia sa týka predovšetkým
tvaru som.
16 Vychádzame z klasifikácie verb podľa M. Uličnej a kol. (2015, s. 47).
17 Kontrakcia (stiahnutie) spolu s denazalizáciou a so zánikom a vokalizáciou jerov patrí k trom posledným zmenám zo
sklonku praslovanskej jednoty a zo začiatku samostatného vývinu slovanských jazykov v 10. – 11. storočí, pričom iba zánik
a vokalizácia jerov má celoslovanský charakter (Dudášová-Kriššáková, 2015, s. 30).
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a na druhej strane ukážeme formu -á- s vysvetlením, že 3 hlásky sa stiahli do jednej a aby sa tam ,,zmestili“,
kontrahovaná hláska musí mať dĺžeň.
Východoslovanskí študenti majú spočiatku problém i pri učení sa modálnych verb a pri konštrukciách
v súvislosti čo rád robím. Po tvare rád/rada v slovenčine nasleduje verbum v konjugácii, kým po modálnych
verbách infinitív. Napríklad chcem čítať, ale rád čítam. Väčšina týchto študentov aj po rád/rada používa infinitív
(ja rád čítať). Preto po prebratí uvedených tém je potrebné so študentmi robiť súhrnné cvičenia, kde majú povedať,
čo radi robia a čo chcú robiť.
3.3 Ostatné interferenčné javy
Z iných problémov by sme radi dali do pozornosti fakt, že vplyvom základného počítačového písma Calibri
(nielen slovanskí) študenti majú problém s písaním mäkčeňov na konci tvarov v slovách typu kosť, keď, žiaľ. Ako
vidíme, mäkčeň má v tomto písme podobnú formu ako dĺžeň. Preto odporúčame pre cudzincov učiacich sa
slovenčinu používať v prezentáciách a iných materiáloch im určeným používať písmo Times New Roman, kde
sa mäkčeň zreteľne odlišuje od dĺžňa.18 Myslíme si, že už v počiatočných štádiách výučby je opodstatnené
východoslovanským študentom poskytnúť materiál 19 o homonymných výrazoch v slovenčine a v ich materinskom
jazyku, aby si čo najskôr mohli zafixovať dané lexikálne rozdiely.
4. Záver
Predpokladáme, že vzhľadom na všeobecnú globalizáciu sveta a s tým spojenú migráciu obyvateľstva
sa bude počet zahraničných študentov na slovenských vysokých školách zvyšovať. Preto didaktika slovenčiny ako
cudzieho jazyka by mala aj naďalej zostať v centre pozornosti vedeckého bádania. Myslíme si, že je prínosné, ak
lektor slovenského jazyka má poznatky z konfrontačnej gramatiky slovanských jazykov. Tie potom môže
implementovať vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka u slovanských študentov, čím dokáže eliminovať
fixáciu jazykových interferencií spôsobených vplyvom ich materinského jazyka. Nazdávame sa, že u slovanských
zahraničných študentov je náležité implementovať poznatky zo slavistiky aj do výučby slovenčiny ako cudzieho
jazyka.
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Studia Academica Slovaca a ďalšie vzdelávanie lektorov a učiteľov slovenčiny ako
cudzieho jazyka
Michaela Mošaťová. Helena Ľos Ivoríková

Abstrakt
V príspevku prezentujeme aktuálne vzdelávacie aktivity pracoviska Studia Academica Slovaca, ktoré
sú zamerané na ďalšie vzdelávanie lektorov a učiteľov slovenčiny ako cudzieho jazyka (SakoCJ). Studia
Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk pôsobí už vyše 50 rokov na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave a je etablovaným odborným pracoviskom doma i vo svete so záberom
na mnohé vzdelávacie, vedeckovýskumné, metodické a publikačné aktivity v oblasti slovenčiny ako cudzieho
jazyka. Tím centra každoročne odborne pripravuje desiatky záujemcov o výučbu slovenčiny ako nematerinského
jazyka a v rámci ďalšieho vzdelávania aj učiteľov i lektorov slovenčiny pôsobiacich na univerzitách, krajanských
školách a komunitných školách v zahraničí, ale aj na základných a stredných školách na Slovensku. V príspevku
prezentujeme vlastnú koncepciu metodickej prípravy s dôrazom na využitie didaktických a technologických
inovácií a taktiež definujeme kompetenčný profil absolventov školení. Stručne približujeme aj koncepciu novej
publikácie Krížom-krážom. Metodická príručka – slovenčina A1 (Kamenárová – Španová – Ľos Ivoríková –
Mošaťová, 2018).
Kľúčové slová: ďalšie vzdelávanie učiteľov, slovenčina ako cudzí jazyk, odborno-metodické materiály, odbornometodické školenia, metodická príručka

Úvod
Hoci história SAS-u siaha až do roku 1965, za zrodom vzdelávacích aktivít v oblasti ďalšieho vzdelávania
učiteľov,

ktoré

sú

predmetom

tohto

príspevku,

nesporne

stojí

zanietenosť

a energia

doc. PhDr. Jany Pekarovičovej, PhD., súčasnej riaditeľky SAS.
Pracovníci centra okrem výučby tvoria učebné materiály slúžiace jednak učiteľom a jednak študentom,
odborné publikácie, taktiež tvoria a spravujú e-learningový portál www.e-slovak.sk a tiež propagujú slovenčinu
a slovenskú kultúru záujemcom vo svete. Na ďalšom vzdelávaní učiteľov a lektorov slovenského jazyka
participuje centrum SAS niekoľkými spôsobmi, ako opíšeme nižšie. Väčšinu projektov a aktivít realizuje centrum
SAS na základe grantovej úlohy MŠVVaŠ SR “Vzdelávací program Slovenčina ako cudzí jazyk”, ktorý plní
od roku 2006.
Dvojsemestrálne kurzy Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka
Vzhľadom na to, že jednou z úloh centra SAS je aj metodická koordinácia práce lektorov slovenského jazyka
a kultúry, ktorí sú pod záštitou MŠVVaŠ SR vysielaní na zahraničné univerzity, ponúklo centrum aj kurz v rámci
ďalšieho vzdelávania učiteľov slovakistiky orientovaný na metodiku jazykovej výučby cudzincov.
Dvojsemestrálny kurz Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka je rozvrhnutý do 15 tematických okruhov, pričom
väčšina z nich je odprezentovaná kontaktnou blokovou formou na pôde Filozofickej fakulty UK v Bratislave
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a niektoré témy sú formou samoštúdia. Všetky témy pozostávajú jednak z teoretickej časti zameranej primárne
na prezentovanie špecifík slovenského jazyka, slovenskej literatúry a slovenskej kultúry z interlingválneho
a interkultúrneho hľadiska a jednak z praktickej časti, ktorá spočíva v praktickom tréningu didaktických zručností
a v posilnení odborno-metodickej spôsobilosti, interkultúrnej kompetentnosti a reflektovaní primeraného
osobnostného profilu účastníkov kurzov1. Tí sa o. i. naučia, ako diagnostikovať jazykovú úroveň cudzinca, aká
je primeraná metodická postupnosť osvojovania si lexiky a gramatiky, ďalej to, ktoré sú efektívne spôsoby
rozvíjania komunikačných zručností. Predmetom kurzov je i metodika testovania a hodnotenia jazykových
prejavov vo vzťahu k typom jazykových chýb. Nemenej dôležitou súčasťou vzdelávania je scitlivovanie
účastníkov kurzu vo vzťahu k vlastnej kultúre a jej prezentovaniu: t. j. hľadanie paralel a odlišností v porovnaní
s inými kultúrami. Dvojsemestrálny kurz Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka je ukončený záverečnou
skúškou (výstupným testom) a záverečnou písomnou prácou.
Odborno-metodické semináre pre učiteľov slovenského jazyka pôsobiacich na školách v zahraničí
Od roku 2007 ponúka centrum SAS aj intenzívne päťdňové odborno-metodické semináre, ktoré sa realizujú
v auguste na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Ich hlavným cieľom je jednak rozvíjať didaktickú kompetenciu
učiteľov aktívne pôsobiacich v oblasti výučby slovenčiny na školách v zahraničí2 a jednak zlepšovať ich odbornú
kvalifikáciu vo vzťahu k aktuálnemu vedeckému výskumu v jednotlivých lingvistických, literárnovedných
a príbuzných slovakistických disciplínach súčasne aj s reflektovaním aktuálnych zmien v slovnej zásobe,
v gramatickom systéme i v štylistickej kvalifikácii jazykových jednotiek súčasnej slovenčiny. Zameranie
seminárov korešponduje s hlavnou témou konkrétneho ročníka letnej školy, napr.: Moderná identita v slovenskom
jazyku a kultúre (2019), Jazyková chyba – charakteristika a hodnotenie z pohľadu didaktickej praxe (2018), Tvary
a tváre slovenského jazyka z pohľadu didaktickej praxe (2017), Domáce a cudzie v slovenčine z pohľadu
didaktickej praxe (2016), Gramatika – prezentácia a osvojovanie v didaktickej praxi (2015).
Vzdelávacia koncepcia uvedených seminárov je založená najmä na výučbe prostredníctvom workshopov,
ktoré sú zamerané na aktívnu prácu s vybranými javmi a prácu vo dvojiciach a menších skupinách pod vedením
lektorov, no nemenej dôležitú súčasť tvoria skupinové diskusie alebo skupinové riešenia úloh. Na SAS-e kladieme
dôraz na to, že sa učíme navzájom a že lektori, ktorí vedú jednotlivé workshopy a semináre, ponúkajú skôr
možnosti a nápady, a nie jediné správne riešenia, ako učiť SakoCJ tvorivo a metodicky primeraným spôsobom.
Obohacujúcim prvkom tejto vzdelávacej aktivity je vždy aj sprievodný popoludňajší alebo večerný program:
návštevy tematicky výnimočných aktuálnych výstav alebo akcií v bratislavských kultúrnych inštitúciách.
Odborno-metodické školenia pre lektorov MŠVVaŠ SR
Každoročne v rámci konania letnej školy organizuje centrum SAS v spolupráci s MŠVVaŠ SR na pôde
Filozofickej fakulty UK v Bratislave odborno-metodické semináre pre lektorov slovakistiky pôsobiacich
na zahraničných univerzitách. Ich hlavným zameraním je poskytnúť lektorom minimálne raz ročne priestor
na výmenu informácií o ich vlastnej práci v zahraničí a zároveň možnosť na odovzdanie informácií o aktuálnom
výskumných projektoch v rámci slovenskej lingvistiky a literárnej vedy, na prezentovanie nových publikácií

SEDLÁKOVÁ, M. a kol.: Praktická didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka pre študentov slovakistiky. Košice: UPJŠ,
2015, s. 46.
2 Na školenia každoročne prichádzajú predovšetkým učitelia zo základných a stredných škôl z Maďarska, Bieloruska, Ruska,
Srbska, Ukrajiny, Rumunska, Rakúska, ale aj Veľkej Británie či Belgicka.
1
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a iných (napríklad online) výučbových zdrojov. Dôležitou súčasťou stretnutí je poskytnutie praktických návodov
a metodických postupov, ako pracovať s učebnými materiálmi vytvorenými v centre SAS.
Odborno-metodické školenia pre učiteľov SJ na ZŠ a SŠ na Slovensku
V súčasnosti vnímame čoraz naliehavejší dopyt po poskytovaní odborného poradenstva pre učiteľov
slovenského jazyka na základných a stredných školách, ktorí pociťujú často bezradnosť pri vyučovaní slovenčiny
v prípade detí cudzincov alebo detí menšín žijúcich na Slovensku a ktorí sa veľa ráz cítia frustrovaní, keďže
metodika výučby slovenčiny ako materinského jazyka je odlišná od metodiky učenia SakoCJ3. Reagujúc na túto
potrebu zorganizovalo centrum SAS niekoľko výjazdových školení v Bratislave i mimo nej. V rámci nich sme
prezentovali metodiku práce s vlastnými učebnicami, ale aj všeobecné metódy práce v oblasti SakoCJ.
Odborno-metodické školenia pre krajanských učiteľov SJ v zahraničí
Už vyše 13 rokov sa centrum SAS spolupodieľa formou výjazdových vzdelávacích seminárov4
organizovaných MŠVVaŠ SR na metodickej podpore krajanských učiteľov SJ v zahraničí. Krajanskí učitelia
oceňujú najmä praktické semináre zamerané na zefektívnenie výučby SakoCJ, keďže štatút slovenčiny
v krajanskom svete sa mení a pre väčšinu žiakov sa slovenčina stáva cudzím jazykom. Na školeniach sú o. i.
prezentované inovatívne formy výučby využívajúce rôzne webové prostredia zamerané nielen na výučbu jazyka
(e-learning), ale aj na jeho testovanie alebo na hry. Mimoriadne prínosnými sú informácie o nových dostupných
učebných materiáloch alebo online platformách s literatúrou či s informáciami o Slovensku a slovenskej kultúre.
Uskutočnenie školení v domovskom prostredí ponúka možnosť účasti viacerým krajanským pedagógom.
Na seminároch si tak môžu vymeniť pedagogické skúsenosti a upevňovať vzájomnú spoluprácu. Nemalou mierou
podpory zo strany centra SAS a MŠVVaŠ SR je i doručenie učebných materiálov, umeleckej a odbornej literatúry
priamo na seminár.
Odborno-metodické publikácie
Medzi kľúčové úlohy centra SAS patrí aj tvorba metodických materiálov, ktoré sú dôležitou súčasťou edičnej
činnosti centra. K odborným publikáciám5 a učebniciam, ktoré vyšli na jeho pôde, pribudli v poslednej dekáde
i tituly Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach (2011), Zbierka testov z letnej školy slovenského jazyka
a kultúry SAS (začiatočníci – pokročilí) (2013), Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov
B1 – B2 (2014), Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach II (2016). Výsledkom tímovej práce študentov
a ich pedagógov z lektorátov slovenského jazyka na zahraničných univerzitách je knižka Prvá pomoc po slovensky
(2016 – doteraz), ktorá má vyjsť postupne v 15 jazykových mutáciách. Úspešnú sériu učebníc Krížom-krážom
A1 – B2 (2007 – 2014), vrátane cvičebnice pre úroveň A1+A2, doplnila najnovšia reedícia učebnice
Krížom-krážom. Slovenčina A1 (2018).

Naznačenej, spoločensky nanajvýš aktuálnej problematike sa podrobnejšie venuje publikácia Sedláková, M. a kol.:
Praktická didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka pre študentov slovakistiky. Košice: UPJŠ, 2015. 194 s.
4 V roku 2019 to bol napríklad vzdelávací seminár pre učiteľov SJ v Novej Belej (Poľsko) s názvom Inovatívne formy
vyučovania slovenského jazyka pre učiteľov slovenského jazyka v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej pod záštitou
MŠVVaŠ SR, realizovaný v spolupráci so Spolkom Slovákov v Poľsku a Slovenským inštitútom v Poľsku.
5 Slovenčina ako cudzí jazyk - predmet aplikovanej lingvistiky (2004), Slovacicum. Kapitoly z dejín slovenskej kultúry (2004),
Slovacicum. Súčasné Slovensko (2006), Komunikácia v slovenčine (2007)
3
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Práve v kontexte ďalšieho vzdelávania učiteľov doplnila doterajšiu ponuku odborno-metodických materiálov
v oblasti SakoCJ publikácia s názvom Krížom-krážom. Metodická príručka – slovenčina A1, ktorej súčasťou
je i reedícia učebnice A1. Príručka vznikla vďaka dlhoročným pedagogickým skúsenostiam autoriek a spätnej
väzbe lektorov na Slovensku i v zahraničí. Narastajúci počet začínajúcich lektorov po celom Slovensku tiež zvýšil
dopyt po publikácii komplexného metodického zamerania. Doterajšie štúdie autoriek 6 prehľadne vysvetlili
lingvodidaktickú koncepciu celej série učebníc, pričom sa detailne venovali inováciám v prezentovaní mennej
deklinácie i systému verb a zamerali sa tiež na komunikatívny a tvorivý prístup pri výučbe gramatiky.7 Jej
lingvodidaktickému výkladu sa venovali najmä J. Pekarovičová8 a Ľ. Žigová.9
Metodická príručka sa skladá z troch častí: I. teoretická časť, II. praktická časť, III. prílohy.
V teoretickej časti autorky vysvetľujú lingvodidaktickú a metodickú koncepciu celej série učebníc Krížomkrážom, pričom špecifikujú, pre akú cieľovú skupinu 10 sú učebnice určené a pre ktorú z nich slúžia ako hlavný11
alebo doplnkový študijný materiál. Zdôrazňujú i dôležitosť rozvíjania sociokultúrnej kompetencie. Dôraz sa tiež
kladie na objasnenie nového prístupu k prezentácii substantív na úrovni A1 a problematike klasifikácie verb
v učebniciach Krížom-krážom. Popri vysvetlení metodickej koncepcie lekcií tu možno nájsť opis rámcových
funkcií jednotlivých častí lekcie. Zároveň učiteľovi pomôžu praktické tipy pred prácou s učebnicou i príručkou
a dôležitosť vymedzenia správnych vyučovacích cieľov. Pozornosť učiteľa sa tiež upriamuje na vzdelávacie ciele
lekcie, ktoré sú jasne a prehľadne formulované v úvode lekcie. Mimoriadne prínosnou je časť venovaná stratégiám
výučby, rámcovým postupom určeným na rozvoj komunikatívnych zručností a na postupy týkajúce sa diagnostiky
učiacich sa. Teoretickú časť uzatvára metodický komentár k rôznym typom tvorivých aktivít a hier.12
Praktickú časť tvorí konkrétna strana učebnice, ktorá je na vedľajšej strane podrobne komentovaná, pričom
učiteľovi ponúka prehľad odporúčaných tipov, aktivít, hier a metodických postupov týkajúcich sa práce
s príslušnou stranou alebo výklad gramatického javu. Dôležitou súčasťou tejto strany sú aj piktogramy13, ktoré
uľahčia vyučujúcemu orientáciu v ponúkaných aktivitách a výber tej relevantnej. Didakticky atraktívne
sú i pracovné listy, ktoré si môže učiteľ prefotiť priamo z príručky alebo vytlačiť z webovej stránky
uniba.sk/krizom-krazom.
Treťou časťou metodickej príručky sú praktické prílohy – tabuľky deklinácie substantív, sumarizačný prehľad
verb použitých v učebnici doplnený o súhrn frekventovaných verb jazykovej úrovne A1 a prehľad pádov

MOŠAŤOVÁ, M. – ŠPANOVÁ, E.: Ku klasifikácii konjugačných tried pre potreby slovenčiny ako cudzieho jazyka. 2015,
s. 122 – 131; MOŠAŤOVÁ, M. – ŠPANOVÁ, E.: Lingvodidaktické aspekty klasifikácie konjugačných tried v slovenčine
ako cudzom jazyku. 2015, s. 218 – 233; KAMENÁROVÁ, R. – ĽOS IVORÍKOVÁ, H.: Menné deklinačné vzory v
slovenčine z lingvodidaktického hľadiska. 2015, s. 81 – 88; KAMENÁROVÁ, R. – ĽOS IVORÍKOVÁ, H.: Postupnosť
výkladu modelov slovenskej mennej deklinácie cudzincom. 2016, s. 114 – 130.
7 KAMENÁROVÁ, R.: Komunikatívny prístup ku gramatike slovenčiny ako cudzieho jazyka v sérii učebníc Krížomkrážom. 2014, s. 246 – 260; ĽOS IVORÍKOVÁ, H.: Ako učiť gramatiku komunikatívne a tvorivo. 2019, s. 304 – 321.
8 PEKAROVIČOVÁ, J.: Prezentácia a osvojovanie gramatiky cudzieho jazyka. In: Studia Academica Slovaca 44. Ed. J.
Pekarovičová – M. Vojtech. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015, s. 234 – 251.
9 ŽIGOVÁ, Ľ.: K vyučovaniu gramatiky slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: Paedagogica 18. Didaktika humanitných
predmetov. Red. Š. Švec – J. Bazalíková. Bratislava: Univerzita Komenského, 2006, s. 98 – 105; ŽIGOVÁ, Ľ.: Funkčnosť
gramatiky vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka pre mierne a stredne pokročilých. In: Slovenčina (nielen) ako cudzí
jazyk v súvislostiach II. Ed. J. Pekarovičová – Z. Hargašová. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 131 –
146.
10 Napríklad: individuálne štúdium, homogénne alebo heterogénne skupiny.
11 Napríklad: heterogénne skupiny na jazykových kurzoch, Neslovania.
12 Napríklad: slovné hry, logické úlohy, hádanky, pamäťové hry, ankety, problémové úlohy, dramatizačné techniky,
autentické texty.
13 Napríklad: vysvetlenie javu, hra, tip, aktivita, písomná úloha, počúvanie, úloha pre Slovanov, slovenské a svetové reálie,
projekcia/tabuľa, prefotiť.
6
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a konjugačných tried. Novú metodickú príručku používajú a kladne hodnotia i skúsení lektori, ktorí v nej stále
nachádzajú nové inšpirácie a didaktické tipy.
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Komunikace znalostí z hlediska sémiotiky
Vývoj metod posuzování obtížnosti studijních textů
Jan Barták

Abstrakt:
Příspěvek zkoumá možnosti exaktního postižení srozumitelnosti studijního textu se zřetelem k jeho
pochopení a osvojení. Relativní chápání obtížnosti příjmu komunikátu, která je dána zájmem subjektu o danou
problematiku, dosavadní úrovní jeho znalostí, intelektuální a čtenářskou vyspělostí a dalšími. vlivy, nebrání
objektivnímu posuzování míry jeho náročnosti. Z didaktického hlediska jde o uplatnění principu přiměřenosti
(respektive přiměřené obtížnosti studijních textů) se zřetelem k předpokládané cílové skupině studujících
(čtenářů). Historie zkoumání srozumitelnosti textu je především spjata s existencí frekvenčních slovníků
jednotlivých jazyků, především anglické, americké a německé provenience, v našich podmínkách pak ruské,
polské, slovenské a české provenience. Studie charakterizuje přístupy nejvýznamnějších autorů ke srozumitelnosti
textů studijních, ve srovnání s publicistickými, literárními, vědeckými a vědecko – populárními ve vývojovém
přehledu. Komparativní metodou vyhodnocuje faktory, jež zvolili různí autoři k posuzování obtížnosti textů
z hlediska vhodnosti doporučení jejich využití ke studijním, případně jiným, účelům.
Autor zabývaje se čitelností slovenských a českých učebních textů využil frekvenčního slovníku slovenského
jazyka a metodiky R. Flesche, včetně její komparace s metodou Jozefa Mistríka z Filosofické fakulty Univerzity
Komenského v Bratislavě, a doplnil výklad o stručné zaznamenání vlastních poznatků.
Kľúčové slová: komunikace, znalosti, readabilita, lisibilita, redundance, rychlost, přesnost, snadnost četby, lidský
zájem, srozumitelnost, čitelnost, frekvence slov, textovost, autosémičnost, pojmovost, zážitkovost, markantnost,
kolorit, kategorie ikonické, kategorie operativní, oznámení, hodnocení, naléhavost, výzva, subjektivnost,
expresívnost, emocionálnost, patos, složitost větné konstrukce, složitost struktury textu, iterace, optimální
informativnost učebního textu, úroveň abstraktnosti, frekvenční slovník.

Explicitní výuka, založená na psaném či tištěném textu, neztrácí ani v elektronickém věku na významu,
naopak. Představuje fixaci myšlenek, znalostí, jejichž recepce a percepce probíhá podle našich individuálních
schopností a možností. U obtížných partií můžeme zvolnit rychlost četby, případně se k určité vysvětlující partii
vrátit. Jde tedy o zcela individualizovaný přístup k přijímání znalostí. Jejich fixace nám umožňuje trvalé udržování
znalostí, které jsou nám kdykoli k dispozici. Mohou být trvale uchovávány, tudíž máme možnost se k nim v případě
potřeby vracet, využívat je a rozvíjet.
Tyto přednosti oceníme při srovnání s mluveným slovem, například s přednáškou. U mluveného projevu
musí mluvčí brát v úvahu, že jeho promluva probíhá ve vymezeném čase. Pokud ji posluchač nestačí v jeho
průběhu přijmout a pochopit, nebo si ji nezaznamená, či nefixuje na nějakém nahrávacím zařízení, je pro něho
ztracená. Je proto nezbytné věnovat jí soustředěnou pozornost, tak říkajíc, teď a tady.
Zkušený mluvčí může posluchači recepci a percepci sdělení usnadnit respektováním zákonitostí průběhu
jeho pozornosti a vyšší mírou redundance (nadbytečnosti) ve sdělení vůči psanému textu (Frey, 1933). Na začátku
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uvede podstatu toho, o čem bude řeč, poté se vyjádří k hlavním bodům a v závěru zopakuje hlavní myšlenky
v zájmu upevnění paměťové stopy.
V psaném textu je nemyslitelné, aby se autor třikrát vracel k témuž, byť v různé formě. Psaný text je
(respektive měl by být) koncentrovanější, poněvadž je určen k individuálnímu příjmu (čtenář si volí takovou
rychlost četby, která mu nejlépe vyhovuje, případně se může k obtížnější partii vrátit).
V praxi ovšem bývá výhoda individuální recepce studijních textů jejich autory nezřídka přeceňována (byť
i v dobré víře, neboť, jsou-li úzce specializovanými odborníky, někdy „nechápou, že čtenáři-laici nechápou“).
V takovém případě může být student dezorientován přílišnou syntaktickou složitostí textů, nebo zmaten
množstvím málo frekventovaných termínů, jež autor nevysvětlil.
Umět i složitou problematiku vyjádřit jednoduše, srozumitelně, bez narušení její podstaty, spočívá
ve vynalézavém a empatickém využívání možností jazyka – to by mělo patřit ke způsobilostem každého autora.
Možnost vyhodnocení míry obtížnosti vlastního textu může být pro každého podnětem k sebereflexi. Někdy autoři
instinktivně, či na základě zkušenosti, se snaží používat jednodušších vět, nikoli složitých podřadných souvětí
a vyhýbají se méně frekventovaným cizím slovům. Tím vlastně, aniž by to tušili, respektují pravidla tzv. readability
textu čili optimalizace ovlivňování rychlosti, přesnosti a snadnosti příjmu komunikátu.
Záměrem tohoto příspěvku je usnadnit pedagogům, lektorům, autorům, recenzentům objektivizaci
posuzování jazykové obtížnosti studijních textů. Základní východisko k realizaci tohoto úsilí poskytuje sémiotika,
v rovině syntaktické, sémantické a pragmatické.
K posouzení obtížnosti pochopení určitého slova v konkrétním textu obvykle spoléháme na empirickou
zkušenost, do jaké míry považujeme dané slovo v daném jazyce za běžné. Objektivní posouzení se ovšem může
výrazně lišit. Nad možnostmi nestranného posouzení obtížnosti slov i souvislých textů se zamýšleli pedagogové
a lingvisté již koncem XIX. století, zejména s oporou prvních frekvenčních slovníků příslušných jazyků.
Autorem prvního slovníku byl F.W.Kaeding (1898), který se na jeho základě pokusil stanovit první kritéria
srozumitelnosti textu. Zvláštní pozornost věnoval srozumitelnosti textů ve Spojených státech zejména
E.T.Thorndike (1921), autor amerického frekvenčního slovníku, M.V.Bear (1927), v Anglii L.P.Ayres (1915).
Mezi dalšími výzkumníky jmenujme autory: B.A.Lively, S.L.Presley, jakož i E.Dalle, J.Challem, D.G.Patterson
(1946), M.A.Tinker (1944), pedagog a psycholog W.S.Gray (1946); aktuálně pak G.R. Klare (1963), A. Granovsky
(1974), A.M.Sochor (1974), O.A.Wiio (1968), J.M.Trenaman (1967), D.Wendt (1969). Zvláštní pozornost
věnujeme čtyřem autorům, kterými jsou R. Flesch (1960), W. Pisarek (1966), J. Mistrík (1968) a F. Miko (1972).
Flesch kladl ve své metodě důraz na tři faktory: konkrétnost, snahu vyhýbat se cizím slovům a volbu krátkých
vět. Pro měření čitelnosti zvolil dva pojmy: SNADNOST ČETBY (SČ) a LIDSKÝ ZÁJEM (LZ).
Snadnost četby byla podle něho závislá na úrovni abstrakce, frekvenci slov a délce vět.
SČ = 29-1,015sl-0.68 wl
kde sl = počet slov ve větě a wl počet slabik ve 100 slovech vzorku.
LZ = 3,6 pw + 0,314 ps
kde pw = počet „osobních slov“ ve vzorcích a ps= počet “osobních vět.“
Pro SČ i LZ stanovil Flesch škály od 0 do 100. U LZ bylo možno diagnostikovat sloh „věcný, suchý“ (0-10),
“málo zajímavý“ (10-30), „středně zajímavý“ (30-40),“zajímavý“ (40-60) až po „strhující“ (60-100).
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U SČ stanovil škálu od „velmi obtížného“ textu (0-30) přes „obtížný“ (30-50), „středně obtížný“ (50-60),
„normální“ (60-70), „středně lehký“ (70-80), „lehký“ (80-90), až po „velmi lehký“ (90-100).
K tomuto postupu si dovolím pár kritických poznámek. Fleschovým LZ se měří spíše charakteristické rysy
slovníku daného textu, než zájem čtenářů o příslušný text. Zůstává též nedoceněna obsahová stránka posuzovaného
sdělení, neboť „osobní slova“ nemají přímou vazbu na charakter textu. Mezi průměrnou délkou slova a průměrnou
délkou věty shledal J.Mistrík (1968) zjevnou konkordanci.
Z Fleschových vzorců a studie W.L. Taylora zaměřené na praktickou čitelnost textů vzešla práce polského
jazykovědce W.Pisarka (1966). Ten vyšel z předpokladu, že čitelnost je třeba posuzovat prostřednictvím vlivu
skladby a slovní zásoby. Syntaktické činitele ztěžující čitelnost textů vyjadřoval v délce vět měřené počtem slov,
neboť shledal vysokou korelaci mezi délkou věty a její syntaktickou komplikovaností. Nemaje v době vzniku své
metody k dispozici polský frekvenční slovník, řešil obtížnost slovní zásoby procentem obtížných slov ve vzorku
(za obtížná považoval čtyř a víceslabičná)
Slovenský jazykovědec Jozef Mistrík (1968) v době vzniku své metody již mohl využívat slovenského
frekvenčního slovníku. Bral v úvahu délku slova, délku věty a bohatství slovníku. Bohatství slovníku vyjadřoval
tzv. indexem opakování. Představoval podíl z počtu všech výrazů vyskytujících se v daném textu a slovníku tohoto
textu. Průměrná délka slova vyjadřuje podle Mistríka pojmovou náročnost (exkluzívní téma) a strukturu textu.
Teoretické texty jsou příznačné hypertrofií jmen vůči atrofii sloves a pomocných slov. Poněvadž pomocná slova
a slovesa jsou v průměru kratší než jména, substantiva a adjektiva, implikuje údaj o délce slova „svědectví“
o náročnosti textu. Rychlost, přesnost a snadnost příjmu komunikátu posuzoval Mistrík readabilitou (R).
Výpočet R formuloval následovně:
R = 50 – (průměrná délka věty x průměrná délka slova) / index opakování.
Na základě tohoto vzorce stanovil Mistrík škálu od textů „na hranici srozumitelnosti“ (0-10), přes text
„stylizovaný, těžko srozumitelný, studijní“ (10-20), dále texty „výkladové, náročné, leč srozumitelné“ (20-30),
„srozumitelné“ (30-40), až po texty „lehké, až velmi lehké, konverzační“ (40-50).
Autor této studie využil k vlastnímu výzkumu srozumitelnosti slovenských a českých studijních textů metody
Fleschovy i Mistríkovy. Flektivnost českého a slovenského jazyka umožnila použít výše uvedených empirických
vzorců na texty v obou jazycích. Neprojevila se výraznější korelace mezi Fleschovou „snadností četby“
a Mistríkovou readabilitou Uvedené metody postihují různé komponenty čitelnosti a jsou tudíž nevhodné ke
komparaci. Fleschovy výpočty (1960) „lidského zájmu“ s výsledky Mistríkovy readability silně korespondují.
Flesch kladl při vymezení snadnosti četby důraz na úroveň abstrakce, frekvenci určitých slov a délku vět; žádal
tudíž konkrétní jazyk, krátké věty bez používání cizích slov. První dva činitelé Mistríkovy readability, průměrná
délka slov průměrná délka vět, postihují, byť z jiného aspektu, determinanty Fleschovy, kdežto zavedení iterace
(indexu opakování) představuje novou kvalitu zkoumání, neboť vypovídá i o bohatosti použitého slovníku.
Snadnost četby lze potom vyjádřit její rychlostí, kdežto readabilitu stupněm pochopení významu zkoumaného
sdělení.
Výzkum srozumitelnosti slovenských a českých učebnic přinesl následující výsledky: SNADNOST ČETBY
se pohybovala mezi 16,153 – 28,073, což charakterizuje „velmi obtížný text“; LIDSKÝ ZÁJEM vykazoval
hodnoty mezi 13,084 – 23,085, tedy text „málo zajímavý“. Z toho vyplývá, že autoři posuzovaných učebnic
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neprezentovali poznatky na přijatelné úrovni srozumitelnosti (SČ by měla dosahovat hodnoty alespoň 50-60) a
k vyvolání zájmu o prezentovanou problematiku bylo třeba dosáhnout alespoň středních hodnot (LZ 30-40).
Experimentálně ověřené vzorce srozumitelnosti nepostihují (s výjimkou LZ) sémantickou a pragmatickou
stránku sdělení, jeho obsah a význam. Dobře se však osvědčují k objektivnímu ověření srozumitelnosti textů skript
a učebnic, při jejich posuzování a schvalování (viz zejména zkušenosti z USA, Ruska, Německa, Slovenska
a České republiky).
Výzkum sémantické a pragmatické stránky studijních textů zaznamenává některé zajímavé postupy. Mezi
nimi F.Miko (1972) vychází z předpokladu, že slovo má pojmovou hodnotu ikonickou, pomocí které zachycuje
pojem. Musí jevit shodu s tím, co zobrazuje. Druhou skupinu tvoří kategorie operativní, ovlivňující
komunikativnost a účinnost projevu. Mezi ikonické ukazatele řadí textovost, autosémičnost, pojmovost, odbornost,
zážitkovost, markantnost a kolorit. Kategorie operativní zahrnují oznámení, hodnocení, naléhavost, výzvu,
subjektivnost, expresívnost, emocionálnost a patos. Každé slovo má hodnotu ikonickou i operativní. Podstatné je,
zjistit podíl jednotlivých kategorií na celkovém působení analyzovaného textu z hlediska jeho přiměřenosti
ke studiu. K tomu zatím chybí relevantní šetření.
Výsledná vzdělávací efektivita učebních textů závisí, vedle obsahu, na komplexně pojatém způsobu jeho
prezentace a vizualizace, tedy na uplatnění hlediska jazykového, grafického i typografického.
Vizualizace textu je slabší variantou širokého spektra možností nonverbální komunikace, které využíváme
v mluveném projevu. Prostřednictvím promyšlené typografické úpravy můžeme rozlišovat důležité myšlenky
(např. tučným řezem, verzálkami, velikostí písmové kuželky apod.) od méně významných partií (polotučný či
obyčejný řez písma), příkladů a aplikací (kurzíva), vlastních jmen a názvů (kapitálky), apod. Z hlediska grafických
celků usnadňuje orientaci čtenáře na stránkách respektování orientačně pátracího reflexu (Barták, 1972). K tomu
slouží zalamování důležitých partií textu na pozornostně preferovaná místa na stránce či v celku knihy,
myšlenkové bloky členit na kapitoly, subkapitoly, příp. odstavce, využívat zarážek i celého spektra názornin
(fotografie, kresby, grafy, schémata).
Komplexně pojatý výzkum celostní prezentace učebních textů může studujícím poskytnout optimální
podmínky pro efektivní studium.
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Slovenčina ako cudzí jazyk v digitálnom priestore.
Pragmatické aspekty využitia multimodálnych digitálnych komiksov pri tvorbe učebných
materiálov, resp. pri záchrane ohrozených jazykov
Juraj Cigáň, Andrea Rebrová

Abstrakt
Digitálny priestor so svojimi kvalitatívne novými formami komunikácie a sociálnej interakcie a fakticky
neobmedzenými možnosťami využitia zásadným spôsobom ovplyvňuje aj výučbu cudzích jazykov. Je to priestor
otvorený a neustále sa vyvíjajúci, vďaka čomu máme k dispozícii nepreberné množstvo nástrojov a inovácií, ktoré
sú použiteľné aj pri výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka. Takisto sa v ňom dajú účinne formovať aj stratégie
na podporu a obnovenie jazykovej vitality ohrozených jazykov. Cieľom príspevku je priblížiť tvorbu
(meaning-making) multimodálnych digitálnych komiksov a pragmatické aspekty ich využitia vo výučbe
slovenčiny ako cudzieho jazyka s poukázaním na to, akým smerom by sa takýto multimodálny prístup v jazykovom
vzdelávaní mohol v budúcnosti uberať, a na jeho potenciálne veľký prínos pri záchrane ohrozených jazykov.
Kľúčové slová: Slovenčina ako cudzí jazyk. Multimodálne aspekty komunikácie. Digitálny priestor a digitálne
komiksy. Meaning making. Ohrozený jazyk. Jazyková revitalizácia.
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Úvod
Absencia vyhovujúcich učebných materiálov pre výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka (SAKOCJ)
pre deti ma ako vyslaného učiteľa slovenského jazyka v zahraničí viedla k hľadaniu čo najlepšie a zároveň
najefektívnejšie využiteľnej formy pre vytvorenie si vlastných materiálov, ktoré budú spĺňať aj metodické kritériá
jej výučby. Pre digitálny komiks som sa rozhodol z jednoduchého dôvodu. Je kedykoľvek dostupný na internete,
viete si ho sami vytvárať a upravovať podľa aktuálnych preferencií a potrieb, ako žáner vyhovuje deťom
a z hľadiska metodiky výučby cudzích jazykov má jednu neoceniteľnú výhodu, a to, že v sebe spája dejovú
dynamiku s obrázkovou statikou. S ohľadom na miesto môjho pedagogického pôsobenia (Oradea, Rumunsko) mi
bolo jasné, že to má byť učebný materiál pre deti, ktoré slovenčinu ovládajú nedostatočne alebo vôbec. Preto
poradie jednotlivých lekcií z metodického hľadiska kopíruje tradičné postupy a spôsoby výučby SAKOCJ. 1
Takisto mi bolo jasné, že to má byť materiál deťom prístupný, to znamená, že sa im musí páčiť vizuálne
a s pribúdajúcimi jazykovými zručnosťami samozrejme aj príbehovo. Výsledný materiál (komiks) je preto
z vizuálneho a naratívneho hľadiska, ale aj tematickým spracovaním prispôsobený ich veku (druhý stupeň
základnej školy). Časovým usporiadaním je zase prispôsobený výučbe počas roka tak, aby na konci školského
roka boli deti pri dotácii štyri hodiny týždenne schopné z komunikatívneho hľadiska používať slovenčinu
na úrovni B1, B2. Pri jeho vytváraní som vychádzal z aktuálnych možností online tvorby digitálnych komiksov
a z mojich dlhoročných pedagogických skúseností lektora SAKOCJ a vyslaného učiteľa slovenského jazyka
v Rumunsku. Po celý čas som sa opieral o lingvistické východiská a metodické postupy, pričom som mal na pamäti
špeciálne dve z nich, Wittgensteinovu tézu, že význam slov je iba funkciou ich používania, a zásady sformulované
priekopníkom výučby SAKOCJ Tomášom Dratvom: 1. jazyk má audiorálny charakter, 2. jazyk je súbor návykov,
3. učíme sa jazyk, nie o jazyku, 4. učíme jazyk taký, aký je, a nie taký, aký si myslíme, že by mal byť a 5. jazyky
sú rôzne (Pekarovičová, 2015, s. 77).
Teoretický rámec. Multimodálna komunikácia
S rýchlym mobilným internetom a rozšírením smartfónov sa využívanie digitálnych technológií stalo
dostupnejším než kedykoľvek predtým. Stačí mať prístup na internet a každý z nás môže robiť to isté. Napríklad
vytvárať digitálne obrázky a kompozície rôznej kvality a následne ich zdieľať spolu s ostatnými na sociálnych
sieťach. Takémuto využitiu rôznych komunikačných kanálov (písma, zvuku a obrazu, resp. videa) súčasne
na prenos informácií hovoríme multimodalita.
Termín multimodalita, resp. multimodálna komunikácia sa prvýkrát v lingvistike výraznejšie objavuje v
90. rokoch v rámci tzv. pragmatických prístupov k opisom komunikácie. Poznanie, že komunikácia nie je len
druhotne neverbálne ovplyvňovaná, ale že sa uskutočňuje primárne ako celok v tzv. rečových aktoch (v rámci
komplexného vnímania zvukov, tvarov a obrazov), sa odrazilo aj v metódach a spôsoboch jej skúmania („Structure
can only be seen as emergent if forms are examined in their naturally occurring contexts.“ (Hopper 1998, s. 165).
V praxi to znamená, že iba komplexný opis danej komunikačnej štruktúry je adekvátny.
Potreba empirického výskumu a používania prirodzených (nie konštruovaných) dát spolu s inovatívnymi
prístupmi v ich spracovaní viedla k vzniku/vytváraniu tzv. multimodálnych digitálnych korpusov (bežné jazykové

Bližšie k téme metodiky výučby SAKOCJ pozri: Učíme slovenčinu. Zborník referátov a diskusných príspevkov účastníkov
odborného seminára. Ed. Božena Švihranová. Bratislava : Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov
Univerzity Komenského. 1993. 354 s.
1
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korpusy na to nepostačovali), v ktorých sú tieto dáta integrované využitím semioticky rôznorodých
komunikačných kanálov, resp. modalít (napr. zvuk, obraz, text) podľa toho, čo sa s nimi v procese komunikácie
reálne deje. To znamená, ako sú tieto používané v reči, v opačnom prípade nemajú dostatočnú výpovednú hodnotu.
K tomu, aby čo najlepšie zrkadlili konvenčné štruktúry reality, nám slúžia multimodálne digitálne systémy, ktoré
spracovávajú tieto informácie na vyššej abstraktnej úrovni, vďaka čomu ich vieme nielen uchovávať, ale
aj spracovávať ich význam (Kurdel a Sebestyénová, 2011, s. 1). Výstupy, ktoré z nich spätne vieme vytvoriť, resp.
modelovať, nám vo finálnej fáze majú prispievať k lepšiemu opisu jednotlivých komunikačných štruktúr, a tým aj
k lepšiemu poznaniu skutočného jazyka.
Príkladom funkčného multimodálneho digitálneho systému v praxi sú napr. digitálne knižnice, ktoré
podporujú uchovávanie rozličných komplexne štruktúrovaných digitálnych foriem a zároveň umožňujú aj ich
flexibilné spravovanie. 2
Digitálny komiks môžeme vo všeobecnosti považovať za ideálny príklad multimodálneho modelu, pretože
na jednom obrázku dochádza k spojeniu dvoch modalít (obrázok a text), ku ktorým dokážeme pripojiť aj tretiu,
pre výučbu cudzích jazykov nemenej dôležitú, a to zvuk.
Digitálne komiksy a spôsoby ich vytvárania
V súčasnej dobe existuje v digitálnom priestore („na internete“) nespočetné množstvo portálov, resp. služieb,
ktoré umožňujú bežným užívateľom bez schopností tvorby počítačovej grafiky, programovania, komponovania
hudby alebo tvorby videa vytvoriť si vlastnú melódiu, vyrobiť krátky videoklip, naprogramovať jednoduchú
videohru alebo „nakresliť si“ komiks. Stať sa tak aspoň na chvíľu Beethovenom, Spielbergom, Miyamotom či
Picassom. Ja sa teraz zameriam na digitálne komiksy a ich vytváranie, pretože práve posledná kategória je tá,
pre ktorú som sa pri tvorbe učebných materiálov rozhodol.
Na základe mnohých kladných referencií (prvá bola od spoluautorky tohto článku) som si pre tvorbu
jazykových komiksov vybral webový nástroj www.pixton.com, v ďalšom texte Pixton. Pre svojich používateľov
ponúka intuitívne a prehľadné užívateľské rozhranie so štyrmi úrovňami prístupu, z ktorých som pre svoju potrebu
využil učiteľský typ účtu.
Pozrime sa v nasledujúcich riadkoch bližšie na užívateľské rozhranie Pixtonu a jeho možnosti. Pri tvorbe
nového obrázku je k dispozícií základná paleta nástrojov, ktoré umožnia užívateľovi vložiť do obrázku postavičky
(nové alebo už použité a uložené), textové bubliny, predmety a pozadia z predpripravenej databázy či nahrať
vlastný obrázok. Tieto možnosti sa nachádzajú na žltej lište vľavo. Na spodnej lište palety nástrojov sa nachádzajú
ďalšie možnosti úpravy obrázka resp. jeho vlastností.

Bližšie k téme multimodality a uchovávania dát pozri: KURDEL, Peter – SEBESTYÉNOVÁ, Jolana: Multimodálne
aspekty komunikácie a uchovávania dát, Posterus. 4, 2011
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Pridanie
postavičky,
textovej bublinky,
predmetu,
pozadia

Farba pozadia a gradient
Uloženie scény a uloženie
skupiny objektov

Vloženie vlastného
obrázku

Otočenie scény okolo osi,
uzamknutie objektov

Návrat o krok späť,
uloženie obrázku

Návrat posledne uloženej
scény, zavrieť, vymazať
obrázok

Jednotlivé predmety v databáze Pixtonu sú pomerne prehľadne uložené v tematických kategóriách, v ktorých
je možné vyhľadávať aj pomocou kľúčových slov.

Tematické kategórie
predmetov

Vyhľadávanie

Rovnako sú tematicky zoradené aj jednotlivé pozadia, v príklade uvádzam výsledok vyhľadávania slova
“university”, kde vidíme, že Pixton nám ponúkne niekoľko rôznych pozadí tematicky sa viažucich k univerzite.
Šípky vpravo a vľavo umožňujú prehliadanie všetkých nájdených výsledkov.

S každým objektom na obrázku, vrátane textových bublín a postavičiek, sa dá ďalej pracovať v editovacom
móde, ktorý uvádzam na nasledujúcich dvoch obrázkoch.
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Edit rozhranie pre úpravu textu:

Aktivácia bublinky
Typ a veľkosť písma

Farba pozadia

Hrúbka okraju, odsadenie
a riadkovanie

Typ okraju a vodítka textu

Nahrať a pridať zvuk
Zobrazenie vpredu/vzadu

Zarovnanie textu a
pridanie linku

Edit rozhranie pre úpravu postavičky:
Pohyb, mimika a gestá
Oblečenie

Zobrazenie vpredu/vzadu

Proporcie

Otočenie okolo osi

Farba oblečenie, tela

Efekty rozmazania,
vyblednutia a siluety

Krok späť, duplikácia
Zamknutie objektu,
vymazanie obrázku

Všetky objekty na obrázku (postavičky, jednotlivé predmety a skupiny predmetov) sa dajú otáčať okolo
svojich osí, posúvať v poradí zobrazenia dopredu/dozadu, k dispozícii sú možnosti pridania efektov rozmazania,
vyblednutia, obrysov. Okrem toho sa aj samotný obrázok dá podľa potreby priblížiť či oddialiť.
Pixton nie je dizajnovaný pre tvorbu učebných materiálov zameraných priamo na výučbu cudzích jazykov,
avšak istým prispôsobením a vhodným skombinovaním možností, ktoré ponúka, s príbehom a metodikou sa
pre mňa stal výborným nástrojom pre vytvorenie vlastných jazykových komiksov, ktoré úspešne využívam
v pedagogickej praxi. V nasledujúcej časti sa pozrieme na niektoré z nich a na pravidlá a spôsoby ich vytvárania.
Meaning-making3 alebo vytváranie významov a tvorba učebných materiálov v podobe digitálnych
komiksov
Teraz na vybraných obrázkoch z prvých šiestich kapitol ukážem, ako sa mi vďaka najnovším možnostiam
digitálnej tvorby (meaning-making) podarilo metodické postupy výučby SAKOCJ premietnuť do výsledného
tvaru, digitálneho jazykového komiksu.

Pre anglické slovné spojenie meaning–making neexistuje presný slovenský ekvivalent, významovo najbližšie je k nemu
slovo tvorba. Ja ním v texte pomenúvam konkrétny proces tvorby digitálnych komiksov.
3
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V jednotlivých kapitolách si deti osvojujú jazyk v komunikačných celkoch (sledoch obrázkov), pričom
význam slov a pravidlá ich používania vyplývajú z toho, akým spôsobom sú na obrázku použité, čiže z vizuálneho
aj naratívneho kontextu (postupnosť obrázok, text a príbeh) .4 Kliknutím na každú textovú bublinku je možné text
si aj vypočuť (pridáva sa tak ďalšia modalita, zvuk). Pre zvládnutie gramatického minima je ku každej kapitole aj
gramatická časť, ktorá má takisto komiksovú podobu, jednotlivé gramatické javy sú odvoditeľné z obrázkov,
prípadne sú popisované induktívne na samostatných obrázkoch predstavujúcich školské tabule. Každá kapitola
obsahuje aj zodpovedajúcu jazykovú hru a cvičenia. Komiks je okrem bežného vyučovania určený aj na online
vyučovanie s učiteľom, ale jeho prehľadnosť a logické usporiadanie umožňujú aj štúdium bez učiteľa, napríklad
s pomocou rodičov alebo starších súrodencov, prípadne spolužiakov, samozrejme za podmienky, že ovládajú
slovenský jazyk.
Ahoj, ako sa voláš?
V prvý školský deň prichádza Tomáš, chlapec z Rumunska, do školy v Bratislave, kde sa zoznamuje
so svojimi novými spolužiakmi. Naši komiksoví hrdinovia sa tak učia pozdravy a základné konverzačné frázy,
takisto personálne pronominá a konjugáciu verba byť, základné formy prechyľovania, slovenské mená
a priezviská. Fonetické minimum poskytuje audioforma. Abeceda je v hre/pexese.

Naša trieda, moja taška
Hlavní hrdinovia sa spolu učia objekty v triede.

Naratívny prístup vyplýva zo žánrovej podstaty komiksu, ale jeho význam tu nespočíva len v tom, že naše dáta sú naratívnej
povahy (učíme sa jazyk), ale že je organizujúcim prvkom príbehu, dáva mu poriadok a tvar, ale aj smerovanie a celkový
zmysel.
4
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Používaním otázok Kto je to?, Čo je to?, ako aj otázok Aký je?, Aká je? a Aké je? si deti osvojujú rody
v nominatíve singuláru, adjektíva, opozitá a farby. Pri lokálnych adverbiách si pomáhajú otázkou Kde je to?.
Osvojujú si aj posesívne pronominá (Moja taška), demonstratíva ten, tá, to, numeráliá jeden, jedna, jedno,
konjugáciu verba mať a počítajú od 1 do 4.
Na záver kapitoly sa naučia aj nominatív plurálu (všetky tri rody okrem životných maskulín) a akuzatív
singuláru aj akuzatív plurálu spolu s verbom mať (takisto okrem životných maskulín).

Koho učí pán učiteľ Novák?
V tejto kapitole sa naši hlavní hrdinovia predstavujú.
Používajú otázky: Kto si? Kde bývaš? Odkiaľ si? (verbum byť - bývať). Odpovedajú: Som Slovák. Som
Slovenka. Som Rumun. Som Rumunka. Prvýkrát lokál singuláru (zatiaľ len vo frázach): Bývam na Slovensku.
Bývam v Rumunsku. Prvýkrát genitív singuláru (zatiaľ len v podobe fráz tohto typu): Som zo Slovenska. Som
z Rumunska.
Používajú otázku: Hovoríš po slovensky? Áno, hovorím po slovensky. Nie, nehovorím dobre po slovensky
(verbum hovoriť). Rozumiem, ale nehovorím. Verbá učiť a učiť sa používajú aj v pluráli typu: My sa učíme
po slovensky. Personálne pronominá sú v akuzatíve singuláru aj v akuzatíve plurálu v spojeniach typu učí nás, učí
vás, učí ich. Akuzatív singuláru životných maskulín sa osobných menách používa v spojeniach: Učí Adama
(Adam), učí Dmitra (Dmitro), ale učí Rezu (Reza).
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Hra/pexeso – krajiny

Kto som, čo robím a čo robím rád
Deti predstavujú seba a svoju rodinu. Rodina a osobné údaje.
Prvýkrát používajú kvantitatívny genitív: Koľko máš rokov?
Učia sa rozlišovať tvary dvaja súrodenci (speváci), dvaja bratia – dva filmy, dve sestry (speváčky), dve autá a učia
sa počítať od 5 do 100.
Plus si osvojujú väzbu typu rád športujem, rada čítam (väzba mám rád/rada je neskôr v reštaurácii).
Komparácia adjektív sa používa len v tvaroch mladší – starší.
V slovnej zásobe pribudnú profesie, aj v nominatíve plurálu – životné, plus nové verbá a ich konjugácia v prézente.
Hry/pexeso (profesie) – plurál
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Kde a ako bývame?
V kapitole deti názorne ukazujú, kde a ako bývajú. Používajú pritom lokál singuláru (v niektorých príkladoch
aj plurálu) spolu s prepozíciami na, pri, v (vo).
Na záver pribudne krátky mikropríbeh pod názvom Tomáš má návštevu, v ktorom sa deti učia robiť
palacinky. Pribúdajú tak ďalšie verbá a ďalej sa precvičuje lokál.
Hry/pexeso - Pomocníci v domácnosti (lokál singuláru plus prepozície)

Denný režim
V kapitole Denný režim sa dozvieme, čo robí Tomáš ráno, na obed a večer. Používa pritom aj reflexívne
pronominá sa, si; plus ordináliá a hodiny.
Genitív singuláru je používaný prvýkrát pomocou pravidelných príkladov, to znamená pre femininá: idem
do kuchyne a do školy, a pre neutrá: ideme do kina.
Klasifikácia verb v prézente (konjugácia) obsahuje modálne verbá a reflexívne verbá.
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Na záver pribudne ďalší mikropríbeh pod názvom Čo robia deti v kine?.

Hry/pexeso - hodiny

S rozširujúcou sa slovnou zásobou a pribúdajúcou príbehovosťou sa logicky zvyšuje aj celkový počet
obrázkov v jednotlivých kapitolách. Z priestorových dôvodov nie je možné na tomto mieste ukázať reťazenie
príbehu na väčšom počte obrázkov, ale aj na uvedených príkladoch je vidieť, ako dobre sa dá kombinovať metodika
SAKOCJ s príbehom a jeho vytváraním v komiksovej forme.
Využitie multimodálnych digitálnych komiksov pri záchrane ohrozených jazykov
Pre záchranu ohrozených jazykov vyvinuli jazykoví aktivisti z rôznych etnických skupín ohrozených
jazykovou a kultúrnou asimiláciou, ale aj lingvisti zaoberajúci sa touto problematikou viacero revitalizačných
postupov a stratégií (porov. Šatava, 2009, s. 105-108). Ani najlepšie z nich však nezaručia úspešnosť tam, kde
chýba dlhodobá a trvalá vitalita komunity (čiže vôľa pretrvať) a nevyhnutný medzigeneračný kontext „intímneho“
jazykového odovzdávania (Fishman, 2001, s. 11). Otázkou teda je: Ako zabezpečiť vitalitu príslušnej komunity
tak, aby nedošlo k prerušeniu medzigeneračného odovzdávania jazyka, a ak už k nemu prišlo, ako naštartovať
proces jeho revitalizácie? Ako jeden z potenciálne užitočných revitalizačných nástrojov tu vidím práve
multimodálne digitálne komiksy a možnosti ich využitia (nielen) na školách pri výučbe materinského jazyka.
Aké sú teda možnosti využitia multimodálnych komiksov pri záchrane ohrozených jazykov? V našom
prípade je to využitie možností, ktoré nám poskytuje ich tvorba. Využitím digitálnych meaning-making postupov
totiž môžeme deti priamo zapojiť do spoločnej tvorby. V procese vytvárania takýchto spoločných komiksov
pred deti a učiteľa potom nevyhnutne vystúpi do popredia ich dramatický charakter (komiks je dramatický žáner),
s čím je spojené zvládnutie základných jazykových, výtvarných, ale aj iných (napr. hudobných) zručností, vďaka
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čomu rozvíjame spolu s jazykovými aj kreatívne schopností detí. Vhodným využitím princípov tvorivej dramatiky5
pri tvorbe digitálnych komiksov tak môžeme deti zaangažovať do príbehu vlastnej kultúry, ktorý si budú samy
vytvárať a ktorý si budú osvojovať jazykom a v jazyku. Spoznávanie vlastnej kultúry a jazyka potom prestáva byť
len ich opisom sprostredkovávaným učiteľom v škole, ale stáva sa spoločnou konštruktívnou aktivitou. Proces
tvorby (meaning-making) sa tak stáva procesom poznávania sveta (making meaning). Sprievodným javom tohto
procesu je aj vytváranie kvalitatívne nových (lepších) vzájomných vzťahov v detskom kolektíve, čo má
aj pozitívne terapeutické účinky vplývajúce na rozvoj osobnosti dieťaťa (making lives) (Cigáň, 2014).
Proces tvorby komiksov má teda explicitné, ale aj implicitné účinky. V prípade učenia sa cudzích jazykov,
ale aj záchrany ohrozených jazykov je to nesmierne dôležité. Nestačí totiž, že sa jazyk explicitne učíme, pokiaľ
nevieme, prečo sa ho učíme. Zmysel učenia sa jazyka je však v tomto prípade implicitne obsiahnutý v učení
samotnom, čiže v procese spoločnej tvorby. Prostredníctvom nej tak deti nadobúdajú nielen potrebné jazykové
zručnosti, ale zároveň si aktívne tvoria aj základný referenčný rámec pre vnímanie sveta okolo seba a pochopenie
noriem ich vlastného kultúrneho prostredia. Získavajú tým stabilnú bázu pre svoje budúce hodnotové orientácie
a väčšiu istotu pri prežívaní podnetov aj z iného (väčšinového) prostredia.
Záver
Multimodálne digitálne komiksy, ich tvorba a ich používanie sa ponúkajú ako moderný, multifunkčný
prostriedok na skvalitnenie jazykovej výučby, pričom ich využitie vidím v prvom rade v škole, ale samozrejme
i mimo nej. Cieľom môjho príspevku bolo priblížiť len tvorbu multimodálnych digitálnych komiksov
a pragmatické aspekty ich využitia vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka, prípadne ich prínos pri záchrane
ohrozených jazykov. Ale myslím si, že každému je jasné, že digitálny priestor so svojimi stále novými
technológiami, inováciami a meaning-making nástrojmi a prístupmi má potenciál zmeniť edukáciu ako celok.
Je len na nás, ako túto možnosť využijeme.
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2. SEKCIA
Vzdelávanie seniorov

Univerzity třetího věku jako nástroj zkvalitňování života seniorů
Barbora Hašková, Svatava Kalná

Abstrakt:
Univerzity třetího věku zaujímají v současné době přední místo mezi formami vzdělávání seniorů.
Na Masarykově univerzitě vznikla Univerzita třetího věku v roce 1990, tedy ve stejné době jako na Univerzitě
Komenského v Bratislavě a v současné době rovněž patří mezi jednu z největších a nejvyhledávanějších v České
republice. V příspěvku budou kromě jiného představeny a diskutovány motivy účasti v kurzech, zjištěných
prostřednictvím výzkumných šetření Masarykovy univerzity. Ze zpracování zjištěných dat vyplývá, že kurzy U3V
mohou pro část populace seniorů představovat jednu z možností, která významnou měrou napomáhá zkvalitnění
života seniorů přívětivým a důstojným způsobem.
Klíčová slova: univerzity třetího věku, vzdělávání seniorů, kvalita života

Univerzity třetího věku (zkr. U3V) jsou stále populárnější formou vzdělávání seniorů. V České republice
bylo v kurzech U3V evidováno za akademický rok 2018/2019 téměř 59 tis. seniorů1. Prof. Petr Vavřín (2013,
str. 28) k tomuto způsobu vzdělávání pak uvádí, že hlavním cílem U3V v České republice je především zlepšení
kvality života seniorů. Tato úloha se sestává ze dvou dílčích úkolů, které souvisí se zvýšením obecného povědomí
starších lidí o celoživotním vzdělávání a jejich motivováním k aktivní účasti. V článku jsou uváděny zejména
aktivity Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě, která tento rok slaví 30 let od svého založení
a pozornost bude také věnována otázce motivace ke vzdělávání v těchto kurzech.
Vzdělávání seniorů
Pythagoras přirovnával čtyři roční období etapám našeho života: utváření (do 20) let, mládí (do 40 let),
rozkvět (do 60 let), stáří (po šedesátce). V psychologii je pak přijímáno Eriksonovo rozlišení životní cesty do osmi
etap. Každá etapa klade před člověka vývojové úkoly, které musí být splněny, abychom se mohli posunout
na další vývojovou úroveň. (Smékal, str. 6). Pro stádia stáří a stárnutí je vývojový úkol charakterizován jako
moudrost.

1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Podklady pro rozpočet 2020, Ukazatel F

Je zřejmé, že jednou z cest dosažení tzv. moudrosti stáří může být i účast na vzdělávacích aktivitách.
Na to, že seniorské vzdělávání plní několik významných funkcí, poukazuje také například Mühlpachr (2005).
Dle něj vzdělávání naznačuje stárnoucím občanům novou perspektivu, přispívá k pocitu důstojnosti, sebedůvěry,
životního uspokojení, samozřejmě také podporuje a upevňuje duševní a fyzické zdraví a celkově tak podporuje
aktivní stárnutí (active ageing2).
Možností vzdělávání seniorů je celá řada. Zmínit můžeme např. akademie třetího věku, seniorské akademie,
kulturní akademie, univerzity volného času, školy třetího věku a další. Této oblasti se rovněž věnují vysoké školy
a v rámci plnění své třetí role (služba společnosti) mnoho z nich realizuje tzv. univerzity třetího věku.
Základním posláním univerzity třetího věku je dle www.u3v.muni.cz otevření univerzitních zdrojů poznatků,
vědomostí a dovedností pro osoby seniorského věku. Cílem U3V je nejen prohlubovat dosavadní vědomosti,
ale také prezentovat nové poznatky, obory a technologie, které jsou jinak seniorům nepřístupné.
První univerzita třetího věku v České republice byla založena v roce 1986 při Univerzity Palackého
v Olomouci a během následujících pěti let se hnutí univerzit třetího věku rozšířilo do téměř všech univerzitních
měst (Šipr, str. 12).
Univerzita třetího věku na Masarykově univerzitě
Na Masarykově univerzitě má Univerzita třetího věku má již 30letou tradici. Vznikla v roce 1990
rozhodnutím tehdejšího vedení univerzity jako jedna z forem celoživotního vzdělávání a zájem seniorů o tuto
formu vzdělávání neustále roste. Zatímco v roce 2004/2005 navštěvovalo Univerzitu třetího věku na Masarykově
univerzitě 500 posluchačů, v akademickém roce 2019/2020 jich bylo přihlášeno přes 3000. V současné době může
být účastníkem programu U3V osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má úplné
středoškolské vzdělání s maturitou.
Vzdělávací nabídku Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě v současné době tvoří:
•

Všeobecně zaměřený kurz

•

Umění, objednavatelé a umělecký styl v dějinách

•

Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu

•

Kulturní dědictví a památková péče na Moravě

•

Kulturní dědictví (v Telči)

•

Kurzy pro absolventy U3V

Nad rámec základního programu Univerzity třetího věku jsou pro jeho účastníky organizovány tematické
krátkodobé kurzy zaměřené na informační technologie, výuku cizích jazyků, pohybové aktivity a aktuální otázky
(např. z oblasti práva, historie, umění, přírodních věd atd.).
Účastníci Univerzity třetího věku mohou také bezplatně využívat počítačovou studovnu na Pedagogické
fakultě a počítačovou cvičebnu a studovnu na Fakultě sociálních studií. Mají zde k dispozici počítače, připojení
na internet, televizi s DVD a dataprojektor. Mohou zde číst denní tisk, časopisy, případně si zapůjčit skripta, knihy,
encyklopedie, slovníky a populárně naučné publikace. Po celou dobu je jim k dispozici asistent.

2

Světová zdravotnická organizace, http://www.who.int/ageing/publications/active_ageing/en/
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Motivace vzdělávání v kurzech Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě
V rámci Masarykovy univerzity jsou pravidelně realizována šetření, kde jsou posluchači dotazování
na spojenost s výukou v kurzech U3V na MU a je také zjišťována jejich motivace ke vzdělávání.
Motivace ke vzdělávání v kurzech U3V je zkoumána přinejmenším ze dvou důvodů:
a) na úrovni obecné je výpovědí o současné populaci seniorů, resp. její části,
b) na úrovni organizačního zajištění kurzů mohou zjištěné poznatky přispět k dosažení souladu mezi reálnou
nabídkou ze strany pořádajících institucí a očekávání účastníků kurzů.
Výsledky také mohou pomoci s přesnějším zacílením propagace aktivit U3V.
Výzkumné šetření bylo provedeno ve skupinách posluchačů 1. ročníků kurzů U3V pořádaných Masarykovou
univerzitou v akademickém roce 20019/2020 na začátku těchto vzdělávacích aktivit.
Předkládané výsledky mají vztah k motivaci ke vzdělávání v těchto kurzech:
•

Všeobecně zaměřený kurz

•

Umění, objednavatelé, umělecký styl v dějinách

•

Kulturní dědictví a památková péče na Moravě

•

Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu

Použitá metoda: Nejprve bylo definováno 11 možných pozitivních motivů ke studiu. Respondenti je
hodnotili na pětistupňových Likertových škálách. Jednotlivé stupně měly tuto verbální podobu:
•

určitě souhlasím,

•

spíše souhlasím,

•

nevím,

•

spíše nesouhlasím,

•

určitě nesouhlasím.

Pro tuto podobu škál jsme se rozhodli z důvodů věcných i praktických, vědomi se možných zkreslení, který
tento postup přináší. Výzkum byl uskutečněn v měsíci říjnu 2019, tedy na začátku kurzů, dotazník byl zaslán
elektronicky přes formulář google forms. Dotazník byl zaslán všem posluchačům, kteří nastoupili v roce
2019/2020 do prvních ročníků na Univerzitu třetího věku MUNI, což bylo celkem 733 osob. Na elektronické
vyplnění dotazníku bylo poskytnuto sedm dní. Dotazník vyplnilo 313 respondentů.
Analýzy složení skupin účastníků kurzů U3V na Masarykově univerzitě opakovaně potvrzují, že o ně
projevují zájem více ženy než muži, a to zejména z těch povolání, která vyžadovala kontinuální celoživotní
vzdělávání se, např. učitelé základních a středních škol, lékaři, pracovníci ve veřejné správě atd.
Tomu odpovídají i výsledky tohoto šetření. Podle pohlaví převažují ženy, muži z celkového počtu
posluchačů tvoří pouze 13 %. Z hlediska věkového složení posluchačů prvních ročníků jsou nejpočetnější
skupinou posluchači ve věku 65–74 let, což odpovídá také věkové struktuře všech účastníků vzdělávání na U3V
MU. Nejstarší přihlášený účastník má pak 88 let. Průměrný věk nově přihlášených posluchačů je 69,7 let.
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Graf č. 1

Struktura posluchačů 1. ročníku kurzů U3V MU
podle věku

do 64 let

65 -74 let

75 let a více

Výsledky zkoumaných motivů četnosti dokládají, že intenzita jednotlivých pozitivních motivů ke studiu
v kurzech U3V je značná. Četnost odpovědí k motivům bezprostředně se dotýkajících prožívání seniorů
a subjektivní stránky kvality života přesahuje vždy 90 %, slabší je motiv týkající se profese a zcela odlehlá
je kumulativní četnost týkající se získání osvědčení. Podrobně jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu.
Z výsledku dotazníku vyplývá, že důvody, proč respondenti začali navštěvovat Univerzitu třetího věku
MUNI, jsou zásadně neměnné několik let (viz Výroční zpráva U3V MU). Podrobné výsledky šetření budou
prezentovány ve výroční zprávě U3V za rok 2019.
Graf č. 2

Důvod k navštěvování U3V MU
Chci získat osvědčení.
Chci se vzdělávat, protože mi to dříve nebylo umožněno.
Snažím se udržet a prohlubovat vědomosti v oblasti mé…
Chci se naučit něco, co bych mohl/a později využít.
Chci trávit čas se skupinou lidí, kteří mají stejné zájmy.
Chci se vzdělávat, protože jsem na to dříve neměl/a čas.
Chci si udržet kontakt s ostatními lidmi.
Chci si potvrdit, že jsem ještě fit.
Snažím se udržet a prohlubovat vědomosti v oblasti…
Chci se udržet v dobré psychické kondici.
Chci smysluplně využít svůj volný čas.
Chci získat nové poznatky a informace.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
určitě ano

spíše ano

spíše ne

určitě ne

nevím

Je zřejmé, že pro seniory je také důležitým aspektem vzdělávání to, že se setkávat se svými vrstevníky. Tato
skutečnost však byla v roce 2020 seniorům znemožněna vzhledem k situaci v České republice a vyhlášení
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mimořádných opatření v souvislosti s rizikem nákazy onemocněním COVID-19. V návaznosti na mimořádné
opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 10676/2020 - 1/MIN/KAN rozhodl rektor Masarykovy univerzity
s platností od 11. března 2020 do odvolání o mimořádných opatřeních. Z nich vyplývá také zrušení všech akcí,
školení, seminářů, cvičení a kurzů pořádaných Masarykovou univerzitou. Senioři se tak od března 2020 nemohli
zúčastnit kurzů, do kterých byli přihlášeni. Proto Masarykova univerzita připravila pro seniory online kurzy.
V současné době (konec dubna) tyto kurzy stále probíhají a jsou průběžně vyhodnocovány. Senioři reagují
na online aktivity velmi dobře a čas strávený na těchto typech přednášek hodnotí jako smysluplné využití času.
Podrobnější šetření bude provedeno po ukončení kurzů. Nicméně je možné, že v budoucnosti bude kontaktní
výuka U3V doplněna i o tento způsob vzdělávání.
Obecně lze tedy dospět k závěru, že kurzy U3V představují pro část populace seniorů jednu z možností,
která významnou měrou může napomáhat k udržení požadované kvality života odpovídající jejich zájmům
a respektující jejich mentální předpoklady. Důležitým aspektem je pro seniory i pocit účasti na společenském dění,
navazování kontaktů, možnosti voluntaristického uplatnění.
Psycholog Vladimír Smékal (str. 19) oslovuje seniory s tímto: „Probouzejme v sobě duchovní inteligenci,
která je právě výsadou stáří. Neztrácejme chuť a touhu na sobě pracovat, neztrácejme odhodlání ke změně návyků
a stylu života. Je to velká výzva zejména pro ty, které varuje vážnější změna zdravotního stavu.“ Je zřejmé, že
s výše uvedeným doporučením může seniorům zajisté pomoci vzdělávání, a to zejména na univerzitě třetího věku.
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32 let Univerzity třetího věku na Lékařské fakultě v Plzni UK
Tereza Pastirčáková , Libuše Čeledová
V roce 2020 slaví Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy 32 let od založení U3V. Plzeňská lékařská
fakulta byla jednou z prvních vysokých škol v ČR, která Univerzitu třetího věku založila a jejím zakladatelem
a garantem se stal v únoru roku 1988 prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc. V devadesátých letech na něj pak
navázala doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc., emeritní proděkanka fakulty a dlouholetá přednostka Ústavu
sociálního lékařství. Od roku 2015 převzala garanci U3V doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. Během 32 let se
na lékařské fakultě v Plzni vzdělávalo téměř 7000 posluchačů. V současné době se celoživotního vzdělávání
seniorů na Lékařské fakultě v Plzni účastní každý rok 400 posluchačů. Kromě Univerzity třetího věku s dvouletým
programem „Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí“, mohou navštěvovat Akademii
třetího věku s jednoročním programem „Stáří jako výzva“ či Klub aktivního stáří s jednoročním programem
Zdravý životní styl seniora. Posluchači U3V dostávají dvě učebnice, a to „Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora
zdraví a prevence nemocí ve stáří“ a „Laskavý průvodce po sociálních dávkách“. Dalším kurzem je Klub zdraví
a pohody, jehož program se přizpůsobuje aktuálním požadavkům posluchačů. V roce 2019/2020 probíhá program
Zdraví v dějinách ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni. Akademie a Kluby vznikly z podnětu
samotných absolventů U3V, kteří měli zájem pokračovat ve svém vzdělávání i po ukončení Univerzity. Účelem
kurzů je zvýšit celkovou vzdělanostní úroveň posluchačů, jejich zdravotní gramotnost a podpořit aktivitu a zájem
o zdravotně sociální problémy své a svých blízkých, ale také o celospolečenské dění. I proto jsou kurzy doplňovány
dalšími doprovodnými aktivitami, např. počítačovými kurzy, jazykovými kurzy, kurzy z historie a dějin medicíny,
psychologie všedního dne, bezpečnosti seniora, finanční gramotnosti, kurzy první pomoci a dalšími pohybovými
a kulturními aktivitami. Na U3V se vzdělávají posluchači od 60 let věku a nejsou výjimkou ani posluchači starší
80 let. Nejstarší posluchačka přebírala v Karolinu Osvědčení o absolvování U3V ve věku 87 let. Většinu
z posluchačů tvoří obyvatelé z Plzeňského a Karlovarského kraje, ale i z míst vzdálenějších, např. z Prahy, Kladna
či Loun. Výjimkou nejsou ani studující manželské páry či naopak vznikající nová přátelství a manželství. Několik
posluchačů navštěvuje naše kurzy již více než 20 let a někteří si dokonce pamatují i přednášky pana profesora
Slípky.
Vzdělávání je významná aktivita osob staršího věku, která kromě získávání nových znalostí přináší zlepšení
kvality života ve stáří, zlepšuje soběstačnost, dodává pocit sounáležitosti a posiluje sebevědomí a seberealizaci.
Přispívá také k novým sociálním kontaktům a novým přátelstvím a stává se tak významnou prevencí osamělosti.
Stále tak platí slova profesora Slípky, která zazněla již v roce 1996 v Karolinu při předávání osvědčení
absolventům U3V: „Právě v moderní době si uvědomujeme, že vzdělávání po celý život je stále nutnější. V době,
kdy technický pokrok je tak prudký, že starší lidé mají někdy dojem, že už světu nerozumí, nesmíme zapomínat,
že vývoj jedince je stálé přizpůsobování se měnícím podmínkám a je tedy vitálně nutné se neustále a přesně
adaptovat. Vzdělávání ve vyšším věku podporuje adaptaci člověka na přicházející stáří, osobní integritu,
osobnostní rozvoj, přináší perspektivu, možnost mít svůj program, splnit si své sny, mít se na co těšit.“ Abychom
návštěvu U3V umožnili ještě širšímu okruhu posluchačů, otevřeli jsme v roce 2018/19 virtuální univerzitu třetího
věku ve spolupráci s městem Říčany. Také tito posluchači přeberou v letošním roce Osvědčení o absolvování U3V
v pražském Karolinu.
Kontakt: MUDr. Tereza Pastirčáková, doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., LF UK v Plzni
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Kvalita vzdelávania seniorov na UTV UK v odbore Svetové náboženstvá z pozície
vedúceho pedagóga a poslucháčov 3. ročníka
Monika Zaviš

Abstrakt
Vzdelávanie seniorov zahŕňa konkrétne dôležité predpoklady, ktoré vnímame ako optimálne východiská
k dosiahnutiu jeho patričnej kvality, ktorá reflektuje rovnako objektívne vedecké kritériá, ako aj subjektívne
postoje vedúceho pedagóga a jeho poslucháčov. Toto všetko zároveň dotvára obraz o atraktivite daného odboru.
Naše závery vychádzajú z 18-ročnej praxe vyučovania seniorov na UTV UK v religionistických a teologických
odboroch.
Kľúčové slová: kvalita vzdelávania, religionistika, interdisciplinarita, vzdelávanie seniorov, hodnotenie z pozície
pedagóga, hodnotenie z pozície poslucháčov

Úvod
Kvalita vzdelávania sa vo všeobecnosti dá merať optikou rôznych kritérií, avšak v posledných rokoch
sa v súvislosti s vzdelávaním na primárnom, sekundárnom a terciárnom stupni podľa ISCED kladie akcent
na pripravenosť študentov uplatniť sa v praxi, v budúcom zamestnaní, najmä na základe ich nerutinných
interaktívnych zručností. Andreas Schleicher, vedúci divízie indikátorov a analýz riaditeľstva edukácie, OECD
a zodpovedný vedúci PISA sa vyjadril, že kapacita študentov kreatívne aplikovať v nových situáciách to, čo vedia,
je omnoho dôležitejšia než to, čo všetko vedomostne ovládajú (Unesco.org, online). U seniorov perspektívy
získavania poznatkov a zručností s cieľom uplatnenia v praxi absentujú. Nie sú pri nich aplikovateľné ani
štandardy vyplývajúce z PISA alebo SACMEQ. Dôležité však je, že sa na dimenziu celoživotného vzdelávania
a jeho kvalitatívnych kritérií v medzinárodných dokumentoch nezabúda, ako to vyplýva aj z dokumentu, ktorý
vydalo UNESCO v spolupráci so Svetovou bankou (WB), UNFPA, UNDF, UN Women a UNHCR na World
Education Forum v máji 2015 v meste Incheon, Kórejská republika: Education 2030: Incheon Declaration and
Framework for Action. Towards inclusive and equitable quality education and lifelong for all. Dokument kladie
akcent na všetky typy vzdelávania pre všetkých ľudí rovnako a to od ich narodenia po smrť (Education 2030:
Incheon Declaration and Framework for Action, online). Z aspektu vzdelávania seniorov, ktoré však v dokumente
nie je presne pomenované, si zvlášť všímame vyvážený akcent rovnako na formálne, neformálne a informálne
vzdelávanie (formal, non-formal, informal learning). Keď tieto typy vzdelávania aplikujeme na svojich
poslucháčov UTV, uvedomíme si, že je pre nich veľmi dôležité dostávať kognitívne a emočné podnety,
informácie, ale aj budovať sociálne väzby rovnako v rámci formálneho (vzdelávanie na UTV, ktoré sa končí
udelením osvedčenia zo záujmového štúdia na UTV), neformálneho (vzdelávanie poskytované kultúrnymi
inštitúciami, seniorskými klubmi, cirkvami, etc.) a informálneho vzdelávania (čítanie, sledovanie televízie,
počúvanie rozhlasu, cestovanie, interakcia s rodinnými príslušníkmi, priateľmi, spolužiakmi, etc.). Všetky tieto
typy vzdelávania sa podieľajú na ich kvalite života. Na kvalitu formálneho vzdelávania seniorov v odbore Svetové
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náboženstvá 3 (ďalej SN3) sa preto budeme pýtať našich poslucháčov v kontexte kvality ich života a to s použitím
kritéria spokojnosti seniorov s jednotlivými aspektmi vyučovania odboru.
Metódy
Kvantitatívny výskum bol nami naplánovaný a mal byť realizovaný vo všetkých troch ročníkoch odboru SN,
ktorý vedieme. Z dôvodu COVID-19 a zmeny režimu akademického roka, ako aj vyučovania na dištančné, sa nám
zatiaľ podarilo uskutočniť výskum v odbore SN3, čiže v skupine, ktorá s nami absolvovala 3 roky v predmetnom
odbore. Výskum bude pokračovať po návrate do bežného, denného režimu štúdia, aj v skupinách poslucháčov
SN1 a 2. Dotazník bol vytvorený kvôli spätnej väzbe od poslucháčov, ktorá mala reprezentovať ich vyhodnotenie
kvality nášho odboru. Z 26 zapísaných na odbor SN3 v akademickom roku 2019/2020, dotazník vyplnilo
21 študentov, čiže všetci prítomní na prednáške v daný deň. Keďže bolo daždivé a veterné počasie, v daný deň
sa prednášky nezúčastnilo 5 študentov. Z 21 prítomných bolo 19 žien a 2 muži. Vek respondentov bol v rozsahu
od 64 do 88 rokov, z čoho je priemer 76 rokov. Počet rokov navštevovania prednášok na UTV UK v Bratislave
v tejto skupine respondentov činil 4 až 15 rokov, z čoho je priemer 9,5 rokov. 4 poslucháči absolvovali v minulosti
s nami nie len prednášku v 1. všeobecnom ročníku a odbor SN1 a 2, ale aj Dejiny náboženstiev 1 – 3, ktoré sme
v minulosti tiež viedli. Okrem našich odborov absolvovali poslucháči tejto skupiny spolu 21 ďalších odborov.
Dotazník bol realizovaný klasickou formou, písaním na papier. Spracovanie údajov tým pádom zabralo veľa času
v porovnaní s možnosťami vyhodnotenia elektronického dotazníka, avšak v prípade komunikácie a vzťahu k našim
seniorom vždy volíme zásadu čo najväčšej adaptácie ich predstavám a možnostiam, pocitu pohodlia, čo v danom
prípade znamenalo uprednostnenie klasického dotazníka pred elektronickým.
Výsledky
Z anonymného dotazníka obsahujúceho 12 otázok, z toho štyri týkajúce sa generálnych informácií
o respondentoch, vyberáme tie, ktoré sa týkajú priamo témy našej štúdie. K týmto prevažne otvoreným otázkam
priamo uvedieme aj diapazón odpovedí:
•

Ako hodnotíte obsah a rozsah prebratej tematiky v odbore SN3? Odpovede: nadmierna spokojnosť
s obojím; veľmi citlivo vybraná tematika; spokojnosť, avšak by chceli vedieť ešte viac, čiže mať
dvojhodinovku raz za dva týždne je málo; vynikajúca bola aj odporúčaná odborná literatúra aj beletria;
výborne, prínosom bolo to, že sme prešli aj dejinami, všeobecne kultúrou, nie iba v nadväznosti
na konkrétne náboženstvo, a tiež literatúrou, výtvarným umením, etc.; výborne obohatené o exkurzie.
Odporúčania: viac by sme mohli prebrať z okrajových náboženstiev (vysvetlenie k faktickému stavu vecí:
keďže sa odbor volá Svetové náboženstvá, venujeme sa judaizmu, kresťanstvu, islamu, hinduizmu
a buddhizmu, ktoré do kategórie svetových náboženstiev patria, ale aj z nich odvodeným náboženstvám,
čím vlastne presahujeme rámec svetových náboženstiev a venujeme sa aj kategórii odvodených
náboženstiev); vložiť viac príbehov, lebo sú pre nás dobre zapamätateľné; obšírnejšie by som si priala
venovať sa judaizmu/kresťanstvu/islamu/hinduizmu/buddhizmu (vysvetlenie: v každom semestri
preberáme jedno svetové náboženstvo, takže je zastúpenie tém z každého jedného proporcionálne).
Sumár: Študenti deklarovali v 100% spokojnosť s obsahom a rozsahom prebratej látky.
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•

Ktorý ročník SN bol pre Vás najzaujímavejší a prečo? Odpovede: 1. ročník (úvod do učenia a praxe
každého zo svetových náboženstiev a islam) – 8 odpovedí, 2. ročník (kresťanstvo a hinduizmus) – 14
odpovedí, 3. ročník (judaizmus a buddhizmus) – 16 odpovedí. Ako vidieť, niektorí poslucháči označili aj
všetky tri alebo dva nimi preferované ročníky. Prvým najčastejším kritériom, prečo si vybrali práve daný
ročník/-ky, bolo konkrétne náboženstvo/-á, ktoré ich vždy veľmi zaujímali. Druhé najčastejšie kritérium
boli exkurzie. Traja respondenti uviedli, že všetky témy zo všetkých troch ročníkov boli potrebné.

•

To, že má vyučovanie v odbore SN na starosti takmer výlučne jedna pedagogička, vnímam ako a)
pozitívum, b) negatívum. Prečo? Odpovede: 20 poslucháči vyznačili odpoveď a), a 1 vyznačil/-a odpoveď
b). Uviedol/-dla, že by privítal/-a viac hostí (vysvetlenie: hostia sú prizývaní vždy na hodinu, ktorú vedie
hlavná pedagogička a má potom priebeh hosťovskej prezentácie či diskusie pod dohľadom; doplní to, čo
by študenti mali vedieť, napíše na tabuľu cudzie pojmy, vysvetlí etymológiu, doplní časové a iné údaje,
etc.). V odpovediach respondentov, ktorí vyznačili odpoveď a), sa najčastejšie vyskytovali tvrdenia,
že sú dôvodom ich pozitívneho hodnotenia vedomostný rozsah, spôsob podania a osobnosť
prednášajúcej. Ďalej uvádzajú vzájomné porozumenie s prednášajúcou, jej poznanie úrovne poznania
svojich poslucháčov a schopnosť sa im prispôsobiť; ohľaduplnosť a trpezlivosť prednášajúcej so starými
ľuďmi, ako aj ich pozitívny vzťah k prednášajúcej. Jeden/-a respondent/-ka uviedol/-dla, že najradšej
počúva hlavnú pedagogičku, ale rád/-a si vypočuje aj ostatných prednášajúcich.

•

Sú pre Vás rôzne formy vyučovania, ktoré aplikujeme a) lákavé, b) únavné, c) iné? Odpovede: 100%
respondentov uviedlo, že sú všetky nami aplikované formy vítané, lákavé pre rôznorodosť, vzorové
pre pokračovanie v ďalšom ročníku (vysvetlenie: niektorí poslucháči by radi pokračovali aj nadstavbou,
keďže 4. ročník SN neexistuje), tieto rôzne formy sú nápomocné pri utvrdzovaní poznaného a rozširovaní
vedomostí o nové; rôzne formy prispievajú k zaraďovaniu členov našej skupiny do jedného tímu, čím
odbor plní úlohu kontaktu ľudí, čo je pre starých ľudí veľmi dôležité; vypočuli sme si výborné prednášky,
absolvovali zaujímavé exkurzie a všetky použité formy vyučovania boli pre nás prínosné.

•

Čo by ste odporúčali pedagógom vyučujúcim tento odbor? Odpovede: Väčšina respondentov uviedla,
že žiadne pripomienky nemá. Tí, čo mali, uviedli: chceli by sme pokračovať s našou prednášajúcou
aj ďalej, lebo nám má veľa čo dať; pouvažovať o nadstavbe s náplňou od starovekých po najnovšie
náboženstvá, napr. zoroastrianizmus » bahájska viera; poskytnúť manuály k štúdiu (vysvetlenie:
poslucháči vždy po prednáške dostávajú celú prezentáciu prednášajúcej v Power Pointe a bežne prináša
na hodiny knihy, ktoré odporúča, alebo ich dokonca poskytne jednotlivcom či skupine k dispozícii
na určitý čas. Naopak, svoje knihy, ktoré poslucháči považujú za hodnotné, spontánne prinášajú
prednášajúcej).
Z dotazníkov sme zistili, bez toho, aby sme sa na to priamo pýtali, že sa študenti na naše spoločné hodiny

tešia, prežívajú pocit prijatia, lásky, srdečného odovzdávania poznatkov a celkovo príjemnej atmosféry. 100%
respondentov deklarovalo spokojnosť a splnenie očakávaní. Tieto zistenia potvrdzujú významný prínos odboru
SN3 ku kvalite života našich poslucháčov. Hlavnými kritériami posudzovania kvality života sú totiž práve pohoda,
spokojnosť a splnenie očakávaní. V mnohých prípadoch študenti uviedli, že by si znova všetko zopakovali

74

a že odbor bol realizovaný nad ich očakávania; 100% respondentov ho buď už odporúčalo, odporúča alebo bude
odporúčať poslucháčom prvého všeobecného ročníka. Medzi najčastejšie argumenty, prečo by tento odbor
odporúčali iným, patria podľa slov poslucháčov tieto: osobné obohatenie, prehľad v oblasti svetových
náboženstiev, osobnosť prednášajúcej, zaujímavé prednášky na vysokej úrovni, zaujímavé poznatky so skvelou
interpretáciou; odstránenie predsudkov k inakosti, ktoré prekážajú pokojnému spolunažívaniu; nadobudnutie
zručnosti kompetentnejšie sa vyjadrovať k náboženstvám, a nie ich a priori negovať, ako sa to často deje; príjemná
atmosféra na hodinách; pomoc hľadajúcim v náboženskej sfére; okrem prednášok sa prehlbujú poznatky
aj použitím rozmanitých vyučovacích metód; široký záber informácií by pomohol aj lepšej adaptácii ľudí, ktorí
prichádzajú na Slovensko ako migranti či utečenci, a ktorí nie sú kresťania; super výber z ponúkaných odborov.
Niektoré dotazníky boli vyzdobené srdiečkami, smajlíkmi, kvetinkami, a takmer všetky obsahovali určitú
formu srdečného poďakovania, vyjadrenia obdivu, rešpektu, exemplárnosti a priania adresovaných vedúcej
pedagogičke. Tieto fakty, spolu s postojom prednášajúcej, nám potvrdzujú skutočnosť, že medzi prednášajúcou
a študentmi existuje vrúcny vzťah, ktorý je založený na obojstrannom úprimnom rešpekte, láske a na akcente
kvalitne spoločne stráveného času na UTV UK na hodinách SN3.

Diskusia a záver
Prof. Francois Vellas, prezident Medzinárodnej asociácie univerzít tretieho veku (AIUTA), nedávno povedal
na konferencii v Mexiku, že z 900 miliónov seniorov na svete, sa 10 miliónov vracia na univerzity, a tento počet
sa neustále zvyšuje. Poznamenal, že dnešní seniori nie sú ako tí niekdajší, pretože sú na tom zdravotne omnoho
lepšie, túžia robiť niečo nové a nechcú zostávať doma. Zo všetkého, čomu sa môžu venovať, ich najviac zaujímajú
kultúra a vzdelávanie; veľmi sa zaujímajú aj o dejiny, umenie, kultúrne dedičstvo, environmentalistiku,
technológie a jazyky. Tiež radi cestujú, čo sa spája s poznávaním geografie im zaujímavých miest, tamojších
zvykov a jazykov (Canul Ek, 2020). Seniori majú v odbore SN vlastne zastúpené všetko z toho, čo uviedol
prof. Vellas ako pre dnešných seniorov najatraktívnejšie oblasti. Štúdium náboženstiev v rámci religionistiky, ako
humanitnej vedy, ktorá skúma všetky náboženstvá ako rovnocenné javy a porovnáva ich, využívajúc teoretickohistorický a empiricko-antropologický rozmer (Religionistika, online), je zásadne interdisciplinárne. Učiť sa
o doktrínach a rituálnej praxi konkrétnych náboženstiev nie je možné bez poznania kultúry, kultúrneho dedičstva,
zvykov, dejín, filozofie, literatúry, umenia, architektúry, archeológie, lingvistiky, teológie; bez poznania
geopolitických a demografických podmienok života v konkrétnej krajine, kde sa dané náboženstvo praktizuje.
Súčasťou náboženských učení je aj špecifické chápanie prírody, rastlín, zvierat, životného prostredia ako takého
a miesta človeka v ňom. Štúdium náboženstiev predstavuje obrovský komplex súvislostí. Z toho dôvodu odbor
SN predstavuje akúsi, keď to vyjadríme Komenského terminológiou, pansofickú bázu, zásobáreň, z ktorej môžu
poslucháči ťažiť informácie, poznatky z rôznych disciplín a následne ich širokospektrálne využiť. Vo všetkých
formách vyučovania seniorov sú dnes aj informačné technológie samozrejmosťou, takže sa naši poslucháči
rozhodne zdokonaľujú aj v tomto smere. Pre pedagóga prednášajúceho o svetových náboženstvách všetko uvedené
znamená výzvu s pôžitkom kontinuálne študovať, ovládať, podávať informácie a súvislosti vyplývajúce
z religionistiky, a súčasne do tohto vedomostného spektra integrovať poznatky z mnohých ďalších vedeckých
disciplín.
To, čo z pozície pedagóga vnímame ako zvláštne privilégium či dar, je okrem vrúcneho vzťahu k seniorom
a skúmaniu náboženstiev, ktoré máme odmalička, aj skutočnosť, že študenti UTV majú autentický záujem

75

o preberané témy, čo sa prejavuje spôsobom ich vnímania a reakcie na naše podanie látky, otázkami a živou
diskusiou na prednáškach, exkurziách (Zaviš, 102) či v rámci návštev nami pozvaných hostí, ktorí
sú predstaviteľmi konkrétnych náboženstiev, ktoré figurujú v našom harmonograme tém, a sú ochotní kvôli nášmu
odboru vybrať si dovolenku a zdarma zdieľať s našimi poslucháčmi informácie o svojich skúsenostiach,
presvedčeniach, etc. Táto možnosť komunikácie s vyznávačmi konkrétnych náboženstiev poskytuje platformu
zoznámenia sa s náboženstvom optikou vnútornej skúsenosti jednotlivca, čo nesmierne obohacuje celkový obraz
o náboženstve, ktorý si naši poslucháči na SN3 vytvoria.
O povahe a kvalite vyučovania seniorov vôbec, a zvlášť v religionistike, resp. o štúdiu náboženstiev,
pretrvávajú v našej spoločnosti určité predsudky a zaznievajú ničím nepodložené tvrdenia, ktoré sumarizujeme
na základe našich skúseností a diskusií v rámci vedeckých konferencií doma a v zahraničí, ako aj komunikácie
s vysokoškolskými pedagógmi nemajúcimi aj majúcimi skúsenosť s vyučovaním seniorov, ako aj s našimi
poslucháčmi:
•

Predsudok: Vyučovať seniorov znamená tráviť čas so starými ľuďmi rozprávaním o hocičom, pretože
aj tak už nevnímajú a ide im iba o socializáciu s inými seniormi.
Fakt: Vyučovať seniorov znamená prednášať najnáročnejším a zároveň najzvedavejším študentom,
akých vysokoškolský pedagóg môže mať. Majoritne ide totiž o študentov - bývalých učiteľov alebo
dokonca univerzitných pedagógov, lekárov, inžinierov, etc., čiže ľudí s vysokoškolským vzdelaním. Ak
aj nemajú vysokoškolské vzdelanie, sú to mimoriadne sčítaní ľudia s obrovským rozsahom a často
aj hĺbkou vedomostí, ktorí veľa cestujú, spoznávajú, zisťujú a ustavične sa učia novým zručnostiam,
aj s pomocou vlastných vnúčat. Fascinujúcou kvalitou poslucháčov UTV je, že si s pokorou uvedomujú,
že napriek svojmu veku sa stále potrebujú vzdelávať a rásť, v čom sú absolútnym vzorom pre študentov
denného i externého štúdia na vysokých školách na Slovensku i v zahraničí.

•

Predsudok: Odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom náboženstiev sveta je vlastne indoktrináciou poslucháčov
náboženským presvedčením pedagóga.
Fakt: Religionistika je odbor, ktorý skúma všetky náboženstvá ako rovnocenné kultúrne javy, ktoré
sa časom menia. Prednášajúci sa zaoberá vedeckými zisteniami o jednotlivých náboženstvách, kriticky
ich podáva a vedie poslucháčov takisto ku kritickému skúmaniu preberaných fenoménov. Náboženské
presvedčenie pedagóga a poslucháčov sú výlučne ich súkromnou záležitosťou a nemajú dočinenia
s penzom poznatkov z religionistiky.

•

Predsudok: Odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom náboženstiev sveta je v podstate dogmatikou niektorej
z najväčších slovenských kresťanských cirkví.
Fakt: Štúdiom náboženstiev sveta sa zaoberá odbor religionistiky; dogmatika konkrétnej cirkvi patrí
do odboru teológie. Religionistika a teológia nie sú totožné ani vzájomne sa zastupujúce odbory.

•

Predsudok: Seniori už majú dávno jasno v tom, či a komu, resp. čomu veria, a tak je odbor Svetové
náboženstvá úplne zbytočný.
Fakty: 1. Odbor Svetové náboženstvá nie je o presviedčaní ľudí o správnosti či nesprávnosti určitej viery,
ani o manipulatívnej mobilizácii ľudí hlásiacich sa k ateizmu či agnosticizmu s cieľom navýšiť počet
členov určitej náboženskej komunity. 2. Ak je človek v seniorskom veku, to automaticky neznamená,
že sa jeho spirituálne náboženské či nenáboženské, alebo aj religiózne pátranie skončilo. Práve naopak,
mnohým práve tento vek poskytuje čas a podmienky pre autentické hľadanie hĺbky zmyslu života, ktorú
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môžu, ale nemusia nachádzať práve v náboženstve, určitej filozofii, etc. Potvrdzujú to aj výskumy aj naše
osobné dlhoročné skúsenosti so seniormi v súkromí, na akademickej pôde, aj v domove dôchodcov.
Absolvovanie odboru SN3 a jeho témy sa našich poslucháčov často dotýkajú bytostne, a to bez ohľadu na ich
náboženskú či nenáboženskú afiliáciu. Medzi takéto patria, podľa nášho 18-ročného pozorovania počas
vyučovania na UTV UK, najmä témy hodnôt alebo hodnotového systému, a smrti.
a)

Hodnoty alebo hodnotový systém. Prednášky o svetových náboženstvách otvárajú vnútornú alebo
verbálnu polemiku, diskusiu či otázky o hodnotách či hodnotovom systéme vyznávačov predmetného
náboženstva, ktoré niekedy prísnejšie alebo liberálnejšie dedukujú zo svätých spisov a/alebo ich
interpretácií náboženskými autoritami. Obsahovo rôzne kategorizovateľné hodnoty (Potočárová, 89)
proklamované konkrétnym náboženstvom môžu, ale nemusia byť pochopené našimi poslucháčmi; taktiež
môžu, ale nemusia s nimi súhlasiť, v čom sa prejavuje ich vnútorné hodnotové nastavenie, resp. osobný
súhlas alebo antagonizmus k týmto hodnotám. Tu sa rovina nezaujatého preberania látky lomí v percepcii
poslucháčov do roviny osobného postoja. Hodnoty, ktoré človek vyznáva, v prípade spirituálne
založeného jednotlivca, určite súvisia s povahou jeho spirituality. Na túto sa síce expressis verbis nikdy
nepýtame z dôvodu rešpektu ku každému postoju a zásady neposudzovania svojich poslucháčov
na základe ich osobných preferencií, ktoré z morálneho hľadiska nepatria, resp. nesmú patriť
do kompetencie žiadneho pedagóga, ako na to poukazuje vo svojej filozofii výchovy aj Brezinka:
„V duchovných otázkach smie zo seba učiteľ robiť sudcu ešte menej než v sporných morálnych otázkach
našej doby. Vzhľadom ku svojim žiakom však nemá [učiteľ] žiadne misijné poverenie – ani v prospech,
ani v neprospech nových ideí. Má im len opatrne pomôcť k samostatnému mysleniu, aby mohli neskoršie
sami rozhodnúť, komu a čo majú veriť“ (Brezinka, 174). Fenomén spirituality u seniorov však, napriek
neprípustnosti

posudzovania,

nemôžeme

ignorovať,

pretože

spiritualita

vo

všeobecnosti

a/alebo náboženská viera patria medzi kategórie definujúce kvalitu života seniorov v ošetrovateľských
konceptuálnych modeloch a teóriách, ktoré sa rešpektujú vo všetkých vyspelých krajinách sveta, a ktoré
a sú v tomto pre Slovensko vzorom.
b) Smrť. Podľa Eriksonových ôsmich štádií psychosociálneho vývoja jednotlivca sa seniori (presné
vymedzenie v rokoch, od – do, Erikson neuvádzal) nachádzajú v poslednom, ôsmom štádiu, ktoré je
charakterizované integráciou alebo zúfalstvom. Senior spätne analyzuje svoj život a táto analýza ho
napĺňa buď spokojnosťou alebo opovrhnutím, znechutením. Človek si uvedomuje smrť (Holm, 91).
Deviate štádium, ktoré k manželovým 8 pridala Joan Erikson, je zamerané na nové výzvy, ktoré prináša
pokročilé starnutie a inkorporuje aspekty zo všetkých predošlých štádií psychosociálneho vývoja
(Orestein – Lewis, online). V súvislosti s obsahom prednášok sa v SN3 bežne venujeme témam smrti,
umierania, pochovávania, trúchlenia pozostalých a otázkam spojeným s koncepciami o posmrtnom
živote. Pre našich poslucháčov nie je teda téma smrti tabuizovaná, ani tendenčne modifikovaná tak, aby
snáď nevyvolávala rôzne emócie či kladenie si nevyslovených, osobných existenciálnych otázok
spojených s finalitou či infinitou ich života. Slovami spisovateľa M. Alboma, ktorý v knihe Utorky
s Morriem opísal svoje stretnutia s milovaným, terminálne chorým profesorom, a zapísal obsah ich
rozhovorov, v ktorých sa dostali aj k téme smrti: „Nie je nákazlivá [smrť]. Smrť je rovnako prirodzená
ako život. Je súčasťou zmluvy, ktorú sme uzavreli“ (Albom, 135). Sme radi, že je téma smrti našimi
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poslucháčmi vnímaná práve v tomto zmysle, a že vyvracajú všeobecne rozšírené presvedčenie,
že sa seniori paušálne vyhýbajú tejto téme, alebo že oponujú aj záverom kvalitatívneho výskumu medzi
seniormi dvoch komunitných centier hlavného mesta v Brazílii, ktoré síce konštatujú, že seniori vnímajú
starobu ako čas objavovania a skúšania nových možností, avšak súčasne sa vyhýbajú rozhovorom
na tému smrteľnosti ľudských bytostí (Da Graça da Silva, Maria – Boemer, Magali Roseira, 385).
Schleicherova téza o tom, že kapacita študentov kreatívne aplikovať v nových situáciách to, čo vedia,
je omnoho dôležitejšia než to, čo všetko vedomostne ovládajú, ktorú sme uviedli v úvode, je na študentov
v seniorskom veku určite aplikovateľná. Poslucháči SN3 totiž bežne rozširujú poznatky získané na našich
hodinách, tak že ich zdieľajú so svojimi manželmi, manželkami, deťmi, vnúčatami alebo priateľmi, čím aktívne
prispievajú k všeobecnej vzdelanostnej úrovni slovenskej populácie. Získané vedomosti našim poslucháčom,
podľa ich slov, pomáhajú v interkultúrnej a interreligióznej komunikácii, keď sa stretávajú s cudzincami doma
aj pri svojich cestách do zahraničia. Absolvovanie odboru SN3 má takto pre našich poslucháčov aj dimenziu
interkultúrnej a multikultúrnej edukácie, ktoré podľa Průchu v modernej pedagogike predstavujú oblasti vysokého
záujmu; spočívajú totiž na učení sa hodnotám chápania a rešpektovania aj iných kultúr než tej vlastnej (Průcha,
39). Fakultatívne výlety počas dovolenky v zahraničí a návšteva kultúrnych a náboženských objektov už nie sú
pre nich len novinkami, o ktorých ich informuje turistický sprievodca, ale sú to pre nich známe témy, v ktorých
sprievodcu niekedy dokážu aj doplniť a klásť mu fundované otázky. Podobne je tomu u nich aj so svätými
miestami a s nimi spojenými osobami, predmetmi, dejmi a časmi (čím všetkým sa zaoberá fenomenológia
náboženstva) na území Slovenska: v rámci našich exkurzií ich dobrovoľne opakovane navštevujú a berú so sebou
aj rodinných príslušníkov alebo priateľov, aby sa niečomu novému priučili aj oni.
Zistenia vyplývajúce z prezentovaného kvantitatívneho výskumu sú pre nás mimoriadne dôležité. Na jednej
strane sú povzbudzujúce, avšak na druhej strane aj zvlášť zaväzujúce k zodpovednému prístupu k seniorom
a realizácii odboru aj v budúcnosti, resp. k zodpovednosti za udržanie súčasnej kvality odboru a premyslenému
vylepšeniu.
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Finančná gramotnosť vo vzdelávaní seniorov
Silvia Matúšová

Abstrakt:
Vo vzdelávaní seniorov boli v poslednom desaťročí identifikované vzdelávacie potreby zamerané
na odborné a praktické otázky používania peňazí, ktoré sa stručne označujú ako vzdelávanie vo finančnej
gramotnosti. Finančná gramotnosť sa podľa OECD definuje ako znalosť a pochopenie finančných pojmov a rizík;
motivácia a sebadôvera využívať získané vedomosti na vykonávanie efektívnych rozhodnutí v rôznych situáciách
týkajúcich sa financií. V Národnom štandarde finančnej gramotnosti sa finančná gramotnosť definuje ako
schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom
zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Vo fokusovej skupine seniorov overujeme
na univerzite tretieho veku predmet Občiansky rozpočet, ktorého sylabus je zameraný na oblasť jednotlivca, rodiny
a spoločnosti. Vychádzali sme z teoretickej platformy finančnej psychológie, odporúčaní Národného štandardu
finančnej gramotnosti 2.1, zistení Národnej banky Slovenska a Ministerstva financií SR. V príspevku uvádzame
tvorbu sylabu a výsledky zisťovania vedomostí a postojov seniorov pred začiatkom vzdelávania.

Kľúčové slová: finančná psychológia, finančná gramotnosť, vzdelávania seniorov

Úvod
V rámci spolupráce na projekte „Informovanosť a participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni
územnej samosprávy“, ktorý implementuje Inštitút hospodárskej politiky. Cieľom projektu je zlepšiť metodický
základ pre tvorbu a čerpanie rozpočtu samosprávnych krajov za účasti občanov a zlepšiť úroveň informovania
o možnosti zapojenia občanov do procesu tvorby a čerpania verejných zdrojov z rozpočtov územných samospráv.
Pre potreby sme vypracovali sylabus vzdelávaco-osvetových aktivít v oblasti finančnej gramotnosti občanovseniorov, špecificky zameraný na osobné a rodinné financie a verejné financie na úrovni samosprávy.
1. Finančná gramotnosť
Finančná gramotnosť je v štúdii OECD definovaná ako znalosť a pochopenie finančných pojmov a rizík, ako
schopnosti, motivácia a sebadôvera využívať získané vedomosti na vykonávanie efektívnych rozhodnutí
v rôznych situáciách týkajúcich sa financií s cieľom zlepšiť finančnú situáciu jednotlivca i spoločnosti, a tým im
umožniť zapojiť sa do ekonomického života.
V Národnom štandarde finančnej gramotnosti 2.1 (2018) je finančná gramotnosť definovaná ako schopnosť
využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť
celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.
Problematiku finančnej gramotnosti obyvateľov Slovenska prepojenú na výšku úverov fyzických
a právnických osôb (jednotlivcov, domácností a firiem) sleduje Ministerstvo financií SR. Ministerstvo a jeho útvar
Inštitút finančnej politiky sledujú, analyzujú a vyhodnocujú úverovú politiku na Slovensku. Štatistiky potvrdzujú,
že dlh domácností za poslednú dekádu (2010-2019) významne vzrástol a domácnosti sú viac zadlžené ako firmy
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alebo živnostníci. Objem úverov domácností vzrástol zo 14,5 mld. eur v roku 2010 na 31 mld. eur v roku 2018.
Dlh domácností stále rastie a pozitívne ekonomické výsledky do roka 2019 podporovali záujem ľudí vziať si úver.
Objem úverov domácností postupne prevýšil objem úverov podnikov. Tempo zadlžovania sa slovenských
domácností je v porovnaní s EÚ nadpriemerné.
Slovensko sa zaraďuje medzi krajiny, kde miera finančnej gramotnosti dosahuje 40-50 %, čo na druhej strane
značí, že 50-60 % dospelých nemá v otázkach finančnej gramotnosti, osobných a verejných financií jasno a má
problémy spravovať vlastné financie a porozumieť spracovaniu súkromných a verejných financií.
Viaceré členské štáty EÚ prijali Národné stratégie finančného vzdelávania ako odpoveď na medzinárodné
prehľadové štúdie OECD k finančnému vzdelávaniu (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko),
na výsledky meraní PISA (Česká republika, Poľsko, Slovensko), resp. prehľadové štúdie finančnej gramotnosti
(Česká republika, Holandsko, Spojené kráľovstvo, USA). Finančné vzdelávanie sa pokladá za významný
komponent širšieho rámca sociálnych a ekonomických politík členských krajín EÚ.
Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 447 z 2. júla 2008 schválila Návrh stratégie vzdelávania
vo finančnej oblasti a manažmente osobných financií. V nadväznosti na tento dokument bol v roku 2008
vypracovaný Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.0. (v roku 2017 verzia 1.2).
2. Zdroje a dokumenty použité na spracovanie sylabu predmetu
Sylabus predmetu Občiansky rozpočet vychádza z dokumentov a zdrojov, ktoré boli schválené príslušnými
štátnymi orgánmi a ďalšími inštitúciami, ktoré majú problematiku finančnej gramotnosti v svojich štatútoch
a programoch:
-

Národný štandard finančnej gramotnosti 2.1 (MŠVVŠ SR),

-

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov,
2018 (MŠVVŠ SR),

-

Slovník finančnej gramotnosti, 2018 (MŠVVŠ SR),

-

Odborné texty k jednotlivým témam Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2, 2018
(MŠVVŠ SR),

-

Zbierka úloh z finančnej gramotnosti (NÚCEM),

-

Korupcia. Námety na vyučovanie pre základné a stredné školy, 2016 (ŠPÚ),

-

Stratégia Národnej banky Slovenska na podporu finančnej gramotnosti, 2019 (NBS).
Pri tvorbe sylabu boli zohľadnené aj výsledky prieskumov finančnej gramotnosti na Slovensku v cieľovej

skupine absolventov stredných škôl, vysokoškolských študentov a dospelej populácie. Podnetné myšlienky
priniesli viaceré akademické práce, ktoré dotvárajú obraz finančnej gramotnosti ako nevyhnutnej súčasti
ekonomickej a manažérskej gramotnosti a poukázali na potrebu rozpracovať novú, osobitnú časť vedeckej
disciplíny – finančnú psychológiu.
3. Vzdelávanie seniorov vo finančnej gramotnosti
Vzdelávanie seniorov je na Slovensku koncipované ako občianske a záujmové vzdelávanie občanov, ktoré
poskytujú okrem iných univerzity tretieho veku pri vysokých školách. Toto vzdelávanie vytvára príležitosti
a impulzy na získavanie nových poznatkov, vedomostí a zručností, udržiavanie duševnej a fyzickej rovnováhy,
rozvoj osobnosti na prospech jednotlivca a spoločnosti.
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Pri tvorbe sylabu boli zohľadnené ciele národného štandardu finančnej gramotnosti, ktoré boli prepojené
s cieľmi projektu „Informovanosť a participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni územnej
samosprávy“. V sylabe sme preto formulovali témy zamerané na jednotlivca (osobné financie), domácnosť
a rodinu (rodinné financie) a spoločnosť (verejné financie). Vzdelávaco-osvetový program dostal názov
Občiansky rozpočet ako vzdelávaco-osvetový program, ktorý sa začal overovať od februára 2020 na Univerzite
tretieho veku na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
Cieľom programu Občiansky rozpočet je
-

posilniť finančnú gramotnosť účastníkov vzdelávania,

-

pochopiť a použiť finančné informácie z hľadiska jednotlivca, domácností a spoločnosti,

-

poznať a pochopiť základné pravidlá vo svete peňazí,

-

poznať pravidlá riadenia osobných a verejných financií a pochopiť rozdiely medzi nimi,

-

porozumieť základným pojmom v oblasti verejných financií,

-

poznať inštitucionálny rámec spravovaniu verejných financií,

-

rozvinúť potenciál orientovať sa v oblasti verejných financií z hľadiska úloh štátu a samosprávnych
krajov v SR,
získať informácie o občianskej participácii pri tvorbe rozpočtu samosprávneho kraja.

-

Občiansky rozpočet má poskytnúť účastníkom odpovede na otázku „Čo všetko by ste mali vedieť
o verejných financiách na úrovni územnej samosprávy?“
Profil absolventov vzdelávania, ktoré by mali preukázať po absolvovaní vzdelávanie, sme formulovali ako
vedomosti, zručnosti a kompetencie:
a)

nájsť, vyhodnotiť a aplikovať finančné informácie,

b) poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií,
c)

naučiť sa rozoznať riziká v riadení vlastných financií,

d) efektívne používať finančné služby vo svojom osobnom či kariérnom živote,
e)

plniť svoje finančné záväzky a naučiť sa vyvarovať nevýhodných finančných transakcií,

f)

porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí a investovania,

g) porozumieť základným pojmom v oblasti samosprávy a riadenia verejných financií,
h) orientovať sa v problematike spravovania verejných financií v samosprávnych krajoch,
i)

získať rozpočtovú gramotnosť a vedieť uplatniť občiansky princíp pri tvorbe rozpočtu a čerpaní financií
v samosprávnom kraji.

Sylabus pokrýva šesť kľúčových tematických celkov: 1. Finančná gramotnosť, 2. Človek vo sfére peňazí,
3. Riadenie osobných financií, 4. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí, 5. Verejné financie a verejné
rozpočty, 6. Participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni územnej samosprávy. Pri každom
tematickom celku bol uvedený rozsah, kľúčové pojmy, kompetencie, účastníkov, podrobný sylabus, odporúčané
formy a metódy vzdelávania seniorov. Pre lektorov sme identifikovali ďalšie relevantné zdroje informácií
ku každému tematickému celku.

4. Vstupné zisťovanie vedomostí z finančnej gramotnosti v skupine seniorov
Vstupné vedomosti a postoje účastníkov sme zisťovali dotazníkom finančnej gramotnosti. Cieľom bolo
zisťovanie vedomostí a postojov seniorov k vybraným otázkam finančnej gramotnosti. (Na zisťovanie uvedených
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faktov by z metodologického hľadiska mal byť použitý test, ale tomuto pojmu sme sa zámerne vyhli, aby sme
účastníkov vzdelávania neodradili od spolupráce, resp. nemotivovali negatívne). Dotazník mal zistiť, ako
respondenti poznajú oblasť osobných financií, rodinný rozpočet a verejné rozpočty, resp. aké k nim zaujímajú
postoje.
Otázky boli zoradené podľa náročnosti, pričom 4 otázky boli zamerané na osobný rozpočet, 7 otázok
na rodinný rozpočet, 4 otázky na vedomosti finančného spotrebiteľa, 3 otázky na verejné rozpočty, 4 otázky
na kompetencie samosprávneho kraja a verejného rozpočtu, 3 otázky na finančnú gramotnosť. Celkový počet
bol 25.
Na otázky s viacnásobnými možnosťami odpovedí mohli respondenti uviesť viacero odpovedí, na otvorené
otázky mali sformulovať vlastnú odpoveď, resp. označiť odpoveď áno alebo nie. Pri niektorých otázkach sme
využili metodiku škálovania.
Dotazník bol anonymný a získané informácie budú využité v ďalšom vzdelávaní seniorov. Dotazník vyplnili
4 muži a 25 žien, spolu 29 respondentov, ktorí predstavovali štyri vekové skupiny – od 55-60 rokov (1 respondent),
61-65 rokov (10 respondentov), 66-70 rokov (10 respondentov) a nad 70 rokov (8 respondentov). Z hľadiska
dosiahnutého vzdelania dosiahlo 15 respondentov stredoškolské a 14 respondentov vysokoškolské vzdelanie.
Zisťovanie veku sme považovali za jeden z najvýznamnejších faktorov. Vek zohráva kľúčovú úlohu
pri osvojovaní nových poznatkov a vybavovaní si zapamätaných poznatkov, ku ktorým sa počas života pridávajú
nové informácie, poznatky a zážitky.

5. Výsledky zisťovania vedomostí a postojov seniorov v oblasti finančnej gramotnosti
Prieskum priniesol zistenia o tom, ako malá skupina respondentov (29) v seniorskom veku (väčšinou od 60
do 70 rokov a starších) má osvojené základné vedomosti a zručnosti z finančnej gramotnosti v oblasti osobných
financií, rodinného rozpočtu a verejných rozpočtov, ako aj v oblasti kompetencií samosprávneho kraja, ktorý
v uvedenom projekte plánuje posilniť participáciu občanov v procese tvorby a čerpania verejného rozpočtu
samosprávneho kraja.
Prieskum priniesol významné zistenia o tom, ako respondenti poznajú jednotlivé položky finančnej
gramotnosti, resp. aké postoje k nim zaujímajú:
a)

Väčšia časť respondentov nemá problém s pochopením pojmu finančná gramotnosť a dokázali ho
správne vysvetliť.

b) Všetci respondenti správne chápu osobné financie ako súhrn všetkých príjmov. Za zdroj príjmu všetci
považujú prácu, 19 respondentov (70 %) považuje za zdroj príjmu aj podnikanie a 16 respondentov
(55 %) súhlasí, že zdrojom príjmu je aj vlastníctvo cenných papierov. Toto zistenie môžeme pripísať
na vrub faktoru veku, keďže respondenti dosiahli svoje vzdelanie približne pred 40-50 rokmi, kedy sa
v uvedených intenciách viac-menej neuvažovalo.
c)

Rôzne druhy štátnych príspevkov (rodičovský príspevok, sociálne dávky, podporu v nezamestnanosti,
invalidný dôchodok) prevažná časť respondentov za príjem považuje, sú však aj takí, ktorí s tým
nesúhlasia a považujú to za povinnosť štátu.
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d) Ak mali formulovať odporúčanie pre blízkych, ak ich výdaje prevyšujú príjmy, odporúčali vylúčiť
niektoré položky z rozpočtu, uskromniť sa alebo uvažovať o možnostiach zvýšenia príjmu. Ani jeden
respondent neodporúčal úver alebo pôžičku.
e)

Jasne a s prehľadom opísali a poznajú špecifickú finančnú situáciu jednotlivých generácií na Slovensku:
mladý človek-študent, v prvom zamestnaní, zamestnaní manželia bez detí, zamestnaní manželia alebo
jeden rodič s dieťaťom/deťmi, manželia alebo jeden rodič po osamostatnení detí, rodičia alebo jednotlivec
na dôchodku.

f)

Viacerí poznajú rozdiely medzi finančnými produktmi bankových inštitúcií, ktoré sú špecificky určené
jednotlivým generáciám, avšak mnohí si mýlia finančné produkty s finančnou situáciou (príjem, dávky).
Sústredili sa skôr na finančné produkty viazané na hotovosť v bankách, menej na produkty pre finančného
spotrebiteľa. Preukázali skôr menší ako väčší prehľad o poskytovaných finančných produktoch.
Nerozlišovali medzi finančnými produktmi a poisťovacími produktmi.

g) V otázkach investovania z hľadiska rizika a likvidity nemajú vyjasnenú ani podstatu investovania, ani
otázku prínosov ani rizík investovania. Základné vedomosti by mali mať aj preto, aby sa vyhli nástrahám
trhu s investíciami. Poznanie finančných produktov bolo veľmi obmedzené a torzovité. Viac nerozumejú
ako rozumejú finančným produktom, ktoré by dokázali zhodnotiť ich peniaze.
h) Charakterizovať verejný rozpočet samosprávneho kraja a princípy tvorby a čerpanie rozpočtu“ nepoznalo
a nevedelo odpoveď 14 respondentov, 14 respondentov uviedlo, že verejný rozpočet patrí do kompetencie
samosprávneho kraja. V pochopení verejného rozpočtu samosprávneho kraja sú ich poznatky všeobecné,
neúplné, torzovité, ba úplne nesprávne.
i)

Vedomosti o prerozdeľovaní a čerpaní verejných rozpočtov sa ukazujú ako neúplné, torzovité
a u viacerých nesprávne. Nepoznajú kompetencie samosprávneho kraja, povinnosti a úlohy, ktoré úrad
VÚC musí zo zákona zabezpečovať ako svoje originálne a prenesené kompetencie. Niektorí nepostrehli
nový legislatívny rámec poslania, funkcií a úloh úradu samosprávneho kraja z hľadiska uspokojovania
potrieb obyvateľov kraja. Zamieňajú si ingerencie štátu (napr. výstava diaľnic) a kompetencie
samosprávneho kraja a územnej samosprávy.

j)

K možnosti účasti obyvateľov samosprávneho kraja na tvorbe a čerpaní finančných prostriedkov
z verejných rozpočtov samosprávneho kraja sa 18 respondentov nevedelo vyjadriť a uviedlo, že majú
minimálne informácie.

k) Informovanosť respondentov o spôsoboch komunikácie a kooperácie Úradu VÚC s obyvateľmi
pri tvorbe a čerpaní rozpočtu je veľmi nízka. Polovica respondentov uviedla, že o tejto možnosti nevedia.
Nepoznajú a väčšinou nevedeli uviesť príklady dobrých, efektívnych a trvalo udržateľných projektov,
ktoré podporuje Úrad VÚC.

Záver
Na základe zisťovania vedomostí a postojov, ktoré sme získali v skupine respondentov-seniorov, účastníkov
ďalšieho vzdelávania na univerzite tretieho veku konštatujeme, že majú viac menej dobre zvládajú problematiku
osobných financií, menej otázky rodinného rozpočtu. Najväčší problém predstavuje pochopenie princípov tvorby
a prerozdeľovania verejných rozpočtov. V oblasti verejných rozpočtov a kompetencií samosprávneho kraja im
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chýbajú základné poznatky a pochopenie poslania a úloh samosprávneho kraja pri tvorbe a čerpaní rozpočtu, ako
aj jasne vymedzené línie pôsobnosti úradu samosprávneho kraja.
Viacerí nevnímajú rozdiel medzi štátnou správou a samosprávou ako správou vecí verejných občanmi.
Pridŕžajú sa zastaraných poznatkov spred obdobia začiatku reformy verejnej správy na Slovensku (po roku 1990).
Niektorí sa domnievajú, že existuje hierarchické usporiadanie a závislosť medzi ústrednou štátnou správou
(Ministerstvom financií SR), samosprávnym krajom a obcami/mestami. Nepostrehli podstatu prerozdeľovania
z úrovne štátneho rozpočtu ako príspevku samosprávnym krajom.
Výsledky získané na veľmi malej vzorke 29 respondentov nemožno síce zovšeobecniť, môžeme ich však
považovať za vážne signály pre úrad samosprávneho kraja, ktorý by mal vhodnými komunikačnými kanálmi
vyzvať obyvateľov k aktívnejšej účasti pri tvorbe a čerpaní verejného rozpočtu samosprávneho kraja.
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Aspekty procesu zmeny vo vzdelávaní seniora
Dana Havranová

Abstrakt
Osobnosť seniora sa za posledných desať rokov výrazne zmenila v súvislosti so zmenou spoločnosti.
Vo svojom príspevku priblížim akými zmenami seniori prešli pri štúdiu na Univerzitách tretieho veku. Popíšem
ako a prečo sa zmenili niektoré odbory na UTV a načrtnem možnosti nových foriem vzdelávania seniorov. Zmenil
sa senior a jeho záujmy. Opíšem ako sa seniori prispôsobili rýchlo meniacemu svetu okolo nás., ako vnímajú
zmeny vo svojom živote a ako ich prijímajú. Vo svojej prezentácii sa zameriam na starších ľudí a odborníkov,
ktorí seniorov vzdelávajú a pracujú s nimi. Vzdelávanie seniorov výrazne prispieva k psychickej pohode
a zlepšeniu kvality života seniora.
Kľúčové slová: seniori, zmena, vzdelávanie, zlepšenie kvality života, osobnosť seniora, spoločenský aspekt,
študijné odbory, Univerzita tretieho veku, motivácia, záujmy seniora, dôchodkový vek

Aktívne zapájanie starších ľudí do spoločenského diania si vyžaduje dostatočný prísun informácií, ktoré
sú poskytované rôznymi cestami, spôsobom i metódami prenosu. Práve primerané informácie vo vysokej miere
podnecujú jednotlivca k rozhodovaniu sa, aké aktivity, v akom čase a na akom mieste by si vybral a sú pre neho
najvhodnejšie. Informácie posilňujú jednotlivca, dávajú mu pocit istoty, orientácie, väčšiu schopnosť adaptácie,
orientácie v novom prostredí v meniacich sa podmienkach. Vzdelaný senior má iný pohľad na svet, je flexibilnejší,
schopný meniť vlastný spôsob života a byť lepšie orientovaný v spoločnosti. (Hrapková, 2015)

Zmena v živote a najmä v živote seniora by mala prebiehať postupne, nie nárazovo. Na každú zmenu v živote
je potrebné sa pripraviť tak, aby prinášala radosť a chuť začať niečo nové, niečo iné. Pri zmene v seniorskom
živote je potrebné priniesť najmä veľa porozumenia, vypočutia a prijatia. Príprava vhodných riešení je jedným
z najvhodnejších prostriedkov na preklenutie zmeny u seniora. Väčšina starších ľudí nemá rado zmeny, nerado
prekračuje svoju komfortnú zónu a nerado sa púšťa na neznámu cestu života. Úlohou ľudí, ktorí pracujú
so seniormi je pomôcť zabezpečiť pocit pohodlia, aby starší človek mohol zmeny dobre zvládnuť a prijať. Dobrý
pracovník a priateľ seniora dokáže minimalizovať odpor zmeny prijať a správne seniora motivovať pri prijímaní
zmien.
Aké najväčšie zmeny prinieslo posledných pár rokov pre seniorov, ktorí študujú na Univerzite tretieho
veku?
Digitálny svet
S digitalizáciou spoločnosti sa zmenil i postoj seniorov vo využívaní IT technológií. V posledných rokoch
sledujeme trend v zmene postoja seniora i čo sa týka digitálnych zručností a kompetencii. I senior využíva svoj
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smartphone nie len na telefonovanie a posielanie správ, ale čoraz väčšmi na „chatovanie“ s priateľmi a rodinou,
fotografovanie, na pridávanie statusov na sociálne siete. Nie je ojedinelým javom vidieť v učebni Univerzity
tretieho veku poslucháča, ktorý si píše poznámky do notebooku, či nahráva prednášku do telefónu. USB kľúč
a posielanie prezentácií cez email sú už u seniorov využívané bežne. Pred desiatimi rokmi mali seniori enormný
záujem navštevovať počítačové kurzy. Toto vzdelávanie naučilo seniorov pracovať s počítačom od základov.
V posledných rokoch však evidujeme záujem najmä o ,,nadstavbové,, vzdelávanie na PC. Témy vzdelávania
počítačových kurzov sú konkrétnejšie. Základné znalosti práce s PC seniori majú, čo ich zaujíma je najmä
zvládanie nových zručností na domácich počítačoch ako sú sociálne siete a digitálna fotografia. Populárnym
krátkodobým kurzom sa stala práce so smartphonom.
Potreba vedieť využívať digitálne technológie sa ukázala i počas pandémie Covid-19, kedy mnoho seniorov
malo iba málo ciest na komunikáciou so svojou rodinou a s vonkajším svetom. Tí, ktorí digitálne zručnosti
nadobudli, dokázali lepšie zvládnuť izoláciu v domácom prostredí, v porovnaní so seniormi, ktorí doma počítač
nemajú, alebo ho nedokážu využívať v plnej miere. Okrem získavania informácií o aktuálnej pandemickej situácii
seniori využívali svoj voľný čas a počítač i na vzdelávanie. Vytvorilo sa niekoľko online platforiem kde seniori
posielali zaujímavé odkazy na kultúrne podujatia, vzdelávania, návštevy múzeí prebiehajúce vo virtuálnom
prostredí. Univerzity tretieho veku ako vzdelávacie inštitúcie pre seniorov zareagovali na vzniknutú situáciu.
V spolupráci s lektormi zasielali svojim poslucháčom prednášky upravené na domáce vzdelávanie, zasielali
autorské texty, videá a nahrávky. Seniorom sa prihovárali nielen v rovine vzdelávania, ale i po ľudskej stránke.
Poskytovali poslucháčom podporu a porozumenie, vedomie, že na svojich poslucháčov myslia i keď nie sú
v kontakte na prezenčnej forme vzdelávania. Poslucháči Univerzity tretieho veku ocenili i možnosť zapojiť sa
do medzinárodnej súťaže a projektu organizovaného UTV.
Ako ďalší príklad z praxe uvádzam prihlasovanie seniorov online do prvého všeobecného ročníka Univerzity
tretieho veku CĎV UK. V tomto akademickom roku sme na Univerzite tretieho veku prijali 289 študentov prvého
všeobecného ročníka. Z nich iba 11 nemá emailovú adresu a preferuje telefonickú komunikáciu. Z uvedeného
je zrejmé, že v posledných rokoch sa digitálna gramotnosť rozšírila i medzi staršou generáciou. Senior sa zmenil
a jeho digitálne kompetencie vzrástli. Média a webové stránky seniori vnímajú ako nástroj efektívnejšej
komunikácie a nie ako problém.
,,Medicínske poznatky posledných rokov stále naliehavejšie upozorňujú na fakt, že každý z nás na kvalite
svojho vlastného starnutia pracuje prakticky celý život. Súbeh procesov starnutia a prítomných chorôb vedie
k prejavom tzv. veľkých geriatrických syndrómov ako pády, poruchy pamäti, úbytok telesnej hmoty úbytok
svalovej hmoty – všetko ako dôsledok vyskytujúci sa u desiatok percent staršej populácie. Vo výsledku to
v súčasnej dobe znamená približne 20% seniorov, ktorým sa nedarí starnúť úspešne, teda so zachovaním
sebestačnosti. Z tejto skupiny musí postupne asi tretina opustiť svoje vlastné prostredie a uchýliť sa do niektorého
zariadenia pre seniorov.“ (Matéjovská Kubešová, 2015)
Z horeuvedeného vyplýva, že je potrebné sa starať o svoje duševné a fyzické zdravie počas celého života
a v seniorskom veku ešte intenzívnejšie. Starostlivosť o seba výrazne zlepšuje kvalitu života každého z nás.
Z nárastu počtu študentov a rastúceho záujmu o štúdium na Univerzite tretieho veku vidíme, že ľudia žijúci v našej
spoločnosti si tieto fakty uvedomujú. Dôkazom trendu starostlivosti o zdravie je záujem o odbory, ktoré sa starajú
o duševné zdravie ako napríklad odbor Psychológia, Lieky a zdravie, Človek a príroda, Gerontológia a fyzické
zdravie ako je odbor Regenerácia psychofyzických síl, odbor Joga a iné programy venujúce sa zdraviu. Letné
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rekondičné pobyty a krátkodobé kurzy zamerané na fyzické cvičenie sú vždy veľmi rýchlo obsadené a tešia sa
veľkej obľube.

Absolventi UTV CĎV UK v roku 2019 (fotoarchív CĎV UK)
,,Jedným z nešpecifických dôsledkov transformácií civilizácie je zmena v obraze staršej osoby. Týka sa to
na jednej strane formálneho právneho posunu seniorov, ich vzhľadu, fyzických a duševných schopností, ba
dokonca aj akademických učebníc vývojovej psychológie pomenovaných 55 rokov ako hranica medzi dospelosťou
a neskorou dospelosťou, súčasné diela označujú ako začiatok staroby 60, ba 65 rokov. (Straś-Romanowska, 2012).
Mnoho výskumníkov, berúc do úvahy výrazné individuálne rozdiely v procese agigovania, považuje hranicu
medzi dospelosťou a neskorou dospelosťou za nestabilnú a posúva ju až do veku 70 rokov“. (Stuart-Hamilton,
2006).
Dnešní seniori žijú kvalitnejší a rozmanitejší život v porovnaní so životom aký viedli seniori v minulosti.
Táto výhoda ide spoločne so zlepšením životného štýlu vo všeobecnosti, vo všetkých oblastiach života. Ľudia žijú
zdravším spôsobom života, vo väčšej miere sa o seba starajú a majú viac informácií a možností si svoje poznatky
a skúsenosti medzi sebou vymieňať. Vo veľkej miere ľudia pracujú menej fyzicky, ale na druhej strane sa zvýšil
stres a rýchlosť života. Ako kompenzácia na stresový spôsob života slúžia športové aktivity a zdravší spôsob
stravovania. Pomoc z radov odborníkov sa rozvinula a ľudia majú viac možností vyhľadať pomoc a radu
od psychológov, lekárov a sociálnych pracovníkov. Vidíme však, že dnešný senior sa posúva, snaží sa držať krok
s mladými i keď vie, že v určitých oblastiach ako počítače, lifestyle, celkové zrýchlenie doby už s mladými ľuďmi
nebude vedieť a nie vždy chce držať krok.
Z prieskumov realizovaných na UTV vyplýva nárast a hodnotenie pomoci štúdia na UTV ako jeden
z aspektov zlepšovania kvality života. Potreba neustálej inovácie programov a prinášanie nových impulzov
do vzdelávania seniorov sú zrejmé.
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Gamifikácia
Ako príklad inovácie vzdelávania použijeme zavedenie herných prvkov do vzdelávania, ktorý sa využíva
nielen na vzdelávanie detí, ale i vo vzdelávaní dospelých. Vo vzdelávaní seniorov by bol veľkým prínosom
pre ,,hravosť,, a odľahčenie i závažných tém v seniorskom vzdelávaní.
,,Ak nás učenie nudí, asi nebude veľmi efektívne. Ako malé deti sme sa učili objavovaním a mali sme z neho
prirodzenú radosť. Postupne sa tento pocit z učenia vytratil, až sme skončili u nudných príručiek. Gamifikácia je
teda možnosť ako študenta prekvapiť, potešiť, vyvolať v ňom emócie, vytvoriť zaujímavé ,,aha“ momenty tak, že
vedľajším efektom je napríklad i skoršie otvorenie kurzu a tvorba úloh (sen každého vzdelávateľa)“ (Mentlíková,
2016).
Čo to vlastne gamifikácia je? Gamifikácia vychádza z herného prostredia a herného dizajnu. Platia pre ňu
určité pravidlá. Gamifikácia musí byť najmä zmysluplná a ľahko pochopiteľná. Ak by sme ju chceli posadiť
do prostredia seniorov musí byť jednoduchá s postupným zvyšovaním náročnosti. Účastníci sa musia cítiť
slobodne a dobrovoľne. Účelom zavádzania herných prvkov do vzdelávania dospelých je prinášať hravé aspekty,
zábavu, vyvolávať najmä pozitívne emócie. Konkrétne v príprave hry na potreby vzdelávania dospelých je
dôležitý presný postup a nastavenie odmeňovania. Vymyslieť hru pre seniorov vôbec nie je jednoduché, konečný
výsledok však bude prekvapivo dobrý.
Tvorba ako fenomén zmeny seniorského života
Ľudský vek sa predlžuje, pretrváva rast starnutia populácie. Počet produktívneho obyvateľstva stále klesá.
Možnosťou ako vyriešiť starostlivosť o seniorov je i to, že sa budú dovzdelávať v odboroch, ktoré im budú
prínosom. Odbory, ktoré im pomôžu sa postarať o svoje zdravie ako i o zdravie svojich blízkych. Na UTV je to
napríklad odbor Gerontológia, Človek a zdravie, Lieky a zdravie, Liečivé a aromatické rastliny. Seniori
sa zaujímajú o rôzne odbory, ich záujmy sú rôznorodé, majú však spoločný cieľ – napĺňanie osobných potrieb
jednotlivca, spomaľovanie procesu starnutia, záujem nájsť novú filozofiu života. Človek po odchode z pracovného
života má viac voľného času a priestoru na svoje koníčky, prichádza čas venovať sa sebe a svojim záujmom.
S pribúdajúcim časom seniori nachádzajú inšpiráciu a venujú sa v plnej miere veciam, na ktoré nemali čas počas
aktívneho života. U mnohých sa prebudí inšpirácia a vznikajú nové literárne diela.
Okrem literárnej tvorby sa seniori venujú i výtvarnému umeniu, paličkovaniu, háčkovaniu a mnohým iným
koníčkom, ktoré sú kreatívne a ešte i slúžia na zlepšovanie jemnej motoriky v seniorskom veku. Z tohto dôvodu
je snaha seniorskú kreativitu podnecovať a podporovať ju. V záujme rozvoja kreativity sú na UTV
otvorené odbory ako Umelecké terapie, Dejiny výtvarného umenia, Múzické umenie v spoločnosti. Na UTV
sa seniori pravidelne zapájajú do rôznych umeleckých súťaží doma i v zahraničí.
Turizmus ako fenomén dôchodkového veku
Po nástupe do dôchodkového veku má človek prirodzene viac času a prichádzajú nové možnosti ako tento
čas využiť. Počas produktívneho veku sa ľudia venujú svojej práci, rodine a nezostáva im veľa času na rozvoj ich
koníčkov a na cestovanie. Pri vzdelávaní na UTV sa im naskytá príležitosť cestovať s novými priateľmi
a pod záštitou organizácie, ktorej veria. Mnohí túto príležitosť s radosťou využívajú. Z našich skúseností vyplýva,
že najskôr cestujú na bližšie ciele kde je možnosť vrátiť sa domov jednoduchšia, no po čase sa rozcestujú a radi
sa vydajú i na dlhšie zahraničné cesty.
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„Čo seniorovi prináša študijná návšteva spriatelenej univerzity a turizmus?
-

Nové znalosti o neznámych miestach a krajinách

-

Nové sociálne kontakty v seniorských skupinách a mimo svojich partnerských univerzít

-

Zmysluplné vyplnenie ich voľného času

-

Zdokonaľovanie jazykových a odborných vedomostí

-

Nové vzťahy v skupine spolucestujúcich a so sprievodcom“ (Hrapková, 2018).
Záujem o vzdelávanie vzrastá u seniorov každým dňom. Je už prirodzenou súčasťou života mnohých

jednotlivcov po odchode do dôchodku. Je to jeden z prvých krokov, ktorý človek urobí keď ukončí svoju aktívnu
profesionálnu kariéru. Ide o dôležitý krok v živote človeka, ktorý prináša veľa pozitívnych zmien. Z uvedeného
môžeme dedukovať, že my, ako tvorcovia programov pre seniorov a sprostredkovatelia seniorského vzdelávania
sa podieľame na pozitívnych zmenách v živote našich starších ľudí.
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Klub Univerzity tretieho veku UK - história a súčasnosť
Ján Hrouzek

Občianske združenie Klub Univerzity tretieho veku Univerzity Komenského bolo založené v októbri 1999
ako klub absolventov UTV UK. Motiváciou bola o. i. snaha absolventov stretávať sa aj po ukončení kurzov
a prednášok a pokračovať v nadviazaných priateľstvách mimo akademickú pôdu. Postupne sa v klube začali
združovať tiež aktívni poslucháči UTV. Už od svojho počiatku bol v klube kladený dôraz na edukačnú stránku
voľnočasových aktivít a na vysokú úroveň plánovaných podujatí. Pôvodne bol klub platformou pre pomerne voľné
stretanie sa pri rôznych príležitostiach, hoci starostlivo pripravovaných. Jednotlivé akcie poriadané v úzkej
súčinnosti s prednášanými témami sa dostávali stále viac pod gesciu klubu. Postupne sa stabilizoval program
aktivít čo vyústilo do zmeny jeho právneho postavenia. Občianske združenie s názvom KLUB UNIVERZITY
TRETIEHO VEKU, UNI-VERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE bolo zaregistrované MV v roku 2008.
Dnes, hoci výchovný aspekt akcií máme stále na zreteli, klub poriada svoje podujatia relatívne nezávisle od výuky.
Činnosť klubu, pôvodne usmerňovaná štatútom, je dnes riadená stanovami. O plán činnosti a jeho napĺňanie
sa stará volený výbor. K pevnej štruktúre ročného plánu aktivít patrí začínanie a ukončovanie akademického roka
pochodom seniorov, predvianočné posedenie, vydanie spravodaja, výročná členská schôdza a v jarnom období
spoločenský večer. Ročný plán dopĺňa návšteva divadelných predstavení, koncertov, organizovanie exkurzií,
prednášok, poriadanie besied s osobnosťami kultúrneho a spoločenského života podľa návrhov členov klubu. Plán
podujatí na akademický rok zverejňujeme láskavosťou vedenia UTV v ročenke prednášok, na web-stránke klubu
a na nástenke v priestoroch UTV.

Kontakt:
www.klubutv.sk
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28 rokov Univerzity tretieho veku na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine
Janka Buchancová, Mária Šimonová, Ján Buchanec, Katarína Nezdobová, Mária Zanovitová,
Viera Švihrová

Jesseniova LF UK v Martine ako druhá na Slovensku otvorila Univerzitu tretieho veku (UTV) v r. 1991/92
v trojročnom študijnom programe Všeobecné lekárstvo a o niekoľko rokov aj v dvojročnom programe
Starostlivosť o seniorov. Osobitnému záujmu seniorov sa tešia aj bezplatné Kurzy IKT a Klub absolventov.
Garantmi výučby UTV boli postupne doc. MUDr. Branislav Geryk s doc. MUDr. Josefom Květenským, CSc.,
doc. MUDr. Kamil Belej, CSc., od r. 2014 prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc. s prof. MUDr. Jankou Buchancovou,
CSc., program Starostlivosť o seniorov garantuje Mgr. Mária Zanovitová, PhD. Pedagogický zbor dlhoročne
tvoria hlavne pedagógovia z materskej fakulty, profesori, docenti, vedeckí pracovníci s hodnosťou CSc., PhD.
a asi 10 - 15 % lekári z Univerzitnej nemocnice Martin. Početnosť pedagógov vyplýva z charakteru medicínskeho
štúdia, jednotlivé prednášky zabezpečujú špecialisti rôznych odborov. Z tímu 33 pedagógov je v akademickom
roku 2019/20 24 lektorov vo veku nad 50 rokov, z nich 6 v dôchodkovom veku. Mgr. Katarína Nezdobová
dlhoročne zaisťuje nerušený chod UTV po administratívnej stránke.
V roku 2018/19 študenti v rámci záverečných prác spracovali tému ,,Životný štýl poslucháčov UTV na JLF
UK“ so zapojením 95 anonymných dotazníkov, pri dodržaní lege artis postupov a schválením vedenia JLF.
V súbore bolo 71 žien (66,2 %). Priemerný vek absolventov bol 66,86 rokov, NS rozdiel medzi mužmi a ženami.
51 poslucháčov malo vysokoškolské vzdelanie, ostatní stredoškolské s maturitou. Z počtu 95 už nepracovalo 62
študujúcich (65,0 %). Desiati (10,5 %) pracovali duševne, 10 ti (10,5 %) fyzicky, zvyšných 13 duševne aj fyzicky.
U zamestnaných, v dôchodkovom veku, nie vždy v pôvodnej profesii, išlo vo väčšine o skrátený pracovný čas,
niekedy o príležitostné pracovné činnosti. Z množstva získaných údajov vyberáme: až 73,7 % poslucháčov
sa venovalo záhradkárstvu; počítačovú techniku veľmi často používa polovica celého súboru, len 2 osoby IKT
nepoužívali.
UTV JLF UK v Martine dlhoročne úspešne prenáša aktuálne poznatky z oblasti medicínskych vied, sledujúc
preventívne zameranie ochrany a podpory zdravia nielen pre komunitu študujúcich seniorov. Jej prostredníctvom
sa šíria tieto vedomosti aj do rodín a významne aj v širšom okruhu verejnosti. Aktivity UTV v Martine
sú koordinované Centrom ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave, jej pracovníci sa pravidelne zúčastňujú aj
na slávnostných promóciách v Martine.

Kontakty:
Buchancová, J. 1,2 , Šimonová, M.1, Buchanec, J.1, Nezdobová, K.1, Zanovitová, M. 1,3, Švihrová, V. 2
1

Univerzita tretieho veku JLF, Martin, Univerzita Komenského Bratislava,

2

Ústav verejného zdravotníctva JLF, Martin, Univerzity Komenského, Bratislava

3

Ústav ošetrovateľstva JLF, Martin, Univerzity Komenského, Bratislava
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3. SEKCIA
Vzdelávanie pedagógov, verejnosti a programy pre kariérny rozvoj

Andragogická podpora profesijného rozvoja učiteľstva
Ivan Pavlov

Abstrakt
Podpora profesijného rozvoja učiteľstva je súčasťou mnohých reformných návrhov v medzinárodnom
i národnom kontexte. Rezort školstva má vytvárať vhodné podmienky, nastaviť optimálny legislatívny rámec,
ktorý zohľadňuje najnovšie výsledky vedeckého výskumu o princípoch a stratégiách podpory profesijného učenia
sa. Profesijné (andragogické) poradenstvo učiteľstvu je efektívnym a funkčným prostriedkom vhodne dopĺňajúcim
iné, vzdelávacie a rozvojové profesijné aktivity. Profesijné poradenstvo na škole má svoje teoretické východiská
i možnosti praktickej aplikácie v profesijnom rozvoji učiteľstva.
Kľúčové slová: andragogická podpora, poradenstvo, profesijný rozvoj, učiteľstvo,
Úvod
Podoby profesijného rozvoja učiteľstva a jeho podpory prešli za posledné desaťročia na Slovensku
významnými zmenami, ale nie všetky boli z pohľadu ich efektivity a dopadov na kvalitu učiteľskej práce
pozitívne. Doposiaľ nemá Slovensko komplexný systém podpory celoživotného profesijného rozvoja učiteľskej
profesie. Dosluhujúci zákon NR SR č.317/2009 Z. z. a ani jeho o desať rokov „mladší brat“ zákon NR SR
č.138/2019 Z. z. nepriniesol zásadný prelom vo vytváraní optimálnych podmienok na odborno-metodickú
(inštitucionálnu) pomoc, ani ucelený systém kontinuálneho vzdelávania, či podpory kariérového rozvoja
slovenského učiteľstva.
Profesijný rozvoj a jeho podpora
Učiteľky a učitelia môžu využiť bezplatnú, monopolnú, ale nepostačujúcu a obmedzenú ponuku rezortnej
vzdelávacej inštitúcie – Metodicko-pedagogického centra, ktoré podľa ostatných výskumných zistení (Hall a kol.
2019) neposkytuje kvalitné vzdelávacie služby, ktoré by uspokojili špecifické a stále sa meniace učebné potreby.
Ojedinelá i keď príťažlivá ponuka mimovládnych organizácií alebo svojpomocných učiteľských aktivít nedokáže
suplovať komplexný systém verejnej podpory. Podpora profesijného rozvoja učiteľstva sa dnes vo svete chápe
inak, než len tradične podporované formálne vzdelávanie, ktoré je u nás spravidla organizované ako hromadné,
mimo vlastného pracoviska a nie vždy ponúka odpovede na špecifické otázky, ktoré účastníci riešia vo svojej
pedagogickej práci. Zväčša ide o revitalizáciu poznatkov, programy s krátkym trvaním, ktoré nezasiahnu hlbšie
štruktúry profesijných kompetencií alebo ponuka vôbec nereaguje na potreby alebo dynamicky sa meniaci svet

a jeho odraz v školskej praxi. Nový, komplexný, celoživotný systém podpory by mal byť dôsledne budovaný
na princípoch vyjadrujúcich požiadavky učiteľstva a to, aby pomoc bola:
▪

individualizovaná – pomoc podľa jedinečných potrieb;

▪

dostupná – pomoc na dosah, čo najbližšie;

▪

operatívna – pomoc hneď, keď vznikne potreba;

▪

kontinuálna – pomoc nepretržite počas celej profesijnej dráhy;

▪

odborná – pomoc skutočného experta na profesijné problémy.

Dominantné zastúpenie formálneho učiteľského vzdelávania, dnes ustupuje do úzadia iným metódam a formám
podpory profesijného rozvoja. Dokumenty vzdelávacích politík EÚ (EK 2018) o kľúčových kompetenciách
pre celoživotné učenie naznačujú, akým smerom sa má podpora profesijného rozvoja učiteľstva uberať:
▪

začleniť prístupy zamerané na kompetencie do počiatočného vzdelávania a kontinuálneho profesijného rozvoja, čo
môže pomôcť pedagogickým pracovníkom pri zavádzaní zmien vo vyučovaní a učení sa v ich prostredí a môže im
pomôcť kompetentne využívať takéto prístupy;

▪

získať podporu pri vypracúvaní prístupov zameraných na kompetencie v konkrétnych situáciách vďaka výmenám
pracovníkov a partnerskému učeniu a partnerskému poradenstvu umožňujúcu flexibilitu, autonómnosť
pri organizovaní vzdelávania prostredníctvom kontaktov, spolupráce a v rámci odborných komunít;

▪

poskytovať pomoc pri vytváraní inovatívnych postupov, účasti na výskume a náležitom využívaní nových
technológií, vrátane digitálnych technológií pri uplatňovaní prístupov zameraných na kompetencie vo vyučovaní
a učení sa;

▪

poskytnúť usmernenia, prístup do centier odborných znalostí, vhodné nástroje a materiály čo môže zvýšiť kvalitu
metodiky a praxe vyučovania a učenia sa.

OECD (2020, s. 19–20) uvádza v hodnotení Slovenskej republiky, že budovane silnejšej pedagogickej
pracovnej sily je pre zlepšenie zručností mládeže rozhodujúce. Výskumy ukazujú, že kvalita učiteľov má
ďalekosiahly vplyv na študijné výsledky žiakov. Množstvo faktorov brzdí Slovensko v schopnosti prilákať a
udržať si vysokokvalitných učiteľov vo vzdelávacom systéme, pričom najpodstatnejším sú platy učiteľov. Vyššie
platy však nepredstavujú samočinné ani komplexné riešenie nízkej príťažlivosti učiteľského povolania a existujú
i ďalšie aspekty vyžadujúce si súbežné zlepšenie (Tabuľka 1). Slovensko by sa preto v rámci počiatočnej prípravy
učiteľov malo zamerať na posilnenie praktických aspektov ich učebných osnov, zlepšenie v oblasti profesijného
rozvoja učiteľov a postup v ich kariérnom raste.
Tabuľka 1 Príležitosť 3 Budovanie silnejšej pedagogickej pracovnej sily (OECD, 2020, s. 20)
Príležitosť: 3 Budovanie silnejšej pedagogickej pracovnej sily
Zlepšenie praktických
aspektov učebných osnov
v rámci počiatočnej prípravy.
Zlepšenie v oblasti
profesijného rozvoja.

Podpora kariérneho rastu

•
•
•
•
•
•
•
•

Legislatívne stanoviť minimálny podiel praktickej prípravy pre učiteľov
na univerzitách.
Uľahčiť vytváranie partnerstiev medzi učiteľskými fakultami a školami.
Zvýšiť kvalitu a relevantnosť profesijného rozvoja.
Rozšíriť rôznorodosť profesijného rozvoja.
Stanoviť jasne usmernenie pre vytváranie portfólií.
Podporovať učiteľov v portfóliovom systéme
Zjednotiť štandardy výučby v celom systéme.
Chápať mentorskú činnosť ako súčasť kariérneho rastu.
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Andragogické poradenstvo učiteľstvu
Hľadanie inovačných prístupov v rámci edukačných vied nám ponúka nový koncept – andragogické
poradenstvo (Pavlov 2019). Poradenstvo pomáha počas profesijnej dráhy vyrovnať sa s požiadavkami na výkon
profesie. Poskytuje individualizovanú a špecializovanú poradenskú službu v individuálnych, skupinových alebo
školských učebných potrebách, ktoré sú riešiteľné výchovou a vzdelávaním (učením sa). Úlohou andragogiky
v tomto zmysle je hľadať metódy a formy umožňujúce a podnecujúce učenie sa dospelého (jeho učenlivosť).
Docilita (z lat. docilitas – učenlivý, schopný učiť sa) má pôvod v autoregulačných psychických procesoch
osobnosti človeka, v najširšom význame ako schopnosť regulovať vlastné správanie a konanie (vrátane učenia).
Každý disponuje určitou mierou schopnosti autoregulácie sebaučenia danej neurologickými dispozíciami,
podmienkami prostredia, školovaním, ale aj vhodnými edukačnými intervenciami (Pavlov – Neupauer 2019).
Docilita je diagnostikovateľný potenciál človeka pre učenie, sebaučenie, ktorý je možné zlepšovať, rozvíjať,
trénovať a podporovať aj andragogickou intervenciou. Istý stupeň docility človeka je možné považovať aj
za andragogické kritérium dospelosti (narušená alebo dočasne, či trvale znížená schopnosť docility – indocilita
môže dospelým brániť dosahovať životné ciele). Docilita (vo význame učenlivosť) je dnes oceňovaná ako kľúčová
kompetencia človeka pre zamestnanosť a celoživotnú pripravenosť učením sa prispôsobovať novým požiadavkám
a situáciám. Podotýkame, že učenlivosť nechápeme len v úzkom poňatí vo vzťahu k novým vedomostiam
a zručnostiam, ale aj vo vzťahu k uvedomelej sebavýchove (hodnoty, charakter, mravnosť) osobnosti. Docilitu ako
andragogický fenomén je možné nielen vedecky skúmať, ale aj prakticky komplexne podporovať v týchto
dimenziách:
▪

môcť – rôzna miera potenciálu (komplex dispozícií pre učenie vrátane životných skúseností a výsledkov
školskej edukácie);

▪

chcieť – rôzna úroveň motivácie (pripravenosť, ochota učiť sa a priznať si, že mnohé nevieme, ale učením
sa dokážeme aj za pomoci iných zlepšiť);

▪

vedieť – rôzne stratégie celoživotného udržiavania a rozvíjania učenlivosti.
Podpora profesijného rozvoja učiteľstva poradenstvom podlieha rôznym teoretickým prístupom a stratégiám.

Kliment (2003) a Prusáková (2005, s 34) hovoria o troch poradenských prístupoch a možnostiach ich kombinácie
(líšiace sa intenzitou, hĺbkou práce s klientom) v aplikácii na poradenstvo dospelých. Ide o poskytovanie
informácií, vedenie, orientácia (angl. guidance) a intenzívnu poradenská pomoc (angl. counselling). Vzhľadom
na naše skúsenosti a výskumné zistenia, sme vyčlenili tri úrovne andragogického poradenstva, ktoré je možné
poskytovať na úrovni učiacej sa organizácie (jej školského manažmentu), učiacich sa tímov (metodické orgány
školy) a učiacich sa jednotlivcov. Pre každú úroveň poradenstva i potreby klienta sa uplatňujú špecifické
poradenské prístupy a metódy intervencie.
Tri úrovne poradenskej práce v andragogike môžeme charakterizovať takto:
▪

základná úroveň – poradca ako „informátor“ poskytuje informácie (kontaktné / dištančné) nevyhnutné
na uspokojenie potreby, očakávania klienta, spravidla je krátkodobé a nie je založené na poradenskom vzťahu
medzi klientom a poradcom. Klient sa spravidla potrebuje zorientovať, získať informácie, aby sa mohol
správne rozhodnúť, kto mu môže pomôcť, kde sa o tom môže viac dozvedieť, dočítať;
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▪

rozšírená úroveň – poradca ako „dispečer“ usmerňuje procesy, postup (z jedného miesta na optimálny smer
k cieľu) na základe identifikácie problémov a potrieb klienta (orientácia – guidance ako pomoc pri výbere
cesty). Poskytne (spravidla jednorazovú, krátkodobú) radu, inšpiráciu ako sled krokov na ceste k vyriešeniu
problému a zlepšeniu stavu klienta;

▪

špecializovaná úroveň – „navigátor“ odborne riadi udržiavanie optimálneho smeru (neodchýlenie sa od cieľa
plavby, letu do cieľa), poskytuje poradenstvo pri riešení konkrétneho problému zvládnuteľného učením
(intenzívna poradenská pomoc – counselling). Klient potrebuje riešiť konkrétny problém, ktorý je
zvládnuteľný a riešiteľný učením, ale vyžaduje opakované spravidla dlhodobejšie poradenské aktivity.

Schéma 1 Úrovne andragogického poradenstva (autor)

špecializovaná úroveň poradenstva
(counselling)
(poradca je „navigátor“)
rozšírená úroveň poradenstva (guidance)
(poradca je „dispečer“)
základná (informačná) úroveň poradenstva
(poradca je „informátor“)

V poradenskej praxi sa tieto úrovne môžu prelínať, prechádzať spontánne v ďalšiu (vyššiu) úroveň alebo
sa pohybovať na hranici. Je dôležité, aby poradca rozpoznal rovinu, na ktorej je potrebné s klientom pracovať,
identifikoval objednávku klienta a ponúkol adekvátnu poradenskú podporu jednotlivcovi, skupine alebo celej
organizácii. Andragogické poradenstvo môže byť obsahovo zamerané na (Pavlov 2019):
▪

rozvoj profesijných kompetencií, vrátane identifikácie učebných potrieb jednotlivcov (potenciálu
na učenie ― docility) a učiacich sa tímov, ale aj pri odhaľovaní príčin profesijne nekompetentného
správania a konania;

▪

spôsobilosti autoregulácie v učení sa, zahŕňajúca diagnostiku a odporúčania na efektívne stratégie učenia
sa;

▪

spracúvanie profesijných skúseností, zdieľaní informácií z rôznych zdrojov alebo eliminácia ťažkostí
s aplikáciou osvojeného do pracovnej (pedagogickej) praxe;

▪

plánovanie, realizáciu, didaktickú transformáciu vzdelávacích obsahov (učiteľka v role učiaceho sa, resp.
vzdelávateľa dospelých kolegov);

▪

individuálnu a skupinovú evidenciu a evalváciu kompetencií a bilancovanie výsledkov profesijného
učenia a jeho dopadov na procesy učenia sa detí a organizačného učenia sa na škole;

▪

riešenie špecifických učebných potrieb a profesijných otázok (voľba vhodných programov vzdelávania,
poskytovateľov, efektívnych a inovatívnych metód učenia, ale aj komunikačných modelov vo vzťahu
k dospelým kolegom, rodičom, a i.);
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▪

manažment materskej školy v plánovaní a realizácii komplexného rozvoja materskej školy kontinuálnym
vzdelávaním a profesijným učením na úrovni jednotlivcov a skupín učiacich sa;

▪

diagnostiku kariérovej situácie, individuálny potenciál, plánovanie profesijnej kariéry, jej sebariadenie,
napredovanie i odstraňovanie bariér (stres, vyhorenie, nevhodná organizácia práce, zlé medziľudské
pracovné vzťahy a pod.).

Záver
Andragogické poradenstvo učiteľstvu by mohlo v blízkej budúcnosti vhodne doplniť existujúce nástroje
podpory ich profesijného rozvoja pretože má potenciál reflektovať jeho špecifické potreby v podmienkach
pracoviska. Realizácia tohto konceptu podpory učiteľstva závisí nielen od úrovne jeho vedecko-teoretického
rozpracovania, ale aj budovania inštitucionálneho zázemia pre tento typ poradenských služieb a odbornej prípravy
poradcov profesijného rozvoja. Príspevok vznikol vďaka podpore projektu APVV-16-0573: Aplikácia modelu
andragogického poradenstva v kontexte profesionalizácie učiteľstva – MAPUS, ktorého riešiteľom je Katedra
andragogiky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Literatúra:
KLIMENT, P. 2003. Poradenství jako součást formálního curricula studijního odboru andragogika. In Kurikulum
andragogiky. Olomouc: Univerzita Palackého, s.237–240. ISBN 80-244-0683-1.
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE. 2018. Odporúčania rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné
vzdelávanie
(2018/C
189/01).
Dostupné
online:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX: 32018H0604(01)&from=EN
HALL, R. – DRÁĽ, P. – FRIDRICHOVÁ, P. – HAPALOVÁ, M. – LUKÁČ, S. – MIŠKOLCI, J. – VANČÍKOVÁ,
K. 2019. Analýza zistení o stave školstva na Slovensku. Bratislava: MESA 10,
Dostupné online: https://analyza. todarozum.sk/docs/
OECD, 2020. Stratégia zručností OECD pre Slovenskú republiku. Posudok a odporúčania. Bratislava,
ISBN 978-92-64-36420-2 (pdf), Dostupné online: https://doi.org/10.1787/bb688e68-en
PAVLOV, I. 2019. Poradenstvo v podpore profesijného rozvoja pedagogických zborov škôl In Orbis Scholae,
roč. 12, č. 3, s. 31–45. ISSN 1802-4637.
PAVLOV, I. – NEUPAUER, Z. 2019. Docilita dospelých - skrytý potenciál v ére umelej inteligencie.
In Vzdělávaní dospělých 2018 – transformace v éře digitalizace a umělé inteligence. Praha: Česká
andragogická společnost, s. 25-36. ISBN 978-80-906894-4-2.
PRUSÁKOVÁ, V. 2005. Základy andragogiky. Bratislava: Gerlach Print s.r.o., ISBN 89142-05-2.
Zákon NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. In: Zbierka zákonov. 2019, č. 138.

Kontakt:
Doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
Katedra andragogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela
Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica
Email: ivan.pavlov@umb.sk

97

Produktivní spotřeba vzdělání
Nástin kritické analýzy zhodnocování vzdělanostního potenciálu
Jan Barták

Abstrakt
Vzdělávací soustava v ČR zaostává za dynamickým rozvojem průmyslu 4.0, zejména pak informačních
technologií. Důsledky těchto změn se projevují v profesním a sociálním uplatnění absolventů škol ve všech
oblastech společenského života. Školská politika sice tyto změny do jisté míry reflektuje, vnímá současnost, ale
postrádá prognostické zacílení na klíčové způsobilosti odborné, sociální a osobnostní, jimiž by měli disponovat
budoucí absolventi škol všech stupňů. Pro řešení této situace doporučuje autor inspiraci v poznatcích znalostního
managementu a využití Revansova pravidla (nezbytnost předstihu interního růstu znalostí vůči externímu
prostředí).
Klíčové slová: klíčové způsobilosti, STEP a SWOT analýza, Revansovo pravidlo, Knowledge Management,
Change Management

Dynamický rozvoj informačních technologií nastartovaný v druhé polovině minulého století vedl ke vzniku
informační společnosti a k počátkům utváření společnosti znalostní zahrnující změny ekonomické, politické,
společenské, a kulturní. Vzdělávací soustava, zejména pak vzdělávání vysokoškolské, by mělo překotný, nezřídka
diskontinuální průběh společenských, ekonomických a kult řešení urních změn nejen reflektovat, ale prognózovat
požadavky, které na absolventy bude (resp. měla by!) klást budoucí společnost, zaměřená nikoli na pouhé
hromadění a exploatování znalostí, ale na jejich moudré a kreativní využívání v zájmu udržitelného rozvoje. Obsah
výuky i její celkové zaměření tedy modifikovat tak, aby absolvent byl vybaven nejen způsobilostmi odbornými,
ale též sociálními a morálně volními na takové úrovni, aby měl šanci obstát v měnících se podmínkách profesních
i společenských.
K podobnému pojetí vzdělání mají dosud mnohé vysoké školy daleko. Obvykle se ve výuce pohybují
v prostoru jednoznačnosti, v němž vektorem vědomostí a vhodné stimulace je požadovaný studijní výkon.
Současné vzdělávací programy zahrnují především:
-

vlivy prostředí (materiálního i lidského, tj. vybavení poslucháren, laboratoří, pomůcky, umístění škol
v lokalitě, pedagogický sbor, učitelé, lektoři, logistika a zázemí školy),

-

vlivy činností (co učit, jaké předměty, jejich skladba, hloubka, účinnost, kompatibilita, …),

-

vlivy schopností (odbornost pedagogů – předávat znalosti, dovednosti, návyky, řídit znalosti, řídit
změny).

Školy se často spokojují přiřazováním nových poznatků ke stávajícím, aniž by:
-

řešily vztah kvantity (umět více) a kvality učiva (umět lépe),

-

rozlišovaly učivo skalační a furkační,
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-

diferencovaně pracovaly s talenty,

-

rozvíjely konvergentní a divergentní myšlení (využívaly levé i pravé mozkové hemisféry, „celého
mozku“) studenta,

-

dbaly na energetizaci získaných poznatků s využitím Komenského triády
 umět (osvojené znalosti a dovednosti),
 chtít (posilovat zainteresovanost a motivaci studenta k uplatňování poznaného),
 moci (omezovat subjektivní i objektivní bariéry oslabující možnosti sebeuplatnění a seberealizace
studenta),

-

kombinovaly atak na rozum studenta s emočními apely, jež napřimují jeho zacílení k akci.
Dochází k zanedbávání rozvoje sociálních způsobilostí, zejména emoční inteligence, morálně volních

vlastností, sociálních dovedností, kreativity zaměřené na úspěšné budoucí inovace.
Komplexní a dynamické utváření a upevňování funkčních způsobilostí vyžaduje:
-

vzdělávání na úrovni současného poznání daného oboru a jeho didaktiky,

-

rozvoj interaktivity studentů zejména s využitím problémového vyučování akcentujícího smysl učení a
jeho praktickou využitelnost (od formulace myšlenky, názoru, stanoviska k relevantní argumentaci,
dokazování platnosti soudu v určitých, přesně vymezených, podmínkách), ke kultivaci problémového
myšlení,

-

navození dynamické rovnováhy mezi racionálním a emočním rozvojem člověka,

-

nastavení dynamického systému s fázovým vyhodnocováním.

Neomezujme se při působení na studenty pouze na racionální stránku učiva, ale zaměřme se zároveň na rozvíjení
emočního zázemí studenta, na uspokojování jeho potřeby seberealizace při kreativním uplatňování poznaného
při řešení smysluplných úkolů. Působit můžeme na jeho:
-

kreativní postoje (vytrvalost, tolerance vůči víceznačnosti, ochota vyhledávat a přijímat nové, odvaha
riskovat, odklad uspokojení na pozdější dobu), ideová nezávislost, myšlenková nespoutanost, zvídavost),

-

kreativní schopnosti (stimulační svoboda, ochota vystoupit z vymezených hranic zadání, změna úhlu
pohledu, funkční svoboda, nezávislost na konvencích v použití myšlenek i věcí, flexibilita, vnímavost
vůči problémům, představivost – imaginace, tvorba nápadů, sebeřízení),

-

kreativní procesy (náhlé „osvícení“ vers. kontinuální činnost, improvizace vers. řád a systém, techniky,
metody, vytváření podmínek a prostředí).

Tvořivé myšlení podporují aktivity zaměřené na změnu postojů a hodnot – tedy kooperativní a interaktivní
postupy uplatňované v činnostech blízkých reálným (modely, hraní rolí, brainstorming, volné asociace, uhly
pohledu, empatie, mentální mapy, kasuistické a případové studie, vytváření příběhu).
Rozvoj kreativity a intuice se zachováním a posilováním prvků racionality a logiky vyžaduje působit současně na:
-

Vlivy hodnot, postojů, přesvědčení (co je důležité, čemu studenti věří, co podporují);

-

Vlivy sebepojetí – identity (jak studenti vnímají sami sebe v celém systému).
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Navození dynamické rovnováhy mezi racionálními a emočními apely ve výuce vytváří u studentů přemostění
mezi „umět“ a „chtít“, tedy od osvojení jistého potenciálu, znalostí a dovedností, k jejich energetizaci, cílenému
a efektivnímu využívání jako základu pro následné kontinuální zlepšování.
Vzdělávání chápané jako produktivní spotřeba musí respektovat kvalitativní změny, k nimž dochází
v prostoru mnohoznačnosti. Vzdělaným není ten, kdo zná mnohé, ale kdo se umí orientovat v množství dat
a informací, kriticko-analyticky je vyhodnocovat, nepodstatné selektovat a podstatné kultivovat ve znalosti, jichž
umí kreativně využívat v nejrůznějších oblastech společenské praxe. Jde tudíž o synergii inteligenčního (IQ),
emočního potenciálu (EQ) a kreativního potenciálu (CQ) k akci (AQ), k měřitelnému výkonu a zároveň
i k rozvoji seberealizace vzdělávaného.
Dynamické pojetí způsobilostí vzdělávaného tudíž chápejme jako průnik způsobilostí odborných, sociálních
a osobnostních s oporou ve vyváženém vztahu IQ , EQ a CQ a umocňující prostřednictvím motivačních nástrojů
jeho energetizaci, subjektivní zainteresovanost na dalším rozvoji a jeho výsledcích (AQ). Jde tedy o proces
trvalého zlepšování, který nachází své praktické vyústění v aktivních kontinuálních i diskontinuálních změnách,
inovacích, přidané hodnotě produktů, úspěšnosti a konkurenceschopnosti firem, i v celkové úrovni společenské
a organizační kultury, sociálních vztahů, kvality života.

Tento článek byl financován z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
UJAK Praha.

Kontakt:
Prof. PhDr. Jan Barták, DrSc.
Univerzita Jana Amose Komenského, Praha
bartak.jan@ujak.cz; jan.bartak@tiscali.cz

100

Školská mediácia ako dôležitá téma ďalšieho vzdelávania pedagógov
Dušana Bieleszová, Zdenka Matulová Juríková

Abstrakt
Školské prostredie je miesto, kde sa v relatívne malom priestore stretávajú ľudia s rôznymi názormi,
hodnotami či s rôznymi pohľadmi na prežívané situácie. Nie zriedka tak vznikajú konfliktné situácie. Každý
konflikt, malý alebo väčší, sa odráža v medziľudských vzťahoch a formuje tieto vzťahy. Školská mediácia
podporuje stabilitu, či vyváženosť v pedagogickom tíme čo sa prejavuje v spôsoboch riešenia konfliktných
situácii. Pedagogický zamestnanci tak ako autority pre deti môžu ovplyvniť správanie detí nielen v škole ale aj
v bežnom živote. Cieľom príspevku je poukázať na potrebu vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti
školskej mediácie ako možnosti sebapoznania, sebarozvoja, podpory stability pedagogického tímu či možností
riešenia konfliktných situácii a v neposlednom rade možnosti pozitívneho vplyvu na rozvoj osobností detí.
Kľúčové slová: škola, vzdelávanie. školská a rovesnícka mediácia

Školské prostredie ponúka množstvo situácií, kde mediácia ako odborná metóda riešenia konfliktov
nachádza priestor pre uplatnenie. Mediácia môže byť účinným nástrojom sanácie prostredia, zlepšovania klímy
a východiskom pre formovanie zdravej kultúry, prostredia, v ktorom prebieha dôležité formovanie osobnosti
budúcej generácie dospelých. Škola je ideálnym priestorom pre nácvik chápania názorovej plurality a vnímania
kvality

medziľudských

vzťahov

v ochranných

mantineloch

tolerancie,

trpezlivosti

riaditeľa

školy,

sprevádzajúceho pedagogického zamestnanca, odborného zamestnanca, ale aj mediátora, ktorý začleňovaniu
rovesníckej mediácie do škôl pomáha.
Odporúčania v legislatíve k vzdelávaniu v oblasti alternatívneho riešenia konfliktov
Podľa § 79 ods. 3 zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) „Zamestnávateľ najmenej
jedenkrát ročne zabezpečí pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v pracovnom čase
preventívne psychologické poradenstvo a umožní im absolvovať poradenstvo zamerané na predchádzanie
a zvládanie agresivity, sebapoznanie a riešenie konfliktov“.
Pedagogicko-organizačné pokyny pre školský rok 2019/2020 (4 Pedagogickí zamestnanci a odborní
zamestnanci, 4.1 Ochrana pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov) odporúčajú zriaďovateľom
a riaditeľom, aby pri riešení sporov pred súdnym konaním sa pokúsili vyriešiť spor mimosúdne a využili mediáciu
v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň
odporúčajú, aby sa v oblasti riešenia konfliktov využívalo vzdelávanie v školskej mediácii ako účinnej metódy
riešenia konfliktov cestou dohody.
Dôležitosť mediácie podčiarkuje aj vyhláška č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji (Príloha
č. 2 - Požiadavky na obsah, rozsah a ciele funkčného vzdelávania, F - Rozširujúci modul - Vedenie ľudí v škole

101

alebo v školskom zariadení), ktorá určuje, že vedúci zamestnanec by mal poznať zásady postupu vhodného riešenia
konfliktov, poznať typy mediácie, jej princípy, proces a možnosti alternatívneho riešenia konfliktov a vedieť
aplikovať jednotlivé fázy mediačného procesu pri riešení školských konfliktov. To vytvára priestor pre lektorovanie
časti funkčného vzdelávania odborníkom na školskú mediáciu.
Vzdelávanie v oblasti školskej mediácie využívajú školy aj v rámci aktualizačného vzdelávania, ktoré
sa realizuje podľa § 57 zákona č. 138/2019 Z. z.
Negatívne javy v školskom prostredí a názorové nezhody
V prostredí škôl môžeme vnímať zohraté pedagogické tímy, kde názorové rozdiely sú vítanou príležitosťou
pre súťaž názorov. Treba však vnímať aj kolektívy, kde stupňujúce napätie vo vzťahoch už dávno prerástlo únosnú
mieru a líder školy sa trápi s vyhorením kolegov, prípadne v roztrieštenom poli rozmanitých názorov učiteľov
zúfalo hľadá prijateľný prienik. O zhoršujúcej sa klíme, zlých kolegiálnych vzťahoch, napätí v pedagogickom
tíme, frustrácii aktívnych učiteľov sa na webových stránkach školy nedočítame. Sú súčasťou interných rozhovorov
mimo prostredie školy. Z pozície vedúceho pedagogického, resp. vedúceho odborného zamestnanca moc
rozhodovania bez vedomia si dôsledkov môže priniesť netoleranciu k názorom iných, absenciu uznať si omyl,
častejšiu fluktuáciu ľudí v tíme, skupinové myslenie, ohováranie, intrigy, obchádzanie pravidiel, trvanie
na nezmyselných zásadách, stratu motivácie, chýbajúci nadhľad. V kontakte so žiakmi sú následné frustrácie
učiteľov čitateľné. Stávajú sa modelom riešenia problémov v prostredí, ktoré by malo byť naplnené z hľadiska
formovania osobnosti detí bezpečím a istotou.

Príklady negatívnych javov v školskom prostredí:
˗ neposúvanie podstatných informácií: „Vôbec ma neinformovali, a pritom informácia bola pre mňa dôležitá“,
˗ privlastňovanie si cudzej práce: „Napísala som článok do mestských médií, ale podpísala sa pod to kolegyňa“,
˗ prerušovanie kolegu v rozhovore: „Keď som začala rozprávať, vždy ma v rozhovore prerušila“,
˗ opakovaná neoprávnená kritika: „Stále sú s niečím nespokojní. Vždy si nájdu zámienku na kritiku“,
˗ sociálna izolácia: „So mnou sa tu už nikto nerozpráva. Aj by možno chceli, ale boja sa, že ich uvidí kolegyňa“,
˗ útoky na povesť členov rodiny: „Ohovárajú mňa aj moju rodinu, stále počujem to, z akej rodiny pochádzam“,
˗ vyhrážanie sa: „Vravela mi, že ak nezmením svoj posudok na klímu v triede, že budem mať problém“.
Zdravá klíma v školách a kvalita vzťahov
Dôležitú úlohu pri ovplyvňovaní kultúry školy, školského zariadenia zohráva jej manažment. Zdravá klíma
je predpokladom dobrej kvality vzťahov. Pre vedúceho pedagogického zamestnanca, vedúceho odborného
zamestnanca je dôležité v procese riadenia klásť si otázky, ktoré súvisia s klímou, atmosférou a etickým správaním
zamestnancov. Pri diferenciácii stupňov kultúry školy sa oprieme o rebríček občianskej participácie
Sherry R. Arnstein z roku 1969, ktorý modifikujeme pre potreby školy.
Manipulácia - Dobré vzťahy sa v manipulatívnom prostredí len predstierajú, konfliktné prostredie sa nepripúšťa.
Prítomné sú negatívne prvky v správaní kolegov, nadriadených (vyhrážanie sa, obviňovanie, intrigy, ohováranie).
Vyskytujú sa tu rôzne formy šikanovania (mobbing, bossing, staffing), ktoré sa nerieši. Prevláda skupinové
myslenie (strata kritického myslenia, racionalizácia chybných rozhodnutí a pod.). Vyskytuje sa manipulatívne
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správanie (citové vydieranie, argumentovanie autoritou a pod.). Pravidlá v tíme sa stanovujú bez diskusie. Diskusia
prebieha bez hľadania kompromisov a dohody. Ľudia v tíme nemajú potrebu napĺňať očakávania, uprednostňujú
krátkodobé riešenia a nemajú potrebu zapájať sa do procesu rozhodovania.
Dekorácia - Prevláda snaha manažmentu školy pôsobiť dobre navonok. Na verejnosti sa vyzdvihujú pozitívne
stránky školy, miestami prikrášlené. Uprednostňujú sa formálne pravidlá. Prevládajú nacvičené hodiny, napr.
v prípade hospitácií, metodických dní, vopred nahlásených inšpekcií sú žiaci vedení k presnej štruktúre sledovanej
hodiny, zlyhanie je problém. Na verejnosti prevláda skreslené vnímanie reality rodičmi. Používajú sa naučené
frázy bez reálneho naplnenia v podobe činov.
Dodatočné informovanie - Relatívne zdravá klíma, ľudia sa zapájajú do procesov rozhodovania, líder jasne určuje
vízie, smerovanie, výraznejšia je aktivita skupiny flexibilnejších učiteľov. Ostatní pedagógovia sú dodatočne
informovaní, prípadne sú im jasne zadelené úlohy. Problémom môže byť, ak si vedúci pedagogický zamestnanec
alebo vedúci odborný zamestnanec na aktivity pružnejších pedagógov zvykne natoľko, že ich prestane vnímať ako
obohacujúce pre tím, resp. stanú sa samozrejmosťou. Čelí tak postupnému vyhoreniu a frustrácii kolegov. Problém
môže vzniknúť aj v situácii, keď súčasťou tímu je introvertnejšia osoba, ktorá má v sebe potenciál, ale
k výraznejšiemu presadeniu sa v tíme nenaberie odvahu. Informovanie nevedie priamo k zapojeniu všetkých
členov tímu do procesu spolurozhodovania.
Konzultácia a spolurozhodovanie - Pedagogickí a odborní zamestnanci sa zapájajú do debát, diskusií, rozdielne
názory nevnímajú ako prekážku, ale ako priestor vyjasniť si stanoviská, nájsť čo najlepšie možné riešenie.
Pri rozhodovaní funguje partnerstvo. V tíme funguje skupinová dynamika, členovia tímu poznajú svoje silné
a slabé stránky, vzájomne sa podporujú, dopĺňajú, zaujímajú sa o názor, vedú spoločné debaty k téme. Úlohy
sa delegujú, zodpovednosť je rozdelená, priority sa stanovujú po vzájomnej diskusii. V procese rozhodovania
sa využívajú rôzne stratégie. Rozhodnutia sa robia konsenzom, ciele sú jasné. Dôvera v tíme je samozrejmosťou,
otázky sú vítané, chyby sú priestorom na získanie skúseností a vzájomná pomoc a spolupráca je vítaná. Aj v tomto
tíme sa môžu vyskytovať konflikty, negatívne prejavy správania sa zo strany kolegov, rodičov a žiakov. Rozdiel
oproti nižším stupňom kultúry je v spôsobe ich riešenia.
Podpora integrovaných osobností v tíme
Pre definovanie osobnosti sa oprieme o model D. C. Clellanda, ktorý hovorí o štyroch fázach zrelosti človeka.
Stupeň zrelosti nesúvisí s vekom, intelektom, vzdelaním.
Rozlišuje:
˗

receptívnu osobnosť – nie je schopná nadväzovať rovnocenné vzťahy, je povýšenecká, nepripustí iný názor,
nie je schopná vidieť alternatívne riešenia, je preň príznačný egocentrizmus, sústredenie moci vo svojich
rukách,

˗

autonómnu osobnosť – má silný pocit nenahraditeľnosti, má potrebu urobiť všetko bez pomoci ostatných,
nechýba jej spolupráca, potrebuje mať všetko pod kontrolou, nie je schopná delegovať úlohy,

˗

asertívnu úroveň zrelosti – presadzovanie najmä vlastných návrhov, súťaživý postoj voči kolegom, potreba
porovnávať sa, dokazovať si výnimočnosti oproti kolegom, má potrebu sebapresadzovania a túži po úspechu,
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˗

integrovanú osobnosť – nemá potrebu dominovať, vie, kedy je lepšie stiahnuť sa, pozná a vie ako pracovať
s dynamikou skupiny, je dobrým pozorovateľom, je preň príznačná kooperácia, disponuje prosociálnym
správaním, pre integrovanú osobnosť má spolupráca vyššiu hodnotu ako súťaženie, je zameraná na aktívne
počúvanie, rešpektuje iné názory, uvedomuje si, že vzájomná odlišnosť ľudí v tíme môže byť obohatením
tímu.

Integrovaná osobnosť je nápomocná, nemyslí len na seba, ale na prospech tímu, má plány, vízie, je inovatívna,
zabezpečuje stabilitu v tíme, je spoľahlivá, stmeľuje tím, je zdržanlivá pri vyjadrovaní svojich názorov, trpezlivá,
spoľahlivá, spolupracuje, nemá potrebu za každú cenu presadiť sa, má dobré nápady, nepotrebuje
sa zviditeľňovať, vytvára dobrú pracovnú atmosféru, je empatická, dôsledná, prijíma kritiku, žiaci ju majú radi,
pracuje nad rámec pracovných povinností, je rešpektujúca, úspech iných ju teší, je prirodzenou autoritou, vie
prijať iný názor (závery vedúcich pedagogických zamestnancov počas funkčného vzdelávania).
Skupinové myslenie v pedagogickom tíme
Pedagogický tím, v ktorom prevláda skupinové myslenie, je charakterizovaný týmito znakmi. Ide o vysoko
súdržnú skupinu, ktorá je izolovaná od podnetov zvonku. Dochádza u nej k eliminácii názorových rozdielov.
Prevláda tu tendencia zosmiešňovať oponentov a členovia tímu majú vo väčšej miere robiť autocenzúru správania.
Objavujú sa aj „strážcovia“ myslenia, ktorí názory cenzurujú.
Príklady skupinového myslenia:
˗

Falošná solidárnosť - „Kým prišla, nehádali sme sa, vždy sme si aj bez slova rozumeli.“

˗

Strata kritického myslenia - „Ak budeme všetci jednotní, prekonáme prekážky.“

˗

Kolektívna racionalizácia -„Najlepšie vieme, čo je pre deti dobré.“

˗

Ilúzia nezraniteľnosti - „Naša škola má dobré meno, nikto si nedovolí ísť proti nám.“

˗

Obava pred zmenami - „Takéto opatrenia tu už boli a neosvedčili sa.“

˗

Moralizovanie -„Takéto správanie nie je slušné.“

˗

Jednomyseľnosť - „Ťažko sa reaguje, keď sú všetci ticho, akoby súhlasili.“

Predchádzanie skupinovému mysleniu v tíme:
˗

Každý môže vyjadrovať pochybnosti.

˗

Vedúci svoj názor hovorí ako posledný.

˗

Paralelné tímy pracujú na tej istej téme.

˗

Právo diskutovať o téme s niekým zvonku.

˗

Určiť pochybujúceho oponenta.

Práca s emóciami, úsudkom a obrannými mechanizmami
Pri hádkach zohrávajú dôležitú úlohu emócie. Fixná predstava o správnosti úsudku prináša „boj“ o lepšiu
argumentáciu. Čím osobnejšia téma, tým máme väčší záujem presvedčiť niekoho o „svojej“ pravde. Pritom
v priebehu konfliktu môže mať vývoj vzájomných citov rôznu teplotu. Negatívny stav vnútorného napätia môže
byť do určitej miery prirodzený a môže byť významnou súčasťou etapy pred hľadaním riešením spornej situácie,
vytváraním dohôd, stanovaním pravidiel. Pri súperení máme väčšiu citlivosť na podobnosť, máme záujem
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dohodnúť sa, vtedy hnev stúpa. Pri spolupráci sme viac citliví na podobnosti, máme záujem sa dohodnúť a vtedy
hnev klesá.
V konfliktoch sa stretávajú protichodné názory, ktoré si konkurujú, konfrontujú sa, vylučujú sa.
Faktory ovplyvňujúce konflikt: povahové vlastnosti, prijaté hodnoty, dĺžka vzťahu, generačné rozdiely,
odlišné sociálne prostredie, pretrvávajúci stres, dlhodobá frustrácia, silné ambície, zmysel pre precíznosť, ale
aj prítomnosť „divákov“ v konflikte, resp. ich necitlivé vtiahnutie do témy.
Obranné mechanizmy pomáhajú prekonávať frustrácie. Sú dôležité pre vnútornú rovnováhu človeka.
Eliminujú deštruktívne účinky silných emócií. Pomáhajú nám prenášať sa cez náročné situácie. Skresľujú
vnímanie skutočnosti.
˗

Kompenzácia – riešime ľahšie prekonateľné problémy.

˗

Skrytá agresia – neodpovedanie, zhadzovanie kolegov.

˗

Vytesnenie – to, čo vyvoláva úzkosť, vytesníme.

˗

Racionalizácia – vierohodné výhovorky.

˗

Presun – zlosť, ktorú máme, si vylejeme na najbližších.

˗

Zovšeobecnenie – jedná zlá skúsenosť vrhá tieň na všetky podobné.

˗

Argumentovanie autoritou – stotožnenie sa s myšlienkami autority.

˗

Citové vydieranie – útok na emócie.

˗

Spomienkový optimizmus – „očistenie“ spomienok.

Formovanie procesu porozumenia a manažovanie zmeny
Formovanie procesu porozumenia sa týka zmeny:
− správania – potrebujeme si overiť, či to, čo si myslím ja, vidí partner v komunikácii rovnako,
− pocitov – potrebujeme čas na spracovanie podnetov aj v emocionálnej rovine,
− potrieb a želaní – mojich, tvojich – pokúsme sa ich sformulovať,
− zdôvodnení – prečo je to, čo chceme urobiť, povedať,...pre nás dôležité.
Manažovanie zmeny (modifikované pre potreby školského prostredia podľa J. Kottera):
1.

Uznať nevyhnutnosť zmeny (identifikovať hrozby a načrtnúť scenáre, ktoré sa môžu stať, preskúmať
možnosti, otvorená diskusia, požiadať o podporu znalých ľudí).

2.

Získať podporu kľúčových ľudí v tíme (identifikovať lídrov, získať podporu partnerov, požiadať ľudí
o osobnú angažovanosť).

3.

Vytvoriť a komunikovať víziu (oprieť sa o hodnoty organizácie, vytvoriť stratégiu, hovoriť o obavách, byť
príkladom).

4.

Začať s malými zmenami –úspech.

5.

Modelovať zmeny – uvádzať príklady z iných škôl.

6.

Otvoriť komunikačné kanály - rešpekt k iným názorom, povzbudzovanie k názorovej slobode, vyslať von
a priviesť dnu.
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7.

Ukotvovať zmeny v organizácii (zdieľame postupy z praxe, s novými zamestnancami hovorme o hodnotách,
zmenách, verejne oceňujme ľudí, ktorí stáli pri zmene, vytvorme plán náhrady kľúčových lídrov v tíme).

8.

Vytvárať prostredie dôvery - nedôvera je plytvaním energie na zakrývanie nedostatkov a ospravedlňovanie
chýb.
Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov musí prebiehať formou zážitkového učenia.

Využijeme hru, prácu v skupine, prípadové štúdie, praktické cvičenia, modelové situácie, motivačné videa,
pohybové hry a hry v priestore, výklad, vysvetľovanie.
Záver
Nové vízie či prístupy sa nevyhýbajú ani procesu výchovy a vzdelávania, no nato aby mohli pedagógovia
pozitívne ovplyvňovať osobnostný vývoj detí potrebujú podporu. Ich pedagogický prístup a profesionálne
správanie má byť o tolerancii, otvorenosti k diskusiám, prijímaní rôznych názorov, kritickom myslení a riešení
konfliktných situácii. Budovanie zdravej klímy s školskom prostredí je dôležité pre stabilitu, vyváženosť
pedagogického tímu, nakoľko pedagogický tím tvoria rôzne osobnosti. Vedieť popísať správanie, vnímať signály,
ponúkať rôzne uhly pohľadu, podporovať integrované osobnosti v tíme, predchádzať skupinovému mysleniu,
pracovať s emóciami, aktívne počúvať a počítať s neúspechom, to všetko je dôležité pre formovanie procesu
porozumenia a manažovania zmeny.
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Asociácia slovenských arteterapeutov a možnosti ďalšieho vzdelávania pre pomáhajúce
profesie
Katarína Kurčíková, Evka Ďurišová

Abstrakt
Zámerom príspevku je predstaviť Asociáciu slovenských arteterapeutov. Zároveň objasňujeme ponímanie
arteterapie na Slovensku a možnosti arteterapie v klinickej, neurologickej, pedagogickej a sociálnej oblasti.
V závere príspevku uvádzame prehľad zrealizovaných a pripravovaných aktivít Asociácie slovenských
arteterapeutov, ako aj možnosti ďalšieho vzdelávania pre pomáhajúce profesie.
Kľúčové slová: Arteterapia, Asociácia slovenských arteterapeutov, vzdelávanie

Úvod
V januári 2017 sa na akademickej pôde Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského konalo Ustanovujúce
valné zhromaždenie Asociácie slovenských arteterapeutov (ASA). Založením asociácie sa zavŕšilo niekoľkoročné
úsilie prof. Jaroslavy Šickovej, ktorá bola jednohlasne zvolená za prezidentku. Prof. Jaroslava Šicková sa venuje
arteterapii už vyše 20 rokov a jej prínos v oblasti arteterapie bol ocenený doma aj v zahraničí, kde prednášala
na mnohých univerzitách a je aj autorkou niekoľkých publikácii o arteterapii.
Asociácia slovenských arteterapeutov vznikla 8.3.2017 a združuje odborných pracovníkov a pracovníčky
v oblasti arteterapie. Jej poslaním je podporovať a rozvíjať odbornú a profesijnú úroveň arteterapeutov
a implementovať arteterapiu do všetkých adekvátnych a možných oblastí jej uplatnenia, napomáhať kreovaniu,
schváleniu a implementácii právnych noriem vedúcich k etablovaniu profesie arteterapeut/arteterapeutka. Zároveň
tiež vytvárať štandardy kvality pre profesionálnu arteterapeutickú prácu, podporovať vzdelávanie v oblasti
arteterapie a zvyšovať informovanosť občanov, odborných inštitúcií a širokej verejnosti v oblasti arteterapie.
Cieľom asociácie je aktívne sa podieľať na tvorbe legislatívy súvisiacej s činnosťou arteterapeutov
a arteterapeutiek, organizovať odborné stretnutia, prednášky, vzdelávacie semináre, workshopy, tréningy,
konferencie, supervízie a ďalšie podujatia zamerané na oblasť arteterapie a to pre členov asociácie, ako aj
pre ďalšie osoby a organizácie, podieľať sa na tvorbe výskumnej, publikačnej a propagačnej činnosti súvisiacej
s arteterapiou a jej realizáciou, realizovať projekty zamerané na rozvoj arteterapie.
1. Arteterapia a jej možnosti realizácie
Podľa Asociácie slovenských arteterapeutov arteterapia využíva prvky psychoterapie prostredníctvom
rôznych foriem umenia ako spôsob komunikácie. Zmyslové podnety v nej slúžia ako prostriedok sebavyjadrenia.
Cieľom arteterapeutov je naštartovať u človeka sebaliečebný proces a umožniť mu objaviť spôsob vyjadrenia
emócií, psychických procesov a vzťahov, ktoré nie je vždy možné vyjadriť slovne. Zároveň umožňuje ako poznať
vlastný potenciál a zvýšiť sebauvedomenie, sebapoznanie a podporovať rast osobnosti. (www.art-therapy.sk)
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Arteterapia patrí do expresívnych terapií a môžeme ju definovať z užšieho a širšieho pohľadu. V širšom
ponímaní sa arteterapia stáva ťažiskovým pojmom pre všetky expresívne terapie. Vzhľadom na to, že expresiu
chápeme ako istú formu prežívania, ktorú pociťuje jednotlivec, pri expresívnych terapiách ide o špecifický typ
ľudskej aktivity, v ktorej človek spontánne a s dôrazom na istú formu prejavu vyjadruje svoje vnútorné pocity,
psychické stavy, vnímanie, nálady, skúsenosti a podobne. V expresívnom prejave dávame navonok výpoveď
o sebe samom, musíme však konštatovať, že uvedenú výpoveď nedokážeme vždy presne kontrolovať
(je charakteristická voľnosťou, spontánnosťou). Expresia prebieha na viacerých úrovniach od neuvedomovaných
výrazov, emócie až po umeleckú tvorbu (obsahuje receptívnu a aktívnu zložku). Zaujímavé je, že expresívne
terapie môžu prebiehať buď individuálnou formou alebo skupinovou formou. Medzi základné expresívne terapie
zaraďujeme arteterapiu, dramatoterapiu, teatroterapiu, psychodrámu, muzikoterapiu, biblioterapiu, terapiu hrou
a iné. Ide teda o využívanie akýchkoľvek umeleckých foriem. V užšom vnímaní tak arteterapiu chápeme ako prácu
s klientom, kde využívame výtvarné a umelecké formy. Vnímame ju ako liečbu výtvarným umením.(Lhotová,
2013)
Existuje množstvo definícií arteterapie – a v súvislosti s tým aj rôzne chápanie cieľov umenia ako takého.
Najprv by sme sa preto v krátkosti predstavili niektoré východiskové pojmy vyplývajúce z rôzneho chápania
zmyslu umenia.
Šicková (2002) chápe ciele umenia nasledovne:
1.

Umenie pre umenie – l´art pour l´art – výraz umenie pre umenie vyšiel z názoru, ktorý odmietol
inštrumentálnu funkciu menia založenú len na jeho spoločenskej užitočnosti. Podľa tejto filozofie má
umenie cieľ len samo v sebe. Umenie, ktoré má politický alebo sociálny náznak, je pre tento smer
neprípustné. Vychádzajú z neho stanoviská umeleckej kritiky odmietajúce výklad, hodnotenie
umeleckého diela. Umenie je podľa nich nezávislý jav, ktorý má svoje hodnoty.

2.

Umenie pre človeka – l´art pour l´home – uvedený výraz použil v súvislosti so snahou založiť
tzv. sociálno-umeleckú školu v roku 1964 nemecký sochár S. Putz. Pracoval v intenciách liečivých
účinkov umenia a vytvoril reliéf pre liečebno-pedagogický detský domov.

3.

Umenie pre zdravie – l´art pour la santé – tento výraz predpokladá v umení nielen liečivý, ale aj
preventívny potenciál. Umenie pre zdravie je pomenovanie pre také umenie, ktorého ambíciou je
mobilizovať v človeku túžbu po spiritualite, dôstojnosti, po zmysle a vyvolávať tak u jednotlivcov
procesy, ktoré by ich aktivizovali k tomu, aby neubližoval sebe, iným ľuďom, prírode a snažil sa
o harmonizáciu celej svojej bytosti, vzťahov s ľuďmi i s prostredím, v ktorom žije.

Arteterapiu môžeme teda chápať ako terapiu, ktorá využíva sociálny a terapeutický potenciál umenia. Cieľom
je lepšie pochopenie vlastného vnútra, ale i poznávanie pocitov iných ľudí. Aktívna forma arteterapie znamená
aplikovanie konkrétnych aktivít kresby, maľby, modelovania alebo intermediálnych aktivít jednotlivcovi alebo
skupine.
Podľa Hanusa (1978) arteterapiu okrem terapeutických účelov možno použiť aj v liečebno-pedagogickom
procese ako prostriedok výchovy a sociálnej integrácie. Labáth (1993) pojem arteterapia používa pri označení
výtvarných činností v terapeuticko-výchovnom procese i v prevýchove. Caseová, Dalleyová (1995) považujú
arteterapiu za jeden z psychoterapeutických postupov, ktorý sa opiera o výtvarné prejavy jednotlivcov ako o hlavný
liečebný prostriedok. Nejde pri nej o dokonalé konečné dielo, ale o proces tvorby. Jebavá (1997) vníma arteterapiu
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ako tímovú prácu, ktorá by mala byť realizovaná v spolupráci s psychológom, psychiatrom alebo pedagógom,
prípadne iným profesionálom v rámci pomáhajúcich profesií.
Z uvedených definícií vyplýva, že arteterapia pracuje s výtvarným umením ako s prostriedkom pre vyjadrenie
jednotlivca a jeho pocitov, či stavov. Prostredníctvom výtvarného vyjadrenia tak arteterapeut (terapeut,
psychológ, psychiater, pedagóg, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, sociálny pracovník) môže lepšie osobnosť
jednotlivca poznať, pochopiť a pomôcť mu v poznaní seba samého pri socializácii, reedukácii, liečbe, prevencii
problémových situácií. Existujú dve základné funkcie arteterapie (Potmešilová, Sobková, 2012) – arteterapia ako
psychoterapeutická disciplína (má hlavné ťažisko svojej práce priamo vo vlastnej tvorbe klienta, kde je tvorba
vnímaná ako uzdravovací mechanizmus) a arteterapia ako pschodiagnostická disciplína (s klientovým procesom
tvorenia aj so samotným artefaktom sa ďalej pracuje).
Môžeme konštatovať, že arteterapia je zasadená do interdisciplinárnej oblasti medzi psychoterapiu
a disciplíny, ktoré sa zaoberajú estetickými a umeleckými aktivitami vo svojom zameraní, výstupoch a cieľoch
smeruje do oblasti klinickej, pedagogickej a sociálnej. (Lhotová, 2013).
V súčasnosti môžeme rozlišovať nasledujúce oblasti arteterapie:
Klinická oblasť arteterapie
Klinická oblasť arteterapie predstavuje oblasť, ktorej začiatky možno hľadať v psychopatológii a psychiatrii.
Je rozvinutá hlavne pri práci s patologickými typmi osobnosti. V tejto oblasti využívame diagnostickú
i terapeutickú rovinu arteterapie (psychológ, psychiater). Arteterapia v tomto ponímaní sa využíva najmä
pri emočne labilných klientoch, pre ktorých je možnosťou k spracovaniu a uvedomeniu si svojich emócií.
Arteterapia napomáha zmierniť pocity úzkosti, k úľave pri depresii a k celkovej kognitívnej a psychickej
stimulácii. Arteterapia je vhodná ako doplnková terapia pre akýkoľvek typ psychoterapie a okrem toho, že sa
pri nej objavuje nový psychoterapeutický materiál, klient objavuje aj svoje tvorivé sily a vďaka tomu si môže
významne posilniť sebavedomie. (Kennett, 2000; Perry, 2000; Matoušek, 1999)
Neurologická oblasť arteterapie
Arteterapia si našla svoje miesto aj v neuropsychológii. Neuropsychologickou arteterapiou sa nazýva
arteterapia, ktorá sa využíva u ľudí s traumatickým poranením mozgu. Preto je arteterapia užitočná pri nácviku
a udržovaní motorických, senzorických a spatických funkcií. Arteterapeutické intervencie sa využívajú napríklad
u ľudí po mozgovej príhode na nácvik jemnej a hrubej motoriky, obnovenie pamäťových funkcií ako aj na udržanie
emocionálnej stability. Napriek tomu, že pozitívny vplyv arteterapie v oblasti neuropsychológie je známy, ešte
stále je potrebný ďalší výskum. (Garner, 1996)
Pedagogická oblasť arteterapie
Pre pedagogickú oblasť v rámci mimoterapeutického využitia arteterapie sa ukázal ako nosný pojem
artefiletika. Je to odbor uplatňujúci sa vo výchove ako prispievateľ ku kultivácii emocionálnej a hodnotovej sféry
vnútorného sveta človeka. Termín bol objavený v polovici 90. rokov minulého storočia v textoch Slavíka, aby
pomohol odlíšiť prácu s výtvarnou tvorbou v pedagogickej oblasti od zamerania arteterapie užívané v rámci
klinických (psychoterapeutických) oborov, ktoré pracujú s psychickými problémami a poruchami. Arteterapia sa
zameriava na psychické poruchy, či problémy klienta s cieľom liečebne na ne pôsobiť a smerovať k ich reedukácii.
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Artefiletika sa týka tzv. filetického chápania výchovy, ktorá je založená na rešpektovaní osobných skúseností
a potrieb

žiakov

a smeruje

k ich

integratívnemu

duševnému

rozvoju

(intelektuálneho

i morálneho)

prostredníctvom reflektívnej komunikácie založenej na tvorbe. Reflexia má slúžiť k poznávaniu (kultúry, ľudí,
prírody) na základe sebapoznávania. Uvedený spôsob poznávania má smerovať k rozvoju tvorivosti, expesívnych
vedomostí, komunikačných a sociálnych schopností, adaptívneho rozhodovania a kritického myslenia.
Toto chápanie prispieva k prevencii psychosociálnych problémov detí a mladých ľudí. Je to v podobe relektívnej,
tvorivej a zážitkovej tým, že vychádza z vizuálnej kultúry alebo iných expresívnych kultúrnych prejavov,
napríklad dramatických, hudobných, tanečných a využíva umelecké výrazové prostriedky (Lhotová, 2013).
Cieľom artefiletiky je obohacovanie kultúrneho kapitálu žiakov, rozvíjanie ich sociálnych kompetencií
a prevencia psychosociálnych zlyhávaní prostredníctvom umeleckých aktivít reflektovaných v skupine.
Artefiletika je definovaná ako putovanie medzi tvorbou a reflexiou (Wawrosz, 2011), je metodicky založená
na psycho-didaktickom využití dvoch navzájom spojených aktivít: expresia – výrazový tvorivý prostriedok,
a reflexia – náhľad na to, čo bolo zažité a vytvorené (Slavík, 2001). Toto prepojenie expresívnych (umeleckých)
aktivít s ich reflexiou, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom dialógu v tvorivej skupine, je podstatou artefiletiky.
Sociálna oblasť arteterapie
Pri vytváraní a organizácií služieb, prevencií, liečbe aj rehabilitácii rôznorodých klientov má významnú
úlohu okrem medicínskej a psychologickej starostlivosti taktiež sociálny kontext. V zmysle práci pomáhajúcich
profesionálov (psychológ, sociálny pracovník, sociálny pedagóg, liečebný pedagóg a iní) je dôležitá podpora
v oblasti prekonávania spoločenskej izolácie či stigmatizácie. Vzhľadom na mieru sociálneho dištancu môže byť
potrebná pomoc arteterapeuta pri nadobúdaní a rozvoji sociálnych zručností, podpora pri zapojení sa do pracovnej
činnosti a pri návrate do prirodzeného prostredia. Arteterapeut má podporovať klienta k aktivite, sebariadeniu,
splnomocňovať ho a posilňovať v užitočnej svojpomoci.
Arteterapia je jednou z možností, ktorá môže skvalitniť a skreatívniť prácu s rôznymi cieľovými skupinami.
Nie každý človek vie dostatočne vyjadriť svoje pocity a prežívanie prostredníctvom slov. Arteterapia dáva priestor
vyjadriť svoje pocity, prežívanie a sny napríklad kresbou, maľbou, modelovaním z hliny, či poéziou.
2. Asociácia slovenských arteterapeutov a prehľad zrealizovaných a pripravovaných aktivít
Asociácia slovenských arteterapeutov spoluorganizovala konferenciu s Katedrou výtvarnej výchovy PdfUK
a OZ Terra Therapeutica v roku 2017 s názvom „Výzvy arteterapie v „post truth„ spoločnosti“, ktorá sa
uskutočnila v Bratislave. Mgr. Peter Trepáč vystúpil na konferencii s príspevkom Arteterapia vo väzniciach
a predstavil arteterapiu s odsúdenými so špecializovaným zaobchádzaním vo výkone trestu odňatia slobody.
Sprostredkoval individuálnu, ale aj skupinovú arteterapiu s odsúdenými so špecializovaným zaobchádzaním
vo výkone trestu odňatia slobody. Nosnou témou príspevku bola sada arteterapeutických tém, ktoré sa využívajú
v arteterapii u psychicky, mentálne, ale predovšetkým u kriminálne narušených odsúdených. Sada
arteterapeutických tém je zameraná na závažné témy z civilného života odsúdených a zároveň je obsahovo
prepojená s námetmi súvisiacimi so špecifickým prostredím výkonu trestu odňatia slobody. Výsledkom
absolvovania atreterapeutických stretnutí s aktívnym využívaním arteterapeutickej sady je plynulejšia adaptácia
narušených odsúdených na výkon trestu odňatia slobody, ako aj ich následná resocializácia.
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Akadémia európskeho seniora 2017 realizovaná Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v spolupráci
s Asociáciou slovenských arteterapeutov organizovala v dňoch 2.-26.10.2017 - arteterapeutický workshop
(realizovala Katarína Kurčíková) na ktorom sa zúčastnilo spolu 25 seniorov a senioriek, s ktorými sme realizovali
metódu "Ťažkého stromu" (autorka: prof. Jaroslava Šicková - Fabrici). Cieľom tejto metódy bolo hľadanie
nového pohľadu na daný problém. Prostredníctvom umeleckých prejavov seniori a seniorky vyjadrili svoje pocity
a nálady. Pomocou aktívnej arteterapie sa nám podarilo využiť umenie ako formu komunikácie a spojiť expresiu
s reflexiou.
Konferencia Svetlo a tieň – arteterapia v procese socializácie – realizovaná na Katedre sociálnej práce PF
UMB v spolupráci s Asociáciou slovenských arteterapeutov sa konala 9.12.2017 - cieľom konferencie bolo
vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu a výmenu praktických skúseností z oblasti arteterapie a definovanie
vzdelávacích štandardov a kompetencií arteterapeutov a arteterapeutiek pri práci s deťmi a mládežou, dospelými
a seniormi. V plenárnom rokovaní vystúpili: prof. PaedDr. Jaroslava Šicková Fabrici, akad. soch., PhD.
s príspevkom „Vystúpiť z tieňa“, ktorý sa zaoberal fenoménom tieňa v umení a psychoterapii, ale hlavne
v arteterapii. Následne svoj príspevok „Keď slovo nestačí...“ prezentovala Mgr. Andrea Orosová, PhD. Workshop
„E(motion)“ viedli kolegovia z Pedagogickej fakulty PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD. a Mgr. art. Martin
Urban, PhD. Cieľom uvedeného workshopu bolo sprostredkovať zážitok a poznanie možností svojho tela
v symbióze s emóciami a uvedomením si seba samého. Ďalší workshop pod názvom „Pohľad do seba“ dával
priestor pre vnútorné sebapoznanie, zamyslenie sa nad svojím vnímaním, najhlbšími motiváciami, spracovaním
situácií a podnetov vo vlastnom živote. Viedla ho Mgr. Evka Ďurišová a Mgr. Lucia Rusnáková. Cieľom tretieho
workshopu bolo tvorivé písanie pri muzikoterapii a viedli ho Mgr. Andrea Geseová, PhDr. Katarína Kurčíková,
PhD. a Miroslav Randuška.
Deň arteterapie bol vyhlásený Asociáciou slovenských arteterapeutov na konferencii Svetlo a tieň –
arteterapia v procese socializácie dňa 9.12.2017, ktorá sa konala na akademickej pôde Pedagogickej fakulty
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Deň arteterapie sa spája s dňom vzniku Asociácie slovenských
arteterapeutov. Prvý krát sa konal 8.3.2018. Deň arteterapie napomáha k rozvoju Arteterapie na Slovensku a jeho
cieľom je zažiť arteterapeutický proces a jeho využitie v praxi, nadobudnúť nové poznatky v oblasti arteterapie,
združiť odborníkov v oblasti arteterapie, nadviazať vzájomnú spoluprácu s organizáciami, ktorých predmetom
činnosti je arteterapie, prispieť k informovanosti občanov, odborných inštitúcií a širokej verejnosti. V tento deň
mohla aj verejnosť zažiť arteterapiu na Katedre sociálnej práce PF UMB (Katarína Kurčíková), v Ústave na výkon
trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici (Peter Trepáč), v OZ Terra Therapeutica, v Quo Vadis, v Hlohovci
(Andrea Geseová a Zuzana Ťulák Krčmáriková), v Dennom centre duševného zdravia v Košiciach
a v ARTEateliéri v Prešove a v Ateliéri „SOM DOMA“ v Trnave.
Umenie liečiť umením – odborný arteterapeutický seminár so zážitkovými workshopmi realizovaná na
Katedre sociálnej práce PF UMB v spolupráci s ASA sa konala 8.6.2018. Hlavnými témami semináru bolo
priblíženie celostného pohľadu na arteterapiu ako nástroja uzdravovania, využívanie výtvarných aktivít v procese
sebapoznávania a porovnávanie etických princípov arteterapeutov na Slovensku a v iných krajinách. Workshopy
ponúkli zážitkovou formou prezentáciu hliny ako kontaktného a sociálneho média, predstaviť arteterapiu
v pohybe, v práci s textom a jej využitie u adolescentov.

111

Deň arteterapie – 8.3.2019 sa konal v spolupráci s ASA v nasledovných organizáciách a centrách:

-

denné centrum duševného zdravia Facilitas n.o. v Košiciach

-

v priestoroch Šarišskej galérie v Prešove

-

v arteterapeutickom centre Mariah v Prešove

-

v Ateliri SOM DOMA v Trnave

-

v Senici

-

PF UMB v Banskej Bystrici

-

Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici

Umenie liečiť umením alebo umenie byť človekom – arteterapeutický projekt podporený z grantového
programu nadácie VÚB pre nádej s podtitulom Umenie lieči a dotyk lieči 2018. Projekt bol realizovaný
prostredníctvom jedinečného arteterapeutického zošita (prispôsobeného pre prácu s výrazne narušeným
odsúdeným), zjednodušene Arte zošita, vytvoreného Mgr. Petrom Trepáčom. Arte zošit je výhradne zameraný
na tematickú kresbu. Obsahuje šestnásť tém, čo prestavuje aj šestnásť arteterapeutických stretnutí. Jednotlivé témy
v zošite obsahujú okrem inštrukcie, ku ktorej sa odsúdený môže počas tvorby vracať, aj ilustračný obrázok
uľahčujúci lepšie uchopenie témy, napomáhajúci k uvoľneniu kreativity odsúdeného. Jednotlivé témy v zošite sú
včlenené do širšieho kontextu predstavujúceho tri okruhy života odsúdeného. Do prvého okruhu zapadajú témy
zamerané na život odsúdeného pred výkonom trestu, kde sa postupne odkrývajú príčiny a dôvody páchania trestnej
činnosti, čo zvyčajne prináša nové zistenia o odsúdenom a dopomáha k efektívnejšiemu hodnoteniu psychického
stavu a mentálnej úrovne odsúdeného. Druhým okruhom tém je život odsúdeného vo výkone trestu zameraný
na odstraňovanie negatívnych vplyvov výkonu trestu a zmeny postoja k páchaniu trestnej činnosti. V danom
okruhu sa témy upriamujú aj na premeny sebaobrazu odsúdeného, postoja k sebe aj k iným. Tretí okruh je cielený
na predstavy odsúdeného o živote po výkone trestu. Išlo tu o prípravu odsúdeného na život na slobode, jeho
reintegráciu do spoločnosti, ako aj o prevenciu kriminálnej či drogovej recidívy. Projekt bol realizovaný
v období od 01.06.2018 do 31.10.2018 v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici-Kráľovej.
Modriny na duši I. - PF UMB v spolupráci s PDCS a zároveň s Centrom Centrom Slniečko a Asociáciou
slovenských arteterapeutov dňa 9. apríla 2019 organizovala vzdelávací olovrant spojený s prednáškou na tému
„Sexuálne zneužívanie detí s prihliadnutím na prácu sociálnych pracovníkov/pracovníčok a využitie arteterapie
pri práci s deťmi so syndrómom CAN“. Študenti a študentky sa mohli dozvedieť ako syndróm CAN spôsobuje
najzávažnejší zásah do integrity osobnosti dieťaťa, aký je systém ochrany na Slovensku pre týrané, sexuálne
zneužívané deti, aby dostatočne chránil dieťa pred sekundárnou viktimizáciou. V druhej časti seminára sa účastníci
a účastníčky dozvedeli o detskej kresbe, špecifických znakoch v kresbách týraných detí, ako aj o využití niektorých
metód arteterapie v intervencii deťom, ktoré zažívali násilie. Našou hostkou bola MARIANA KOVÁČOVÁ, ktorá
založila a vedie neziskovú organizáciu Centrum Slniečko, n.o. v Nitre a je prezidentkou Koalície pre deti
Slovensko.
Arteterapia a artefiletika – kurz pripravovaný Asociáciou slovenských arteterapeutov (14-15.6.2019
v Trnave), ktorý bol založený na osobnom zážitku techník aktívnej (produktívnej) arteterapie a artefiletiky použitím konkrétnych tvorivých činností (kresby, maľby, modelovania apod.) v rámci „arteterapeutického
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sedenia“ či „artefiletickej výrazovej hry a reflektívneho dialógu“. Cieľom kurzu bude zoznámiť sa s technikami
artefiletiky a arteterapie, ponúknuť námety k práci s rôznymi cieľovými skupinami klientov, sebapoznaním získať
a rozvíjať schopnosti a kompetencie v oblasti možností a stratégií pri práci s jednotlivcami a skupinami. Cieľovou
skupinou budú: pracovníci v sociálnych službách, sociálny pracovníci, vedúci pracovníci, ošetrovatelia,
pedagogický pracovníci, študenti. Rozvíjané kompetencie v oblasti :
•

individuálnej - uvoľnenie, sebaprežívanie a sebavnímanie, vizuálne a verbálne usporiadanie zážitkov,
poznanie vlastných možností, primerané sebahodnotenie, rast osobnej slobody a motivácie, rozvoj
fantázie a tvorivosti, nadhľad, celkový rozvoj osobnosti

•

sociálnej - vnímanie a prijatie druhých, vyjadrenie uznania hodnoty druhých, ich ocenenie, zapojenie
do skupiny, kohézia, kooperácia, komunikácia, spoločné riešenie problémov, reflexia vlastného
fungovania v rámci skupiny, pochopenie vzťahov, vytváranie soc. podpory.
ARTE Plenér - pripravený Asociáciou slovenských arteterapeutov v termíne od 12.-15.7.2019 v Blatinke

(Hriňová) bude zameraný na osobnejšie stretnutie a zdieľanie skúseností arteterapeutov a ľudí zameraných
na vlastný sebarozvoj. Jednou zložkou plenéru bude štúdium klasickej kresby a maľby v prírode a druhou
arteterapeutické a artefileticke vstupy.
Pripravované aktivity:
Deň arteterapie 8.3.2020 sa spája s dňom vzniku Asociácie slovenských arteterapeutov (2017). Deň
arteterapie napomáha k rozvoju Arteterapie na Slovensku a jeho cieľom je zažiť arteterapeutický proces a jeho
využitie v praxi, nadobudnúť nové poznatky v oblasti arteterapie, združiť odborníkov v oblasti arteterapie,
nadviazať vzájomnú spoluprácu s organizáciami, ktorých predmetom činnosti je arteterapie, prispieť
k informovanosti občanov, odborných inštitúcií a širokej verejnosti. Bude sa konať na rôznych miestach po celom
Slovensku (Bratislava, Trnava, Banská Bystrica, Zvolen, Lučenec, Košice, Prešov a iné)
Arte Plenér 17. - 21. 7. 2020 pripravený Asociáciou slovenských arteterapeutov v termíne od 12.-15.7.2019
v Blatinke (Hriňová) bude zameraný na osobnejšie stretnutie a zdieľanie skúseností arteterapeutov a ľudí
zameraných na vlastný sebarozvoj. Jednou zložkou plenéru bude štúdium klasickej kresby a maľby v prírode
a druhou arteterapeutické a artefileticke vstupy.
Spustenie akreditovaného vzdelávania leto-jeseň 2020. Akreditované moduly – Arteterapia a Artefiletika
budú prebiehať na rôznych miestach na Slovensku. Vo vzdelávaní sa zameriame na osoby pracujúce alebo
so záujmom pracovať oblasti pomáhajúcich profesií – pedagógovia, psychológovia, sociálni pracovníci, sociálni
pedagógovia, liečební pedagógovia, špeciálni pedagógovia, ktorí pôsobia vo verejnej správe, mimovládnych
organizáciách, cirkevných organizáciách, organizáciách v sociálnej oblasti, životnom prostredí, kultúre, v oblasti
vzdelávania, ľudských práv a pod. Cieľom kurzu Arteterapia a Artefiletika je získať informácie o základných
teoretických východiskách arteterapie, osvojiť si metodiku prípravy metód a techník arteterapie a vedieť ich použiť
pre rôzne cieľové skupiny. V rámci vzdelávania sa zameriame na témy ako úvod do arteterapie a vymedzenie
expresívnych terapií, pohľady na výtvarné umenie, potenciál umenia v terapeutickom kontexte, potenciál umenia
vo výchovnom a vzdelávacom kontexte, vymedzenie arteterapie, teoretické východiská arteterapie, formy
arteterapie, osobnosť arteterapeuta a arteterapeutický vzťah, arteterapia jej ciele a cieľové skupiny,
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Arteterapeutické metódy a techniky - predstavenie techník aktívnej (produktívnej) arteterapie, použitie
konkrétnych tvorivých činností (kresby, maľby, poézie, práce s hlinou a pod.) v rámci arteterapeutického sedenia
a reflektívneho dialógu, supervízia v arteterapii.
V nasledujúcom období budú postupne pridávané aj ďalšie akreditované moduly, ktoré budú zamerané na podporu
vzdelávania v arteterapii pre pomáhajúcich profesionálov pri práci s deťmi, mládežou, dospelými i seniormi.
Živá knižnica s ASA október 2020 – zážitkový workshop, na ktorom bude možné stretnúť arteterapeutov
v úlohe živých kníh, ktorí sa budú deliť so svojím príbehom a životnými skúsenosťami so svojimi čitateľmi.
Konferencia Cesty arteterapie je plánovaná na január 2021 na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej
Bystrici. Podrobný program bude zverejnený na stránke www.art-therapy.sk
Záver
Arteterapia nás vedie k celkovému rozvoju osobnosti a adaptácii v živote. Nielen klient, ale každý človek
má takto možnosť naučiť sa komunikovať s vonkajším svetom, zlepšiť svoje sústredenie, vnímavosť a verbálne
si usporiadať minulé zážitky. Asociácia slovenských arteterapeutov napomáha kreovaniu, schváleniu
a implementácii právnych noriem vedúcich k etablovaniu profesie arteterapeut/arteterapeutka. Zároveň vytvára
a v praxi zavádza štandardy kvality pre profesionálnu arteterapeutickú prácu, zvyšovať profesionalitu v oblasti
arteterapie, podporovať vzdelávanie v oblasti arteterapie, prispievať k zvyšovaniu informovanosti občanov,
odborných inštitúcií, širokej verejnosti v oblasti arteterapie. V súčasnosti sa snaží o začlenenie do európskeho
spoločenstva arteterapie ECArTE (European Consortium for Arts Therapies Education) a S.I.P.E. (Société
Internationale de Psychopathologie de l’Expression at d’art-thérapie) a o následnú spoluprácu s uvedenými
inštitúciami.

Kontakt:
PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.,
Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela
Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica
katarina.kurcikova@umb.sk
Mgr. Evka Ďurišová
Slovenská humanitná rada
Budišínska 1, Bratislava
durisova@shr.sk

Literatúra:

1.

CASEOVÁ, C. – DALLEYOVÁ, T.: Arteterapie s dětmi. Praha, Portál 1995.

2.

GARNER, R. L.: Factors in neuropsychological Art Therapy. American Journal of Art Therapy, roč. 34,
1996, č. 4, s. 107-111.

114

3.

HANUS, R.: Estetická výchova v detských domovoch. Pedagogika specialis XII, Zborník katedry špeciálnej
a liečebnej pedagogiky, PF UK v Trnave, 1978.

4.

JEBAVÁ, J.: Úvod do arteterapie. Praha, Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-394-6

5.

KENNETT, C.E.: Participation in a Creative Arts Project Can Foster Hope in a Hospice Day Centre.
Palliative Medicine, roč. 14, 2000, č.5, s. 419-425.

6.

LHOTOVÁ,

M.:

Arteterapie

ve

speciálním

vzdělávaní

I.,

II.

České

Budějovice,

2013,

ISBN 978-80-7394-415-5
7.

MATOUŠEK, O.: Potřebujete psychoterapii? Portál, Praha 1999, 2. vyd.

8.

POTMĚŠILOVÁ, P. – SOBKOVÁ, P.: Arteterapie a artefiletika nejen pro sociální pedagogy.
Olomouc, 2012. ISBN 978-80-244-3120-8

9.

SLAVÍK, J. 1997. Od výrazu k dialogu ve výchově – Artefiletika. Praha, Karolínum. ISBN 80-7184-437-3

10. SLAVÍK, J. 2001. Umění zážitku, zážitek umění. Teorie a praxe artefiletiky. Praha, PedF UK.
ISBN 80-7290-066-8
11. ŠICKOVÁ-FABRICI, J. 2002. Základy arteterapie. Praha, Portál. ISBN 80-7178-616-0
12. WAVROSZ, P. 2011. Artefiletika – putování mezi tvorbou a reflexí. In: Gymnasion. Portál pro zážitkovou
pedagogiku.
Dostupné na: http://www.gymnasion.org/archive/article/artefiletika-putovani-mezi-tvorbou-reflexi-0
13. www.art-therapy.sk

115

4. SEKCIA
Inovácie vo vzdelávaní

Sociálne médiá vo vzdelávaní
Michal Bartošovič

Abstrakt
Sociálne média sa stávajú každodennou záležitosťou života. Technologický pokrok, globalizácia
a zosieťovanie prinášajú i negatívne stránky v podobe závislostí na digitálnych technológiách. Sociálne média
prinášajú stále nové senzácie a sú prístupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Sociálne médiá sa čoraz viac osvedčujú
v oblasti vzdelávania dospelých a majú obrovský potenciál. Vzdelávajúci sa sami môžu zapájať do obsahu
vzdelávania a inovovať ho, dokážu prekonať bariéry, alebo spoločne riešiť problémy a navzájom sa podporovať.
Príspevok prináša prehľad vybraných sociálnych médií a ich využitie ako aj prínos takéhoto vzdelávania.
Kľúčové slová: sociálne média, vzdelávanie, IKT, motivácia,

Úvod
Dnes

sociálne

siete

využívame

najmä

na

ako

prostriedok

zábavy.

Ale

s

viac

ako

3 miliardami ľudí po celom svete, ktoré používajú sociálne médiá, je príťažlivosť komunitných platforiem
a sociálnych sietí nepopierateľná. Sociálne médiá môžu byť nástrojom vzájomnej komunikácie nielen medzi
študentmi, ale aj učiteľmi a školiteľmi. Môže tiež zlepšiť komunikáciu medzi učiteľom a žiakom alebo pomôcť
zefektívniť vyučovacie prístupy. Ich hlavnou úlohou je uľahčovať prístup k informáciám, čo z nich robí užitočný
nástroj aj pre neformálne vzdelávanie. Digitálne technológie a sociálne médiá sa stávajú súčasťou života pre všetky
generácie.

Sociálne média
Sociálne médiá sú definované ako „skupina internetových aplikácií založených na ideologických
a technologických základoch Webu 2.0, ktoré umožňujú vytváranie a výmenu obsahu generovaného
používateľmi“. Tieto médiá ponúkajú ľuďom funkcie na spoluprácu, podporu a zdieľanie prostredníctvom
informačno-komunikačných technológií a interakcie sociálnych médií sa môžu poskytovať rôznymi spôsobmi,
vo webových prehliadačov alebo ako forma aplikácií pre smartfóny. Prepojenia na sociálnych sieťach môžu
zahŕňať individuálne (e-mail), dvojstranné (blogy, príspevky na webe) alebo mnohostranné (wiki) komunikácie.
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Sociálne médiá sa bezpochyby stali realitou pre milióny jednotlivcov a spoločností. Keby to bola krajina, Facebook
by bol tretím najľudnatejším miestom na svete s viac ako 900 miliónmi používateľov.
Sociálne médiá môžu podporovať získavanie vedomostí, budovanie zručností prostredníctvom vystavenia
vzorovým úlohám alebo zaujímavým a novým materiálom. Yoo a Huang (2011) poukazujú na fakt, že študenti
chcú využívať technológiu Web 2.0 a teda aj sociálne médiá nakoľko bežný spôsob výučby ich nudí. Preto
je čoraz viac obľúbená téma využívania sociálnych médií vo vzdelávaní, aby sa vzdelávanie stalo interaktívnejším
a pútavejším. Približne 64% študentov vysokých škôl vysiela alebo reaguje na sociálnych médiách počas
školských hodín (Wang et al., 2011). Študenti prežívajú, učia sa a prispôsobujú sa svetu pomocou relatívne novej
formy komunikácie. Výskumné štúdie (Gale a Kariv, 2003) poukazujú na fakt, že užívatelia sa rozhodujú
individuálne na základe pozorovania iných užívateľov.
Brescia a Miller (2006) zistili výhody používania blogov vo vzdelávaní vrátane zvýšenej reflexie a zapojenia
študentov, budovania portfólia a lepšej syntézy v rámci viacerých aktivít. V podobnej štúdii vo veľkých triedach
Song a Yuen (2008) zistili, že skupinové blogovanie motivovalo študentov k reflexii a interakcii. Tieto tvrdenia
podporujú aj výskum na rozsiahlych diskusných fórach.

Twitter
Služba mikroblogovania ponúka množstvo možností na vzdelávanie. Twitter bol pôvodne navrhnutý tak, aby
umožňoval používateľom zasielať „malé dávky informácií“ známe ako „tweety“ o denných udalostiach ostatným
používateľom služby (Twitter, Inc.). Okrem textu môžu tweety obsahovať obrázky a hypertextové odkazy, ktoré
dodávajú ďalší obsah v rámci média aj mimo neho. Služba je prístupná z osobných počítačov, ako aj z rôznych
aplikácií mobilných zariadení. Mnoho používateľov si prispôsobilo službu Twitter tak, aby vyhovovala ich
vlastným účelom (Dijck, 2011). Twitter je možné použiť na rôzne synchrónne a asynchrónne činnosti v rámci
súkromného času. Mikroblogovanie sa skúmalo v širokej škále oblastí obsahu vrátane komunikácie, štúdií
o zdraví, histórie, mediálnych štúdií, medicíny, výskumných metodík a svetových jazykov (Krutka, 2014).

Facebook
Facebook ako vzdelávacie prostredie podľa relevantnej literatúry ovplyvňuje všetky úrovne akademickej
obce a akademické prostredie; otvorením širokých a vzrušujúcich nových svetov vzdelávania pre pedagógov
a študentov a má potenciál byť použitý na vzdelávacie aplikácie (Boon a Sinclair, 2009). Facebook sa tiež môže
stať cenným zdrojom na podporu komunikácie a spolupráce poslucháčov so vzdelávacou inštitúciou (Roblyer et
al., 2010), pretože môže poskytnúť iný model toho, ako je možné online nástroje využívať vo vzdelávacích
kontextoch. Blankenship (2011) okrem toho popisuje vplyv sociálnych médií na vyššie vzdelávanie oproti
prepojenej „gramotnosti“, ktorá zahŕňa pozornosť, účasť, spoluprácu, povedomie o sieti a kritickú spotrebu.
Je zaujímavé, že Violino (2009) uvádza, že vzdelávajúci veria, že sociálne siete podporujú úspechy. Selwyn (2009)
vo svojej kvalitatívnej analýze aktivity na Facebooku u 909 študentov vysokých škôl na vysokej škole ukazuje, že
využitie aplikácií Facebooku v oblasti vzdelávania bolo založené na kritike „post hoc“ vzdelávacích skúseností
a udalostí; výmena logistických alebo faktických informácií o požiadavkách na výučbu a hodnotenie; príklady
prosby a morálnej podpory týkajúce sa hodnotenia alebo učenia; a propagácia seba samého ako akademicky
nekompetentného a / alebo nespokojného.
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Výsledky výskumu naznačujú, že Facebook ako komunikačné prostredie má výrazný vplyv na výučbu
a štúdium jazykov. Kitsis (2008) poukazuje, ako nasmerovala horlivosť svojich študentov na online diskusie
vytvorením pútavých elektronických úloh. V inom príklade ktorý uznáva radosť študentov z Facebooku, opisuje
zábavných učiteľov a študentov, ktoré môžu zažiť v hodinách angličtiny.

Motivácia na sociálnych médiách
Teória sebaurčenia (Ryan a Deci, 2000) identifikuje dva typy motivácie, vonkajšiu a vnútornú, a zobrazujú
určitý druh kontinua od jedného k druhému. Dizajn médií by sa mal usilovať o vnútornú motiváciu, čo je druh
motivácie, v ktorej sa aktivita sama osebe odmeňuje. Poskytovanie odmien je druh vonkajšej motivácie a môže sa
to použiť na zapojenie účastníkov, ale iba ako nástroj na podporu autentickej vnútornej motivácie, v ktorej
sa samotná činnosť stáva odmenou.
Početné štúdie však preukazujú aj významný vplyv sociálnej skupiny v sociálnych médiách. (Ellison et al, 2007).
Podľa teórie sociálnej interakcie sa prostredníctvom sociálnych médií rozvíja:
•

psychická a fyzická pohoda, ktorá motivuje poslucháčov zotrvať vo vzdelávaní (Steinfield et al.,
2008),

•

rozvoj a udržanie spokojnosti so vzdelávaním (Halliwell a Putnam, 2004).

Záver
Žijeme v kontexte globálnej vzdelávacej ekonomiky, ktorá vyžaduje, aby sme sa neustále vzdelávali.
Možnosti, ktoré prinieslo 21. storočie v oblasti digitalizácie je neúrekom. Dnes nemusíme niekde sedieť
a vzdelávať sa; svojho učiteľa máme neustále zo sebou. Všetko, čo sme spomenuli vyššie, robí to pravdivejšie ako
kedykoľvek predtým. Na tento účel využívajú platformy ktoré im umožňujú spájať sa so študentmi rôznymi
spôsobmi prostredníctvom rôznych kanálov - formálne, neformálne, platených, bezplatných, online. Stávajú sa tak
dôveryhodným zdrojom celoživotného vzdelávania.
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Nestandardními metodami k nadstandardním výsledkům aneb Inovativní myšlení v
prostředí změn
Jan Barták

Abstrakt
Pro naši současnost je charakteristické, že vedle změn kontinuálních, předpověditelných, nás provázejí
i změny diskontinuální, skokové, obtížně předpověditelné. Na ty kontinuální lze běžně reagovat logickým,
konvergentním, myšlením, např. Srovnáním s obdobnými situacemi z minula, či extrapolací. Diskontinuální
změny vyžadují mimo to i myšlení divergentní, rozbíhavé, kreativní. To jsme sice v předškolním věku spontánně
ovládali, ale v průběhu praktického života, nejsa využíváno, hypertrofovalo. Pro harmonické celoživotní učení
ovšem potřebujeme obojí. Pozitivním zjištěním je, že na rozdíl od konvergentního myšlení můžeme divergentní
myšlení u dospělého člověka systematickým tréninkem znovu oživit, rozvinout a prakticky využít pro řešení
problémů vyžadujících kreativní řešení. V rámci Talent Managementu lze kreativní myšlení účastníků rozvinout
na úroveň budoucích inovátorů. Absolventi dokáží nejen flexibilně reagovat na skokové změny přicházející
z vnějšího prostředí, ale také (resp. především) skokové změny aktivně vytvářet v podobě nových přístupů, či
řešení, která vytvářejí hodnoty.
Kľúčové slová: celoživotní učení, inovace, kreativita, metoda minimaxu a maximinu, konvergentní a divergentní
myšlení, stimulační svoboda, funkční svoboda, flexibilita, imaginace, tolerantnost vůči mnohoznačnosti, ideová
nezávislost, kreativní schopnosti, postoje, metody a procesy

Budoucnost můžeme nejlépe předvídat, Když si ji sami vymyslíme. (James Goldsmith)

Významné inovace provázejí celý vývoj naší civilizace. Takovými inovacemi byl v průběhu historie –
namátkou - vynález páky, kladky, kola na hřídeli, písma, papíru, knihtisku, telefonu, telegrafu; po nástupu
„elektronické revoluce“ sálových počítačů, PC, informačních systémů, včetně expertních, Internetu, mobilních
sítí, atd.
Každý z těchto vynálezů znamenal (i znamená) změnu paradigmatu v oblasti techniky, technologie, ale zároveň
zásadní změnu v oblasti lidského poznání, kultury, mezilidských vztahů, podnikání.
Inovativní myšlení v prostředí změn
V současné době stojíme na pokraji další inovační vlny, kterou předznamenala strategie „modrého
oceánu“. Šlo (případně jde), podle profesorů strategického managementu Chan Kima a Renée Mauborgneové,
o budování oborů, které doposud neexistovaly a tudíž jejich zakladatelé vstupovali do nového tržního
prostoru dosud neovlivněného tvrdou konkurencí.
Tak začínal rozvoj biomedicíny, nanotechnologií, nanoelektroniky, molekulární elektroniky a mnoha dalších
oborů, o nichž naši předchůdci neměli ani potuchy. Ostatně – i běžný současník - laik přijímá informace o těchto
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nových oborech spíše jako zajímavou sci-fi, než jako tvrdou realitu, která již „klepe na dveře“ a během deseti
až patnácti let razantním způsobem ovlivní život každého z nás.
Můžeme předpokládat, že např. v horizontu deseti let, možná i dříve, změní nanotechnologie 80 %
současného výrobního podnikání. Ovládnou textilní průmysl, zčásti zdravotnictví, pozmění současnou strukturu
chemického, hutního, strojírenského průmyslu, potravinářství a energetiky.
Máme v podstatě dvě možnosti: chovat se a jednat proaktivně (tedy změny předvídat, sledovat
vývojové trendy a v předstihu využívat nově se otevírajících příležitostí), nebo reaktivně (počkat, až ti
předvídavější a iniciativnější se stanou lídry změn a vytvářet pro ně jakýsi „pomocný servis“).
První zaměření se opírá o metodu minimaxu (s minimálními náklady dosahovat maximální přidané
hodnoty a zisku), druhá je metodou maximinu (kdy s maximálními náklady dosahujeme pouze minimální
přidané hodnoty). Odpovídá to vlastně klasickému paretovskému pravidlu, kdy 20 % firem (v tomto
případě lídrů změn) dosahuje 80 % zisku, vůči 80% firem (chovajících se reaktivně), které paběrkují
na zbývajících 20 % zisku.
Kreativitou k inovacím
Výhody iniciátorů změn jsou nasnadě, jenže – jak jich dosáhnout? Klíčem k úspěchu bývá inovativní
strategie firmy, která – podpořená vstřícnou organizační kulturou – dokáže motivovat zaměstnance
k profiremnímu k tvořivému úsilí, zaměřeném na zlepšování výrobků či služeb a dosahování vyšší přidané
hodnoty produkce.
Výsledkem takových, úspěšně zvládnutých, strategií může být např. využívání kmenových buněk k léčbě,
plasmový pohon letadel, palivové články, rozvoj genetického inženýrství, biokybernetiky a mnoha dalších oborů.
Fatalisté, konzervativci a “malé české dušičky“ nad tím mávají rukou s poukazem na to, že na takové změny
dosáhnou jen ty největší a nejbohatší firmy s rozsáhlým vědeckovýzkumným potenciálem. Neměli bychom však
předem „házet flintu do žita“. Není totiž bez zajímavosti, že např. o rozvoj nanotechnologií se vedle zahraničních
firem (např. Nanosonic – nezničitelná bunda z nanovláken, Toyota – vývoj inteligentních materiálů
pro automobilový a stavební průmysl i zdravotnictví, atd.), zasloužila zejména Technická univerzita Liberec.
Se svými nanotextiliemi patří ke světové špičce. Zentiva testuje český lék proti rakovině opírající se
o nanotechnologie. Podobně na rozmachu palivových článků, pro něž se rýsuje rozsáhlé využití od notebooku až
po vytápění budov a pohon aut či ponorek, se podíleli čeští vědci z firmy MEGA Ralsko vývojem membrány
RALEX. Zajímavým příkladem diskontinuální změny je i vybudování Linetu Zbyňkem Frolíkem a jeho
spolupracovníky jako inovativní a učící se firmy (Zbyněk Frolík byl společně s Jánem Košturiakem i zakladatelem
a provozovatelem Akademie produktivity a inovací). Výsledkem učení a inovací ve firmě jsou speciální
zdravotnická lůžka, o něž je zájem v nejrůznějších zemích světa.
Škoda jen, že podobných inspirativních příkladů není nikdy dost. Často se setkáváme s konzervatismem,
sebeuspokojením, strkáním „hlavy do písku“ (nač něco měnit, když to – ještě – funguje, jde na odbyt!), a tak spíše
ze setrvačnosti, než na základě promyšlených podnikatelských záměrů, pokračovala u nás např. výroba psacích
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strojů ještě v éře PC, klasických fotoaparátů v době digitálních fotoaparátů a klasických televizních obrazovek
(dokonce se státní podporou!) v éře LCD a plasmových obrazovek – i když bylo zřejmé, že jejich dny jsou sečteny.
Jak tedy minimálně „držet krok s dobou“? Především je třeba uvažovat strategicky: v předstihu, se zřetelem
k uvažované délce a náročnosti inovačních cyklů diagnostikovat, rozvíjet a využívat kreativní mozky k cílenému
rozvíjení jejich zlepšovatelských a spolupodnikatelských přístupů s vyústěním v úspěšných inovacích.
Rozvíjení kreativity pojímejme jako triádu schopností, postojů a procesů. Kreativita jako schopnost
umožňuje spojovat dosud nespojené koncepty, nápady, v nové koncepce a nápady, představovat si, nebo
vymýšlet něco nového. Umožňuje tvorbu nápadů, řešení, pomocí kombinace dosavadních znalostí,
reaplikace existujících nápadů, nebo novým přístupem k řešení.
Rozvoj kreativního jedince může úspěšně probíhat v prostředí stimulační svobody (aby byl schopen měnit
úhel pohledu na problém) a funkční svobody (bez konvencí a formálních omezení). To umožňuje přirozené
rozvíjení flexibility (pružností myšlení), vnímavosti vůči problémům a představivosti (imaginace), které vedou
k tvorbě nápadů, nezřídka i odvážných, prokazujících ochotu účastníků volit i velmi nestandardní řešení, zdravě
riskovat (úměrně rozvíjející se schopnosti sebereflexe a sebeřízení).
Vytváření podmínek pro rozvoj tvořivosti umožňuje formovat postoj jedince ke změnám, ochotu
pojímat je spíše jako příležitost k prosazení nového, než jako riziko. S tím souvisí i větší tolerantnost vůči
mnohoznačnosti, ideová nezávislost, zvídavost, ale také vytrvalost a ochota k výraznému pracovnímu nasazení.
Kreativitu je třeba chápat jako kontinuální proces, opírající se na jedné straně o jistý řád a systém,
ale zároveň umožňující improvizaci, experimentování, hledání a nalézání nového.
Uvedené přístupy spolu úzce souvisejí. Kreativní schopnosti a postoje se musejí promítat v kreativních
procesech, jinak zůstáváme pouze na úrovni „zbožných přání“ a kreativní potenciál jedinců zůstane
nevyužit.
To, bohužel, není nic výjimečného. V předškolním věku máme kolem 95- 97 % dětí kreativních. Po ukončení
vysoké školy (s výjimkou škol uměleckých, hudebních, žurnalistických a dalších vyžadujících tvůrčí talent)
můžeme počítat již jen s 13 – 20 % kreativních absolventů, v běžné populaci se pohybujeme dokonce pod 10 %
kreativních jedinců.
V průběhu základní školy i ve standardních profesích (s výjimkou výzkumu, vývoje, uměleckých oborů,
kreativního marketingu, žurnalistiky, apod.) se totiž, jak víme, oceňuje spíše naše logické konvergentní (sbíhavé)
myšlení, než myšlení divergentní (rozbíhavé), které iniciuje zrod nových myšlenek, objevů a vynálezů. Nicméně
skutečnost, že v důsledku toho kreativity tak málo využíváme, neznamená, že ji nelze probudit z latentního stavu
a rozvinout.
Každý člověk může být – byť v různé míře – kreativní, pokud u něho rozvíjíme příslušné dispozice.
Zkušenosti ukazují, že trénink k dosažení průměrné úrovně kreativity přináší výsledky již po 16 až 24 měsících,
vyšší úrovně lze dosáhnout po 24 až 36 měsících a vynikající úrovně po 36 až 48 měsících.
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Ostatně, kdo ví, kde se poučit, již je poučen, říká stará moudrost. A tak lze čerpat ze zkušeností těch, kteří
inovační záměry postavili na rozvoji kreativity svých zaměstnanců. Jistě není náhodné, že kreativitu svých
zaměstnanců trénují takové organizace jako 3M, Pentagon, Audi, Shell, Siemens, Opel, Motorola, Nokia, IBM,
Ford, Apple, Bosch, Cisto, HP, Lockhead, Microsoft, Xerox, CBS Columbia, Disney, NBC, Sony, Digital, Hearst,
Philips… V USA mohou firmy rozvíjet kreativitu svých zaměstnanců prostřednictvím zhruba dvaceti
profesionálních školících center – v Evropě se rozvíjení kreativity věnuje jen 8 až 10 % společností, možnost
profesionální podpory poskytuje pouze šest metodických center.
Zavádění kreativních metod práce přináší progresívním firmám rychlejší a zásadnější inovace,
přispívá ke zkracování inovačních cyklů a ke zvyšování efektivnosti, konkurenceschopnosti a prestiže
organizace.
Má to však háček: nelze inovovat bez kreativity – to je podmínka nutná, nikoliv však postačující.
Kreativita totiž nezaručuje inovace, pokud nejsou kreativní nápady transformovány do nových produktů
přinášejících vyšší přidanou hodnotu.
Pěkně to ilustruje následující příklad z vědeckého časopisu pro fyziky, který si dovolím interpretovat.
Profesor fyziky zadal studentům úkol: “Řekněte, jak lze určit výšku vysoké budovy s pomocí barometru?“. Jeden
student odpověděl: “Vynesu barometr na vrchol budovy, navážu na něj dlouhé lano, spustím barometr dolů
na úroveň ulice, udělám si značku na laně a pak změřím délku lana. Ta bude odpovídat výšce budovy.“ Odpověď
zajisté zajímavá, nicméně neodrážející požadovanou úroveň znalostí z fyziky. Profesor se proto rozhodl, že dá
studentovi ještě šanci. Student byl hlava otevřená a jeho další řešení znělo: “Vezmu barometr na střechu budovy
a vysunu přes okraj. Upustím ho a pak budu měřit na stopkách, jak dlouho bude padat. Poté s využitím příslušného
vzorce vypočítám výšku budovy.“ Profesor ovšem ani nyní nebyl spokojen. Student proto přispěchal s další
možností: “Vezmu barometr za slunného dne a změřím jeho výšku, délku jeho stínu a délku stínu budovy.
Na základě jednoduchých proporcí potom určím výšku budovy.“ Po menší pauze přišel s dalším řešením: “Vezmu
barometr a budu stoupat po schodech. Cestou budu přikládat barometr ke zdi a dělat si čárky. Nakonec všechny
čárky sečtu a získám výšku budovy ve speciálních barometrových jednotkách. To je velmi přímá metoda. A kdybych
se nemusel, pane profesore, omezovat na řešení problému v rámci fyziky, věděl bych spoustu dalších odpovědí,
například bych vzal barometr do sklepa a zaklepal na správcovy dveře. Když otevře, stačí říct: “Pane správce,
mám tady s sebou výborný manometr. Pokud mi řeknete, jak je vysoká tato budova, bude váš.“
O studentově kreativitě jistě není pochyb, o jejím praktickém využití pravděpodobně ano. Na rozdíl od čistě
kreativního přístupu představuje inovační přístup zhodnocení kreativního nápadu jeho využitím v praxi,
transformací do nových hodnot. Akcionářská hodnota inovací spočívá v posuzování efektivnosti řízení
inovačního myšlení. Kritérii může být množství a kvalita nápadů za rok, % jejich proveditelnosti
a realizovatelnosti (za přijatelných podmínek) a výsledná přidaná hodnota.
Míra úspěšnosti inovačního procesu tedy závisí na splnění následujících podmínek:

-

vytvoření inovačního prostředí;

-

rozvoj kreativity zaměstnanců;

-

generování nápadů jako řízený proces.
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Z hlediska přípravy budoucích firemních inovátorů jde především o pochopení faktu, že každá budova
se staví od základů. Snaha vybudovat inovativní organizaci opírající se o kreativní a motivované,
energetizované zaměstnance, musí začít rozvíjením inovační firemní kultury, motivačních programů,
inovačních strategií, systémů a procesů. Od iniciátorů těchto změn se očekává vytváření takového prostředí,
které umožňuje soustavnou práci s talenty, iniciování, podchycování, využívání, realizaci, hodnocení
a odměňování nápadů a podnětů zaměstnanců s jednoznačnou orientací na předvídání a uspokojování
potřeb zákazníka.
Nejprve je třeba talenty identifikovat, dále pak s nimi systematicky pracovat v cyklu rozvoj – rozmístění –
propojení. Teprve ve vzájemné souhře těchto tří faktorů, ve všech fázích provázených zpětnou vazbou, dochází
ke sladění hodnot, ztotožnění pracovníků se svěřenými úkoly a k budování kreativní týmové spolupráce
na projektech, zaměřených na nejrůznější úrovně tzv. „inovační pyramidy“: od nových přístupů k firemním cílům,
vizi, strategii, firemní kultuře, přes výběr nových segmentů trhu, účelných aliancí, až po inovace v oblasti vývoje,
výzkumu, výrobních a logistických procesů a řízení kvality. Společným jmenovatelem, který „tvrdí muziku“,
je motivace a stimulace talentů k co nejefektivnějšímu využívání vlastního tvořivého potenciálu,
k objevování nových horizontů organizace i jich samých.
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Vplyv EFOS na rozvoj vzdelávania seniorov
Katarína Grunwald, Nadežda Hrapková

Abstrakt
Príspevok poukazuje na nevyhnutnosť vzdelávania seniorov v Európskom rozmere, na zapojenie seniorského
študenta do projektov ďalšieho vzdelávania Erasmus+, ktoré popri riešení projektových úloh podporujú rozvoj
spolupráce na univerzitách, priamu i online komunikáciu so zahraničnými seniormi, intergeneračné kontakty,
rozvoj IKT zručností, jazykových znalostí, výmenu dobrých praxí, interkultúrne vzdelávanie a riešenie
výskumných úloh s priamym zapojením seniorov. Vzdelávanie seniorov je jedným z prostriedkov na podporu
duševného zdravia, spomaľovanie procesu starnutia a naplnenia života zmysluplnými aktivitami. Vzdelávanie
pomáha pri rozvoji sebarealizačných aktivít, vytváraní sociálnych sietí medzi účastníkmi vzdelávania, znižovaní
pocitu spoločenskej exklúzie a sociálneho zbezvýznamnenia po odchode do dôchodku. Vzdelávanie seniorov
pomáha pri zaradení sa do nových záujmových skupín a integrovaní do spoločnosti v nových podmienkach.
Kľúčové slová: vzdelávanie seniorov, projekty ďalšieho vzdelávania Erasmus+, vytváranie sociálnych sietí,
medzinárodná spolupráca seniorov v rámci Európy, EFOS ako významná Európska platforma pre podporu
aktívneho starnutia seniorských študentov

Úvod
Medzinárodné kontakty seniorov hrajú v živote starších ľudí významnú úlohu aj v oblasti vzdelávania
získavaním informácií o úspešných stratégiách a dobrých praxiach osvedčených v zahraničí. Podmienky
pre vzdelávanie seniorov i vzdelávacie systémy v rámci Európy sú rôzne. Táto rôznorodosť nám dáva
možnosť hľadať aplikovateľné metódy i porovnávať formy práce, čo je zvyčajne aj témami spoločných
európskych stretnutí.
Európska federácia starších študentov (EFOS) ako združenie európskych seniorských univerzít a akadémií
podporuje širšiu vzdelávaciu sieť inštitúcií a aktívne zapojenie starších študentov do života v občianskej,
vedomostnej i digitálnej spoločnosti s presadzovaním ich názorov a požiadaviek. Hlavným cieľom EFOS
je Ochrana záujmov starších študentov na univerzitách v Európe a spolupráca s inými medzinárodnými
organizáciami podporujúcimi celoživotné vzdelávanie (LLL) .
Čo je EFOS a čo má za cieľ
EFOS - Európska federácia starších študentov (EFOS) ako združenie európskych seniorských univerzít
a akadémií (aktuálne z 12 krajín Európy) má záujem rozširovať sieť inštitúcií a vytvoriť širšiu sieť starších
študentov, ktorí sa môžu spoločne zapojiť do budovania vedomostnej spoločnosti a presadzovať svoje názory
a vzdelávacie požiadavky.
Európska federácia starších študentov bola založená v roku 1990 v Bressanone (Taliansko) z iniciatívy
starších študentov a profesorov z Rakúska, Belgicka, Švajčiarska, Francúzska a Talianska, ktorí boli názoru, že
starší študenti by sa mali intenzívnejšie zapájať do vzdelávania starších ľudí a na tento účel by sa mali spájať
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na európskej úrovni. Odvtedy sa členovia (inštitúcie, starší študenti a emeriti) stretávajú každý polrok v rôznych
európskych mestách, vymieňajú si skúsenosti a diskutujú o spoločných vzdelávacích projektoch.
Hlavným cieľom EFOS je Ochrana záujmov starších študentov na univerzitách v Európe, ktoré sú ďalej
konkretizované ako:
•

Podpora vzdelávania starších ľudí na akademickej pôde spolu s mladšími študentmi na akadémiách
/ univerzitách tretieho veku;

•

Podpora a zabezpečenie prístupu starších ľudí k akademickému vzdelávaniu vrátane osôb
bez formálnej kvalifikácie;

•

Podpora vzdelávania seniorov na univerzitách v Európe v záujme zlepšovania kvality života
a sociálneho postavenia starších ľudí;

•

Podpora spoločných projektov pre starších študentov v rámci Európy;

•

Podpora autonómnych národných organizácií s podobnými cieľmi;

•

Identifikácia možností využívania zručností a odborných znalostí starších študentov v prospech
vedy a spoločnosti;

•

Spolupráca s inými medzinárodnými organizáciami, ktoré podporujú celoživotné vzdelávanie
(LLL).

EFOS – Akčný plán (2018 -2022)
Právo starších ľudí na ďalšie vzdelávanie je v akčnom pláne EFOS podporované so zámerom:
•

výmeny informácií o vzdelávacích inštitúciách, ktoré ponúkajú možnosti ďalšieho vzdelávania
starších študentov;

•

výmeny životných skúseností seniorov získaných na ich univerzitách, v komunitách, vo vlastných
rodinách, v mestách a krajinách kde žijú;

•

skúmať rôzne témy vzdelávania dospelých v európskom rámci;

•

propagovať aktívne vzdelávanie seniorov, reagovať na dokumenty a politiky EÚ a zúčastňovať
sa na práci národných a medzinárodných výborov (OSN), lobovanie v Štrasburgu a v Bruseli;

•

spájať stretnutia reprezentantov EFOS s workshopmi k aktuálnym otázkam s diskusiami
na dôležité témy za účasti starších študentov hostiteľskej inštitúcie;

•

chrániť vzdelávacie záujmy starších študentov v inštitúciách v Európe s podporou programov
vzdelávania seniorov.(Hrapková, 2018, https://www.efos-europa.eu/action-plan/)

EFOS Manifest – Ďalšie vzdelávanie seniorov
Mnohí starší ľudia chcú v post - profesijnej fáze pokračovať v ich sociálnej angažovanosti a hrať aktívnu
úlohu pri utváraní spoločnosti a rozvoji ich aktivít. Za týmto účelom je potrebná zmena postoja spoločnosti
k otázkam vzdelávania seniorov a to na jednej strane z hľadiska všeobecného a odborného vzdelávania a odbornej
prípravy pre starších pracovníkov, ako aj na strane druhej v oblasti záujmového vzdelávania. Rozširovanie
vzdelávacej ponuky v záujme uspokojovania potrieb aktívneho starnutia tých jedincov, ktorí sú už v "skutočnom
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dôchodku" si žiada politickú aj občiansku podporu. Preto sa EFOS Manifest obsahovo zameriava na: Výzvu
k politickým činiteľom, v ktorej požaduje:
-

uznať ďalšie vzdelávanie ako právo pre všetky vekové kategórie;

-

podporiť vznik a ďalší rozvoj príslušných vzdelávacích inštitúcií a zabezpečiť seniorom rovnocenné
postavenie pri formovaní vzdelávacej politiky, rovnako ako viaczdrojové financovanie vzdelávania
starších ako neoddeliteľnej súčasti v rámci generačnej politiky;

-

podporiť celoeurópske medzigeneračné aktivity v oblasti vzdelávania, rozvoja potrieb a záujmov
vo všetkých fázach života jednotlivca.

Výzva k vysokým školám
-

Medzigeneračné vzdelávanie má poskytovať ďalšie sociálno-odborné vzdelávanie a s tým
spojené vzdelávacie programy. Táto požiadavka by mala byť začlenená do modelu
vysokoškolského vzdelávania .

-

Zámerom je poskytovať vzdelávanie v súlade s touto zásadou a vysokoškolské inštitúcie by sa mali
zamerať na výskum v otázkach kultúry európskej spoločnosti a novej sociálno - významnej kultúry
starnutia. Cieľom je formulácia nového konceptu starnutia a staroby.

-

V týchto súvislostiach by mali inštitúcie vyššieho vzdelávania ponúkať programy pre starších ľudí,
ktoré sa zameriavajú na kognitívne a emocionálne záujmy, na motiváciu a potreby cieľových
skupín, vrátane obsahu vzdelávania vzhľadom na motiváciu k osobnému rozvoju a sebarealizáciu
adresátov.

Výzva k starším
Vo vzťahu k špecifickému vzdelávaniu seniorov sú významnými faktormi posilnenie a kompetencie človeka
vo vyššom veku. To znamená sebaurčenie, schopnosť a slobodu prevziať zodpovednosť sami za seba, formulovať
vlastné myšlienky, iniciovať rozhodnutia a aktívne sa podieľať na rozhodovaní v politike na všetkých úrovniach.
Z tohto dôvodu je potrebné:
Aktívne sa zúčastňovať na vzdelávacích ponukách vysokých škôl a vyšších odborných škôl pre seniorov
a tým dávať podujatiam extra obsah a hĺbku, aktívne sa podieľať na tvorbe programov, predstaviť svoje návrhy
a usilovať sa o dialóg s mladými študentmi bez dominancie pri diskusii.
Aktívne sa zasadiť za udržiavanie a ďalší rozvoj vzdelávania starších a ukázať, že vzdelávanie starších
zodpovedá ich potrebám, nutnostiam a záujmom. Je potrebné podporovať prácu organizátorov a zástupcov
študentov a vytvárať svoje vlastné siete k šíreniu vzdelávania starších na verejnosti. Tým sa znázorní pozitívny
vplyv na osobnú pohodu a sociálne potreby a vývoj.
Iniciovať a podporovať účasť na sieťovaní, konferenciách, sympóziách a projektoch. Kontakty obohacujú
život. Kontakt so staršími študentmi z iných európskych krajín cez medzinárodné organizácie ako EFOS a účasť
na medzinárodných projektoch (napr. ako časť Grundtvig-programu EU, Erasmus+) prispievajú významne
ku kultúrnej výmene medzi študentmi, krajinami a k obojstrannému porozumeniu.
Ďalšími aktivitami dnešného seniorského študenta je spolupráca na projektoch ďalšieho vzdelávania EU
Erasmus+, ktoré umožňujú seniorom priamu komunikáciu so zahraničnými seniormi ako aj intergeneračný kontakt
v mieste konania projektového stretnutia, čím sa rozvíjajú ich jazykové znalosti, prebieha výmena skúseností ako
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aj interkultúrne vzdelávanie. Projekty sú dôležité na rozvoj a udržiavanie medzinárodných kontaktov a mnohokrát
na rozvoj a využívanie informačných technológií. Projekt Erasmus + poskytuje v celoživotnom vzdelávaní nové
možnosti pre podporu aktívneho zapojenia sa starších dospelých do projektových úloh, realizácie dobrovoľníckej
práce a zapojenie starších študentov do úloh výskumu. Zručnosti, schopnosti a znalosti starších študentov
sa využívajú v prospech vedy a spoločnosti, kde je možné rozpoznať ich potenciál.
Realizácia európskych projektov Grundtvig EFOSEC, VECU a projektov Erasmus+ EduSenNet a SeLiD
Motivácia, očakávania a požiadavky na seniorské štúdium boli cieľom prieskumu v roku 2008 v projekte
Grundtvig EFOSEC, kde respondenti vypichli hlavne nasledovné možnosti:
•

rozširovanie vedomostí v inom odbore, ako je moja profesia;

•

zlepšenie kvality života v penzijnom veku, zvýšenie životnej úrovni;

•

stretávanie sa s ľuďmi a zlepšenie sociálnych kontaktov;

•

splnenie túžby študovať na univerzite;

•

rozširovanie vedomostí vo vlastnom odbore;

•

nevyhnutnosť inovovať vedomosti pre súčasnú profesiu a prácu;

•

snaha byť rovnocenným partnerom v dialógu s pedagógom a svojím okolím;

•

lepšie porozumenie globalizácií a zmenám v spoločnosti (politický aspekt);

•

iný pohľad na svet a aktívne zapájanie sa do spoločenského života;

•

silnejšia osobnosť, ľahšie zvládanie otázok každodenného života;

•

lepšie riešenie problémov;

•

znalosť nových technológií, záujem participovať na projektoch a ich riešeniach.
Projekt VECU (Virtuálne Európske Kultúrne Centrum) mal za cieľ nájsť vhodné metódy pre:

•

hľadanie tradícií a popis kultúry života;

•

uchovávanie a odovzdávanie kultúrnych tradícií a tradícií života;

•

komunikáciu o tradíciách a kultúre medzi mladými a staršími v oblastiach bývania, stravovania, udalostí
v rodine a sviatkov počas roka;

•

zber, systemizáciu a porovnanie významu prísloví a porekadiel ako tradičných slovných vyjadrení
v nemeckom, slovenskom i latinskom jazyku.

•

Partneri: CZ, Holandsko, Nemecko, Rakúsko, Poľsko a SK (http://vecu.efos-europa.eu/)
Projekt Erasmus+ Educational Senior Network (EduSenNet) realizoval medzinárodný výskum

na vzorke viac ako 4000 respondentov a získal dve najvyššie známky EU: Success stories, Good practices. Výstupy
projektu sú užitočnou zbierkou informácií a inšpiráciou pre inováciu vzdelávacích programov pre starších ľudí.
Projekt Erasmus+ Senior´s Learning in the Digital Society (SeLiD) riešený v rokoch 2019-2022
predpokladá zapojenie približne 2000 respondentov z 8 európskych krajín so zameraním na rozvoj digitálnej
gramotnosti seniorov a ďalšie vzdelávanie v oblasti IKT s podporou aktívneho občianstva v digitálnej spoločnosti.
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Graf 1: Dôvody pre účasť na vzdelávaní (Zdroj: Projekt Erasmus+ EduSenNet, Booklet. Education for seniors in Europe, 2017)

Obrázok 1: Projekt Erasmus+ EduSenNet, 2017, Publikácia a účastníci projektu

Počet „e-seniorov“ znateľne rastie, ako v meste tak aj na vidieku. Prevencia marginalizácie starších ľudí
môže byť podporená vzdelávacími programami a projektmi (miestnymi a medzinárodnými), počítačovými
workshopmi, tréningami a exkurziami v záujme podpory používania digitálnych zariadení, online kancelárií a IKT
v každodennom živote. Dynamický rast počtu seniorov používajúcich nové informačné a komunikačné
technológie závisí aj od vhodnej ponuky vzdelávania. Na vzorke 181 seniorov sme realizovali na UK v Bratislave
prieskum, ktorý po zbere údajov z partnerských inštitúcií budú vyhodnotené a porovnané.
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Účastníci projektov v spolupráci s partnerskými univerzitami uskutočňujú prieskumy o vývoji štúdia, zisťujú
názory, potreby, motiváciu a bariéry študentov, aby dosiahli úspech. Je potrebné si uvedomiť, že rozširovanie
vedomostí vedie u seniorov nielen k lepšiemu zdraviu a pohode, ale im umožňuje aj účasť na spoločenskom,
hospodárskom a politickom živote a poskytuje priestor pre zapojenie sa do významných rozhodovaní.
v roku 2020.
Nasledovný prieskum dokumentuje výsledky získané v skupine slovenských seniorov v rámci projektu SELID.
Pre ktoré činnosti/aktivity používate digitálne technológie?
(Môžete vybrať viac ako jednu z možností)

PC/Laptop

Smartfón

Tablet

Nepoužívam

70%

19,3%

9,4%

1,7%

60%

33%

5%

2,2%

47%

34%

5,5%

14%

Vyhľadávanie informácií
Osobná komunikácia (e-maily,
konverzácie, správy)
Práca s fotografiami
Práca s videami

41%

22%

6%

31%

Automatizácia kancelárií

24%

1,7%

1,7%

73%

E-commerce

28%

5,5%

1,7%

65%

Bankové činnosti

69%

13%

4,4%

16%

Čítanie publikácií

52%

11%

16,6%

23%

11%

35,3%

1,1%

55%

49%

17,7%

7,7%

28%

47%

35%

6%

14%

Digitálna anamnéza a / alebo iné lekárske
postupy, monitorovacie systémy
(krokomer, spánok, perióda
Prehrávanie multimédií
Geografické informačné systémy (online
mapy)
Sociálne siete

29%

27%

4,4%

41%

Núdzové volania

3,3%

38%

2,8%

58,5%

Videokonferencie

28%

25%

5,5%

44%

Kalendár a stretnutia (Sociálne siete 2)

22%

46%

4,4%

44%

Tabuľka 1: Pre ktoré činnosti/aktivity používate DT (Zdroj: Projekt SeLiD 2020, prac. výsledky)

Na záver - EFOS ako medzinárodná platforma
Podmienky pre vzdelávanie seniorov i vzdelávacie systémy v rámci Európy sú rôzne. Táto rôznorodosť nám
dáva možnosť hľadať aplikovateľné metódy i porovnávať formy práce, čo je zvyčajne aj témami spoločných
európskych stretnutí. Medzinárodné kontakty podporujú vzájomnú výmenu informácií, získavanie vedomostí
o úspešných stratégiách, osvedčených v zahraničí. Slovenské UTV majú prepojenie na rôzne medzinárodné
asociácie zamerané na vzdelávanie seniorov, ako sú napr. AIUTA a EFOS, s ktorými ich spája niekoľkoročná
spolupráca. Na 2. svetovom kongrese seniorského turizmu organizovaného v spolupráci AIUTA a čínskej
asociácie UTV CAUA dňa 24. mája 2019 v Yantai (Čína) zastupovali EFOS Nadežda Hrapková, Katarina
Grunwald a Peter Hug kde vystúpili k témam vzdelávacích turistických výmen seniorov a ich ďalšieho vzdelávania
v rámci inštitúcií vzdelávania seniorov (UTV, Seniorské akadémie).
EFOS udržiava pravidelné kontakty s nemeckou asociáciou BAGWiWa a ďalšími národnými združeniami
a asociáciami (Anglicko, Česká republika, Španielsko, Slovensko, Ukrajina), ako aj niekoľkoročnú úspešnú
spoluprácu s centrom ZAWIW na univerzite v Ulme a s DANET asociáciou v Ulme (Danube Networkers
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for Europe), ktorá je aj členom EFOS. Za EFOS sa projektu Danube Networkers zúčastňujú účastníci
z Bratislavy, z Viedne a z Budapešti.
EFOS má Štatút poradcu v Hospodárskej a sociálnej rade OSN (UNECE – United Nations
Economic Committee on Europe) a je členom Komisie pre starnutie pri OSN vo Viedni. Zástupcovia EFOS
sa zúčastnili Ministerských konferencii UNECE o starnutí (2012 Viedeň, 2017 Lisabon), kde sa pozornosť okrem
iného venovala aj téma celoživotného vzdelávania a účastníci EFOS predložili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k podpore vzdelávania ako prostriedku na zabezpečenia blaha a zdravia starších ľudí.
EFOS ako člen Komisie pre starnutie v OSN vo Viedni podporuje nielen požiadavky tých seniorov, ktorí
sa zaujímajú o vysokoškolské vzdelávanie, ale zasadzuje sa tiež za prístup k vzdelávaniu pre starších ľudí ako
základného práva človeka, ktoré musí byť jednoduché a dostupné pre všetkých. Prostredníctvom odborníkov
a výskumnej práce EFOS členovia demonštrujú pozitívny sociálny a zdravotný vplyv celoživotného
vzdelávania na aktívne starnutie.

Obrázok 2: Ocenenia udelené federácii EFOS (Zdroj: https://www.efos-europa.eu)

Literatúra:
HRAPKOVÁ, Nadežda: Akčný plán EFOS, 2018, dostupné na: https://www.efos-europa.eu/action-plan/
EDUCATION FOR SENIORS IN EUROPE, 2017: Projekt Erasmus+ EDUSENNET, Booklet,
dostupné na https://www.efos-europa.eu
PROJEKT VECU: dostupné na: https://vecu.efos-europa.eu/
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PROJEKT SELID 2020, prac. výsledky, dostupné na: https://selid.efos-europa.eu/

Kontakt:
PhDr. Nadežda Hrapková, PhD, prezidentka EFOS
Dr. Katarína Grunwald, MA, generálna sekretárka EFOS
EFOS Viedeň, Rakúsko
www.efos-europa.eu

Prečo je dôležité vzdelávanie dospelých v regiónoch
Odporúčania projektu – Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých
Marta Jendeková, Zuzana Štefániková

Abstrakt
Cieľom projektu Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých je prispieť k vytváraniu efektívnej
verejnej politiky vzdelávania dospelých (VD) a posilniť inštitucionálne kapacity verejnej správy na národnej, ale
predovšetkým na regionálnej úrovni. Politika VD by mala vytvárať predpoklady pre systematické, kvalitné
a dostupné vzdelávanie a mala by byť súčasťou strategických plánov. Niektoré kroky na zabezpečenie tohto cieľa
treba urobiť na národnej úrovni (celková stratégia, zákon, právomoci) a aplikovať ich na regionálnej úrovni, teda
zhora nadol. Avšak existuje množstvo praktických krokov, ktoré vychádzajú z existujúcich kompetencií,
finančných a inštitucionálnych kapacít a dajú sa uskutočniť na regionálnej úrovni bez väčších prekážok, teda
uplatniť prístup zdola nahor.
Kľúčové slová: vzdelávanie dospelých (VD), celostný prístup k vzdelávaniu, regionálne stratégie
Cieľ projektu
Náš príspevok predstavuje výsledky projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný
program Efektívna verejná správa, ktorého cieľom je zvýšiť účasť dospelej populácie na vzdelávaní. V roku 2018
sa na vzdelávaní na Slovensku zúčastnili iba 4% dospelých, čo je v porovnaní s cieľmi EÚ na rok 2020 (15%)
veľmi málo.
Pre komplexný pohľad na problematiku VD boli do projektu zapojení viacerí multisektoroví partneri
z regiónov Slovenska, ktorí sa problematikou VD zaoberajú. 1 Práca na projekte bola rozdelená na 3 fázy (i)
1

Na príprave záverečnej správy sa podieľa MŠVVŠ SR, ŠIOV, Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, Univerzita Mateja Bela,
Prešovská univerzita, Centrum ďalšieho vzdelávania pri Žilinskej univerzite, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy - Inštitút
ďalšieho vzdelávania, Prognostický ústav SAV, Krajské osvetové stredisko Nitra, Asociácia krajských osvetových inštitúcií, Asociácia
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mapovanie VD; (ii) vyhodnotenie získaných informácií; (iii) vypracovanie návrhu riešení a konkrétnych
odporúčaní pre regióny, ktoré vám v príspevku predstavíme.
Pre dosiahnutie trvalých pozitívnych výsledkov vo VD sme si stanovili tri predpoklady: (1) s y s t e m a t i c
k ý vzdelávací prístup; (2) d o s t u p n o s ť pre všetkých záujemcov, (3) a naplnenie stanovených štandardov
k v a l i t y, ktoré je potrebné zaviesť do praxe.

Odporúčania pre systematické VD - stratégia, terminológia, štatistiky
V úvode návrhov sme sa zaoberali významom VD pre spoločnosť, jeho prínosmi/benefitmi. Konštatovali
sme, že VD môže mať prínos pre spoločnosť len ak bude systematické, kvalitné a dostupné celej dospelej
populácii. Je jednoznačné, že vyššia účasť na VD prináša benefity ekonomické a sociálne, a tým podporuje vyššiu
kvalitu života. Význam VD je spracovaný aj v európskych dokumentoch a odporúčaniach, ktoré vydáva Rada EÚ
smerom k členským štátom. Podobne sa aj UNESCO a OECD intenzívne zaoberajú touto problematikou. 2
Na národnej úrovni existuje mnoho vypracovaných stratégií, avšak chýba ich implementácia do praxe. Na
regionálnej úrovni sa oblasť VD nachádza v strategických dokumentov iba ojedinele a formálne.
Európska

spolupráca

v oblasti

VD

si

vyžaduje

aj

jednotnú

a zrozumiteľnú

terminológiu

a s ňou kompatibilnú legislatívu.3 V správe tiež navrhujeme zrevidovať štatistické zisťovania vo vzťahu k VD.
Prieskumom sme zistili, že DALV (MŠVVŠ SR) poskytuje iba čiastočné informácie a KULT (MK SR) nemá jasne
stanovené kritériá pre zber dát. Európsky štatistický úrad cez štatistické zisťovania AES a LFS uvádza veľké
rozdiely v zisteniach.4 Obe kľúčové štatistiky ukazujú, že dospelí mimo trhu práce sa na Slovensku vzdelávajú
menej než dospelí v podobnej situácii v iných krajinách EÚ.
Pre efektívnejší manažment VD v regiónoch odporúčame na regionálnej úrovni urobiť prehľad o ponuke
vzdelávania, teda o poskytovateľoch aj participujúcich vo vzdelávaní dospelých, o formách poskytovania VD
a aktuálnych témach.
Odporúčania pre kvalitné VD a jeho financovanie
Odporúčanie zamerané na kvalitu VD na národnej úrovni je zjednotiť požiadavky a kritériá na akreditáciu
vzdelávacích programov, certifikáciu lektorov a vzdelávacích inštitúcií. Slovensko, ako členská krajina EÚ, zatiaľ
nesplnilo záväzok týkajúci sa zavedenia relevantných usmernení k validácii neformálneho vzdelávania
a informálneho učenia sa v stanovenom termíne (rok 2018). Neformálne vzdelávanie nemá svoje spoločenské
uznanie, jeho akceptácia zamestnávateľmi je na Slovensku nízka a nie je zabezpečená jeho validácia.
Pre uznávanie kvalifikácií získaných neformálnou a informálnou cestou vznikli kvalifikačné štandardy
(www.kvalifikacie.sk), ktoré však zatiaľ neboli uvedené do praxe. Ak chceme, aby sa zvýšil význam vzdelávania

inštitúcií vzdelávania dospelých, Mestá Hlohovec a Trebišov, Vzdelávacia akadémia J. A. Komenského a AINova. Pre porovnanie situácie so
VD na Slovensku sme do projektu pozvali aj zahraničných expertov zo Slovinska a Estónska. Európsky pohľad na problematiku VD v projekte
zastrešuje Európska asociácia vzdelávania dospelých.
2 Stratégia zručností OECD pre SR: Posudok a odporúčania, OECD 2020, http://www.oecd.org/publications/oecd-skills-strategy-slovakrepublic-bb688e68-en.htm, UNESCO. Učiace sa mestá: http://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities
3 Rozdielny význam pojmov, napr. celoživotné vzdelávanie = formálne+ neformálne+informálne vzdelávanie, chýba pojem vzdelávanie
dospelých. Napr. máme zákon o CŽV, ale tento sa zaoberá iba neformálnym vzdelávaním, označeným ako ďalšie vzdelávanie
4
V súčasnosti európska štatistika AES, ktorá mapuje VD za posledných 12 mesiacov, hovorí, že v SR sa vzdeláva cca 45% (posledný zber v
2016) dospelých, ale štatistika LFS pokrývajúca posledné 4 týždne hovorí o 4,00% (2018) vzdelávajúcich sa dospelých.
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dospelých, ktoré prebieha predovšetkým formou neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, je potrebné
uvažovať aj o možnosti dosiahnuť pomocou VD zvýšenie nielen kvalifikácie, ale aj stupňa vzdelania. Považujeme
za potrebné upriamiť pozornosť aj na meranie kvality dosiahnutého výsledku vo VD, teda uskutočnených
vzdelávacích aktivít, od ktorých sa odvíjajú benefity VD pre región.
Pred zavedením očakávanej legislatívy je na regionálnej úrovni dôležité dodržiavať určitú úroveň kvality VD.
Odporúčame dohodnúť medzi poskytovateľmi VD kritériá, ktorými sa bude merať kvalita poskytovaných
vzdelávacích služieb. Môžu to byť rôzne kritériá, na ktorých sa kľúčoví hráči dohodnú, napr. roky praxe
vzdelávacej inštitúcie, akreditácia vzdelávacieho programu, získané ocenenia, kvalita lektorov, publikovanie
vzdelávacej príručky, použité metódy vzdelávania (napr. e-learning, atď), ktoré deklarujú určitú merateľnú
kvalitu VD, referencie ai.
Z pohľadu financovania VD na národnej úrovni môžeme konštatovať, že v implementačnom pláne
k Národnému programu výchovy a vzdelávania sa na rok 2020 nachádza úloha - Zavedenie finančného nástroja
na podporu ďalšieho vzdelávania. Navrhovanou formou sú individuálne vzdelávacie účty. S navrhovaným
financovaním VD musí ísť ruka v ruke aj dodržiavanie stanovených štandardov kvality VD.
Na regionálnej úrovni je možné uvažovať aj o financovaní VD z niekoľkých finančných zdrojov získaných
transparentnou cestou, napr:
• naplánovať vlastné finančné zdroje na vytvorenie a udržanie základnej štruktúry VD
• vyvinúť mechanizmus na krytie nákladov vzdelávania zapojením sponzoringu (firiem, nadácií,
filantropov, medzinárodných partnerov, miestnej a národnej vlády a nadnárodných organizácií)
• efektívne využiť existujúce vzdelávacie zdroje ako sú priestory, vybavenie, lektori všetkých
zapojených kľúčových hráčov
• vykonať finančnú analýzu na získanie dôkazov o prínosoch VD, a použiť ich ako nástroj na
presvedčenie sponzorov o význame financovania vzdelávania dospelých
• urobiť špeciálne finančné opatrenia pre marginalizované skupiny a jednotlivcov.

Odporúčania pre dostupné VD
Dostupnosť VD v regiónoch je jedným z hlavných cieľov projektu. V súčasnosti sa VD rieši predovšetkým
na národnej úrovni. Na samosprávach sa VD nezaoberá žiaden konkrétny odbor či oddelenie. Používaná
terminológia a definície, napr. kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie nie je pracovníkom samospráv
blízka. Navrhujeme preto, aby odbor CŽV na MŠVVŠ SR komunikoval s odbormi vzdelávania na samosprávach,
informoval ich o nových európskych a národných dokumentoch, vysvetľoval odbornú terminológiu a jej
používanie a informoval o aktuálnom vývoji v EÚ.
Na základe našich zistení v regiónoch sme toho názoru, že VD sa dá efektívne mapovať aj poskytovať
na miestnej a regionálnej úrovni. Vyplýva to predovšetkým z adresnejšej informovanosti o možnostiach
vzdelávania dospelých so zameraním na jednotlivé cieľové skupiny na úrovni menších územných celkov.
1/ Považujeme za nevyhnutné ukotvenie agendy VD v regiónoch, preto odporúčame personálne zastrešenie
tejto témy.5 VD je potrebné vnímať v kontexte vzdelávania poskytovaného na MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, ako súčasť
celoživotného vzdelávania.

5

Nápomocná je informácia, že v sektorovej rade pre vzdelávanie, výchovu a šport bola schválená pozícia regionálny

koordinátor VD.
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2/ Úlohou navrhovaných zriadených kapacít nie je organizovanie VD v regióne, ale riadenie VD. Predpokladom
riadenia je prehľad o existujúcej situácii vo VD, či v regióne prebieha, kto ho poskytuje, kto ho navštevuje
a prečo. Taktiež je potrebné mapovať potreby vzdelávania dospelých v regióne vo vzťahu k rozvoju regiónu.
Odporúčame robiť prieskumy vzdelávacích potrieb a vytvoriť databázu vzdelávacích
podujatí/poskytovateľov VD a jej sprístupnenie na webe.
3/ Keďže medzi poskytovateľov VD patria rôzne subjekty s rôznym štatútom, bolo by vhodné zistiť aké majú
očakávania od regionálnej/miestnej samosprávy a čo navrhujú pre zlepšenie poskytovania VD v regióne. Ak sa
vytvorí potrebná vôľa, navrhujeme zriadiť neformálnu platformu poskytovateľov VD, ktorá bude
zabezpečovať ich vzájomnú spoluprácu, a spoluprácu so samosprávou aj zamestnávateľmi.
4/ Pre obyvateľov je dobré vedieť, aký rozvoj sa v regióne plánuje, aké zručnosti budú potrebné pre uplatnenie
sa v regióne v blízkej budúcnosti a kde ich môžu získať. Tieto informácie by spolu s informáciami
o možnostiach vzdelávania a uplatnenia mohli získať v kariérových poradenských centrách, prípadne
v centrách, kde sú integrované všetky poradenské služby (právne, sociálne...).
5/ VD musí byť dostatočne flexibilné na to, aby bolo čo najdostupnejšie pre rôznych učiacich sa. Je
na poskytovateľoch VD, aby dokázali poskytnúť čo najširšiu paletu možností VD a poskytnúť flexibilitu
v obsahu, čase, forme, či metodike vzdelávania.. Obzvlášť dôležité je zabezpečiť dostupnosť VD pre
znevýhodnené skupiny obyvateľstva – v prvom rade musia mať príležitosť dozvedieť sa o možnosti
vzdelávania a mať zabezpečenú podporu počas vzdelávacieho procesu – poradenstvo, financie na presun, ap.)
6/ V záujme lepšej dostupnosti VD na regionálnej úrovni je potrebné prevádzkovo-administratívne
zabezpečenie VD na úrovni samosprávy, a to predovšetkým využitím už existujúcich funkčných a osvedčených
štruktúr pre vzdelávacie aktivity v danom regióne (komunitné centrá, knižnice, osvetové strediská, školy, ai.),
alebo vytvorením novej infraštruktúry podľa potreby. Cieľom je urobiť zo vzdelávacieho miesta súčasť
kultúrno-spoločenského vybavenia mesta /regiónu tak, ako k nim patrí úrad, škola, kostol, divadlo, múzeum,
knižnica, aj vzdelávaciemu centru treba dať potrebnú vážnosť.
7/ Odporúčame intenzívnu propagáciu VD, ktorá je v regiónoch minimálna.
8/ Pri zabezpečovaní kvalitného VD je potrebná súčinnosť a spolupráca kľúčových hráčov (objednávateľov
a poskytovateľov VD) a spolupráca s inými regiónmi aj so zahraničia za účelom výmeny skúseností. Ide
predovšetkým o výmenu informácií o osvedčených postupoch, veľakrát získanú aj od zahraničných partnerov,
napr. vo formáte Učiace sa mestá.

Záver
V príspevku sme iba naznačili šírku problematiky VD tak ako sme sa s ňou zaoberali v projekte „Tvoríme
modernú politiku vzdelávania dospelých“. Snažili sme sa upriamiť pozornosť na najdôležitejšie fakty pri rozvíjaní
VD a poukázať na možnosti, ktoré máme na národnej, ale najmä na regionálnej úrovni. Pevne veríme, že naše
návrhy a odporúčania6 budú inšpiráciou pre mnohé samosprávy pri riešení problematiky vzdelávania dospelých.
Kontakt:
Academia Istropolitana Nova
Prostredná 47a, 900 21 Svätý Jur
www.ainova.sk
marta.jendekova@ainova.sk

6

Záverečná správa z projektu: Moderná verejná politika VD na Slovensku/Návrhy riešení verejnej politiky vzdelávania dospelých
bude zverejnená na stránke www.ainova.sk od 1.7.2020 v plnom znení.
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