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Zvládli sme to. Semester poznačený 
pandémiou je za nami. Som presvedčená, že 
si môžeme povedať, že sme ťažkým obdobím 
prešli úspešne. Úprimne Vám všetkým 
ďakujem, sme naozaj jeden skvelý UK tím.
Vedenie UK spolu s vedením STU zareagovalo 
v marci rýchlo a efektívne. Podľa odborníkov 
aj niektorých médií sú práve rektor UK, 
rektor STU a dekan LF UK tí, ktorí svojím 
rozhodnutím prerušiť prezenčnú výučbu 
a zatvoriť ubytovacie zariadenia univerzít 
významnou mierou prispeli k priaznivému 
vývoju epidemiologickej situácie u nás.
Na univerzite sme okamžite prešli na online 
metódy výučby. Hoci bolo tempo tejto 
transformácie vynútené, zvládli sme to, 
stali sme sa priekopníkmi doby koronovej 
a to, čo sme sa naučili, v budúcnosti bohato 
zúročíme.
Fungovanie v online režime si vyžiadalo aj 
viaceré legislatívne zmeny. Ich iniciátorom 
sa stala práve naša univerzita. Väčšina 
pripomienok UK bola ministerstvom  
do novely vysokoškolského zákona 
zapracovaná. Na druhej strane, napriek 
prísľubu, ministerstvo neskoro otvorilo 
medzirezortné pripomienkové konanie 
k vyhláške č. 233/2011. To je dôvod, prečo 
licenčné zmluvy k záverečným prácam 
treba stále dokladať listinne. Vyhláška 
o kreditovom systéme štúdia sa do 
pripomienkového konania nedostala vôbec.
Dnes sme opatrní optimisti a bilancujeme. 
Využiť všetko, čo sme sa naučili, v ďalšej práci 
je cesta, ako dať reálnu hodnotu uplynulým 
náročným a život ohrozujúcim mesiacom. 
Preto zbierame dokumenty o najlepších 

prístupoch k riešeniam, archivujeme 
najlepšie online lekcie a prednášky s víziou 
ich využitia vo výučbe a venovania viac 
priestoru interaktívnym činnostiam. Študenti 
to, verím, ocenia.
Na zmiernenie dopadov krízy na študentov 
prijal AS UK dodatok k študijnému poriadku, 
ktorý umožňuje dekanom zohľadniť pri 
posudzovaní plnenia kontrolných etáp  
na účely zápisu do ďalšej časti štúdia 
dôsledky koronakrízy na jednotlivých 
študentov.
Okrem pandémie prišli aj iné zmeny. 
Máme novú vládu, nového ministra 
školstva. V programovom vyhlásení sme 
čakali jasnejšie formulované priority, 
osobitne v oblasti prístupu a financovania 
vzdelávania, vedy a výskumu. Ani ďalší 
vývoj nás optimizmom nenapĺňa. Rektori 
Združenia siedmich výskumne a technicky 
orientovaných univerzít a predseda SAV 
upozornili začiatkom júna na problém 
podfinancovania vedy a žiadali ministerstvo 
o vysvetlenie zníženia výšky prostriedkov 
na vedu. Netrpezlivo očakávame aj konečné 
znenie akreditačných štandardov, aby 
sme s nimi zosúladili vnútorný systém 
zabezpečenia kvality.
Hoci nám na leto ostalo ešte veľa práce 
(celý ubytovací proces sme museli posunúť, 
väčšinu diplomov bude treba vydať už 
v priebehu prázdnin, riadne skúškové 
obdobie bude aj v druhej polovici augusta 
a pod.), želám Vám, aby nasledujúce mesiace 
boli pre Vás aj časom zaslúženého oddychu 
a aby ste počas nich nazbierali sily a elán 
do ďalšieho akademického roka.

EDITORIÁL

Zuzana Kovačičová,
prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci
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AKTUALITY

Prvé online obhajoby titulu 
docent a profesor

Po prednáškach, skúškach, štátniciach 
či zasadnutiach akademických orgánov 
vo virtuálnom priestore sme si v máji 
prvýkrát vyskúšali aj prvé online 
obhajoby titulu docent a profesor, 
ktoré sa uskutočnili na Právnickej 
fakulte UK. I keď sa kandidáti na titul, 
členovia vedeckej rady a príslušných 
komisií spolu s oponentmi nestretli 
fyzicky, tradičný proces habilitácie 
a inaugurácie ostal zachovaný. 
Z technického hľadiska bolo prioritou 
zabezpečiť online hlasovanie, 
ktoré muselo byť tajné a súčasne 
vyžadovalo prihlásenie, aby hlasovali 
iba oprávnené osoby a každá mohla 
hlasovať len raz. Zasadnutie touto 
formou prináša aj nemálo výhod 
vrátane toho, že zahraniční odborníci 
k nám nemusia cestovať.

DUK online študovalo takmer 
500 detí

Od 23. marca do 3. mája 2020 si žiaci 
základných škôl z celého Slovenska 
mohli vyskúšať štúdium na Detskej 
Univerzite Komenského, a to vďaka 
DUK Online špeciálu, ktorý počas 
uzavretia škôl priamo do detských izieb 
prinieslo Divadlo Aréna v spolupráci 
s IT spoločnosťou DATALAN. Deti si 
na www.dukonline.sk mohli pozrieť 

text: redakcia
foto: Tomáš Madeja

Komenského. Právo na ubytovanie 
do konca júna získali prednostne 
doktorandi a študenti končiacich 
ročníkov, ktorí absolvujú štátne 
záverečné skúšky prezenčnou metódou. 
V súčasnosti prebiehajú prípravy, 
aby internáty umožnili ubytovanie 
študentom počas leta. 

Farmaceutka a lekárka 
nominované na Slovenku roka

Medzi 28 dámami nominovanými 
v aktuálnom – už dvanástom – ročníku 
čitateľskej ankety Slovenka roka sú aj 
dve odborníčky, ktoré pôsobia na našej 
univerzite. V kategórii veda a výskum 
sa o ocenenie uchádza profesorka 
Magdaléna Kuželová z Farmaceutickej 
fakulty UK, ktorá sa špecializuje na 
experimentálnu kardiovaskulárnu 
farmakológiu a oblasť riešenia 
farmakoterapeutických problémov 
u detí, adolescentov a starších ľudí. 
V kategórii zdravotníctvo je nominovaná 
docentka Katarína Babinská z Lekárskej 
fakulty, ktorá je ako fyziologička 
a odborníčka na výživu súčasťou tímu 
zaoberajúceho sa výskumom autizmu.
Hlasovať sa dá prostredníctvom 
kupónov z týždenníka Slovenka, 
SMS alebo formulára priamo na 
webovej stránke súťaže do 
28. augusta 2020. Galavečer, na ktorom 
spoznáme absolútnu víťazku a víťazky 

v jednotlivých kategóriách, sa uskutoční 
30. augusta 2020 v historickej budove 
SND a v priamom prenose ho odvysiela 
RTVS.

Tvrdé vedy pri TABULI

Vedec, krieda a tabuľa. Aj tvrdé vedy 
sa dajú vysvetliť s ľahkosťou. Odborníci 
z UK, Slovenskej technickej univerzity 
a SAV sa spojili s kultúrnym centrom 
Nová Cvernovka a od marca spoločne 
prinášajú cyklus prednášok TABUĽA 
určený pre širokú verejnosť. Kým 
prvá – o vzniku chemických prvkov vo 
vesmíre – sa stihla konať prezenčne, 
ďalšie tri sa uskutočnili online. Po 
prednáške o dizajne PCR testov na 
nový koronavírus sa záujemcom 
ako tretí prihovoril docent Richard 
Kollár z Fakulty matematiky, fyziky 
a informatiky UK, ktorý priblížil tému 
dynamického modelovania šírenia 
pandémie. Štvrtá prednáška v podaní 
jeho kolegyne z fakulty – docentky 
Bronislavy Brejovej – bola o tom, 
ako bioinformatika pomáha skúmať 
evolúciu. Všetky prednášky sú prístupné 
na webe.
V prípade, že na jeseň 2020 bude opäť 
možné organizovať verejné podujatia, 
bude sa v sérii pokračovať naživo. Jeden 
z účastníkov, ktorý absolvuje minimálne 
5 zo 7 prednášok v Novej Cvernovke, 
môže získať špeciálnu cenu – výlet do 

44 zaujímavých videoprednášok 
z uplynulých piatich ročníkov 
obľúbenej detskej letnej univerzity, po 
každej z nich ich čakal skúšobný test 
s otázkami. Podľa toho, koľko z nich 
úspešne zvládli, získali titul Tester, 
Junior, Senior, Master či Expert. Najvyšší 
titul sa podarilo získať 84 deťom. Do 
projektu sa však zapojilo až 473 detí, 
ktoré spolu vyplnili až 6817 testov. 
Okrem nových vedomostí čakala na 
jedného študenta z každého kraja aj 
výhra v podobe smarthodiniek.
Kvôli bezpečnosti sa do virtuálneho 
priestoru prenáša aj blížiaci sa 
18. ročník Detskej Univerzity 
Komenského, ktorý sa tematicky 
zameria na pandémie a vírusy. V rámci 
letných prednášok odborníkov, medzi 
ktorými tradične nechýbajú ani vedci 
z našej univerzity, sa deťom prihovorí aj 
minister školstva Branislav Gröhling.

Vysokoškolákom na skúšku 
z pohodlia domova

Posledné májové týždne na UK už 
tradične patria podujatiu Zaži deň 
v koži vysokoškoláka, ktoré študentom 
nižších ročníkov stredných škôl ponúka 
možnosť využiť obdobie maturít na 
zoznámenie sa s prostredím našej 
univerzity. Hoci sa pre pandémiu 
stredoškoláci do historickej budovy 
UK na Šafárikovom námestí nemohli 

svetoznámeho vedeckovýskumného 
centra CERN s doktorom Martinom 
Venhartom, jadrovým fyzikom zo SAV. 
Podpisy prednášajúcich treba zozbierať 
do indexu, ktorý je možné získať na 
jednej z prvých troch prednášok naživo. 
Súčasťou podmienok je napísanie 
a zverejnenie autorského textu – eseje/
reportáže/polemiky na tému niektorej 
z prednášok.

Blíži sa 10. ročník súťaže o Cenu 
Daniela Tupého

V novembri uplynie už 15 rokov od 
vraždy Daniela Tupého, študenta 
Univerzity Komenského, ktorého 
zavraždili na nábreží Dunaja. Mal len 21 
rokov. Hoci páchatelia dodnes neboli 
právoplatne odsúdení, s najväčšou 
pravdepodobnosťou išlo o útok skupiny 
neonacistov. Pri príležitosti tohto 
výročia organizuje Filozofi cká fakulta UK 
10. ročník súťaže študentských textov 
o násilí, extrémizme a zlyhávaní štátu 
v oblasti ľudských práv, v minulosti 
i v súčasnosti. Práce do súťaže o Cenu 
Daniela Tupého môžu prihlásiť študenti 
všetkých vysokých škôl zo Slovenska i zo 
zahraničia. Termín na ich odovzdanie 
je 15. september 2020, slávnostné 
vyhlásenie víťazov sa uskutoční 
4. novembra, v deň výročia Danielovej 
smrti. Tri najlepšie práce budú 
ocenené fi nančnou odmenou a budú 
publikované.

dostaviť fyzicky, k vysokoškolským 
prednáškam mohli „privoňať“ i tento 
rok, a to priamo z pohodlia svojej 
izby. Na špeciálnom webe 
zaziden.uniba.sk univerzita totiž 
sprístupnila videá z prednášok 
odborníkov z rôznych oblastí, ktorí sa 
na podujatí predstavili počas uplynulých 
štyroch ročníkov. Súčasťou webu sú aj 
videá z konferencie svetového formátu 
TEDxUniverzitaKomenského, DUK, ako 
i prednášky zaujímavých hostí nielen 
z UK, ktorí sa počas uplynulých týždňov 
pri virtuálnej šálke kávy vo facebookovej 
skupine samoUK delia o zaujímavé 
informácie z fyziky, histórie, marketingu 
či politológie.

Uvoľňujeme obmedzenia

Univerzita Komenského v júni zrušila 
viaceré opatrenia v súvislosti so šírením 
ochorenia COVID-19, reagujúc tak na 
priaznivý vývoj epidémie v krajine. Od 
1. júna 2020 rektor UK Marek Števček 
povolil vzdelávacie aktivity prezenčnou 
metódou vrátanie skúšania, ako 
i zasadnutia akademických orgánov. 
Podmienkou, samozrejme, ostáva 
dodržanie odporúčaných hygienických 
a bezpečnostných pravidiel.
Do bežného režimu sa pomaly vracajú 
aj univerzitné internáty. Rektor zrušil 
príkaz, ktorým v marci uzatvoril 
ubytovacie zariadenia Univerzity 

Na zaziden.uniba.sk 
nájdete aj prednášku 
rektora UK Mareka 
Števčeka o tom, prečo si 
(ne)môžeme kúpiť mobil. 
Zaznela na minuloročnej 
Detskej Univerzite 
Komenského.



text: Lenka Miller
foto: Tomáš Madeja
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SLOVENSKÝ TEST 
NA COVID-19 
POMÁHALI 
VYVÍJAŤ AJ NAŠI 
MOLEKULÁRNI 
BIOLÓGOVIA

Slovenským vedcom, medzi 
ktorými nechýbali odborníci 
z Univerzity Komenského, 
sa v rekordne krátkom čase 
podarilo vyvinúť, overiť 
a certifi kovať nový PCR test na 
COVID-19. Test je špecifi cký pre 
kmene nového koronavírusu 
rozšírené na území Slovenska, 
čo umožňuje spoľahlivú 
diagnostiku už v skorej fáze 
ochorenia. Možnosť výroby 
vlastných testov Slovensku 
pritom výrazne pomôže 
nielen pri súčasnej pandémii 
koronavírusu, ale aj pri 
pandemických situáciách, ktoré 
môžu v budúcnosti nastať.

Proces vývoja a výroby slovenských 
PCR testov na diagnostikovanie nového 
koronavírusu inicioval doktor Pavol 
Čekan, biochemik, ktorý stojí na čele 
inovatívnej biotechnologickej fi rmy 
MultiplexDX. Keďže chcel vyvinúť čo 
najcitlivejšie a najspoľahlivejšie testy, 
obrátil sa na vedcov z Vedeckého parku 
UK a Biomedicínskeho centra SAV, 
ktorým sa spoločnými silami podarilo 
prečítať (osekvenovať) slovenské kmene 
koronavírusu SARS-CoV-2.

Na počiatku bol presný genóm

Vedci na špecializovanom pracovisku 
Virologického ústavu Biomedicínskeho 
centra SAV totiž už na začiatku 
epidémie úspešne namnožili na 
bunkách a izolovali nukleovú kyselinu 
vírusu SARS-CoV-2 prvých pacientov na 
Slovensku. Vzorky RNA vírusu prepísané 
do neinfekčnej DNA následne putovali 
na ďalší výskum do laboratória vo 
Vedeckom parku UK.
Tu tím našich molekulárnych biológov 
pod vedením doktora Tomáša 
Szemesa z Prírodovedeckej fakulty UK 
pracoval na odhalení úplnej genetickej 

informácie nového koronavírusu u nás. 
Na základe analýzy genómov a ich 
porovnania so vzorkami v medzinárodnej 
databáze GISAID dokázali naši vedci 
získať informácie o pôvode izolátov 
vírusu, teda o tom, odkiaľ k nám 
najpravdepodobnejšie pricestovali. 
Ako zistili, jeden z nich k nám meral 
cestu priamo z čínskeho Wu-chanu, 
zrodu nákazy. „Informácia o presnom 
genóme vírusu je absolútne zásadná pri 
vypátraní pôvodcu infekcie, vďaka čomu 
vieme šírenie nákazy lepšie kontrolovať, 
ako aj pri vývoji personalizovaných typov 
vakcín či liečiv,“ vysvetľuje Tomáš Szemes 
potenciál výskumných výsledkov svojho 
tímu. Len pre zaujímavosť: SARS-CoV-2 
je jednoreťazcový RNA koronavírus, 
ktorého genóm obsahuje cca 30 000 
nukleotidov – „písmen“, ktoré v rámci 
analýzy každého jedného izolátu musia 
vedci pozorne prečítať. Aj rozdiely 
v niekoľkých desiatkach ich totiž môžu 
priviesť ku kľúčovému zisteniu.

Testy využijeme aj po pandémii 

Práve na základe získaných výsledkov 
oslovil našich molekulárnych biológov 
Pavol Čekan, ktorý chcel navrhnúť 
diagnostickú sadu špeciálne pre izoláty 
vírusu rozšírené na území Slovenska. 
„Gro našej práce spočívalo nielen v poskyt-
nutí sekvenovaných izolátov, ale najmä 
v príprave protokolu pre kvantitatívnu 
real-time PCR,“ objasňuje. Ide o variáciu 
štandardnej laboratórnej techniky 
polymerázovej reťazovej reakcie (PCR), 
ktorá umožňuje namnožiť určitý úsek 
molekuly DNA. Kvantitatívna real-
-time PCR umožňuje merať množstvo 
DNA takto vznikajúceho produktu po 
každom cykle pomocou fl uorescencie. 
Ide o metódu, ktorú odporúča aj 
WHO. „Následne sme optimalizovali 
podmienky tak, aby vznikol čo najcitlivejší 
protokol, ktorý dokáže diagnostikovať 
pacienta s ochorením COVID-19 čo 
najspoľahlivejšie,“ dodáva.
Slovensko tak získalo v kritickom čase, 
keď testy na nový koronavírus neboli 
dostupné, resp. boli pridrahé, možnosť 
dostať sa k testom za rozumnú cenu 
vo veľmi krátkom čase, a to v prakticky 
ľubovoľnom množstve, čo v prípade 
druhej vlny ochorenia určite zužitkuje. 
Potenciál slovenského testu, ktorý 
Štátny ústav pre kontrolu liečiv zare-
gistroval 14. mája 2020, je však omnoho 
komplexnejší. Tomáš Szemes nevylučuje, 
že by sa dal v budúcnosti využiť aj pri 
iných vírusových ochoreniach.

RÝCHLOSŤ ŠÍRENIA 
KORONAVÍRUSU 
PREDPOVEDALI AJ 
VĎAKA VÝPOČTOM 
MATEMATIKOV

Modelovaniu šírenia epidémií 
sa na UK dlhodobo venuje tím 
matematikov a epidemiológov. 
Počas vypuknutia koronakrízy 
pomocou použitia matematic-
kých modelov šírenia infekčných 
ochorení demonštrovali, 
že karanténne opatrenia 
jednoznačne spomalia šírenie 
nového koronavírusu a zmenšia 
tak nápor na zdravotný systém.

Keď Inštitút zdravotnej politiky (IZP) 
zverejnil prvé prognózy, do diskusie 
s týmto tímom sa zapojili doktorka 
Zuzana Chladná, docent Richard Kollár 
a doktor Radoslav Harman z Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky 
UK. Scenáre, v závislosti od prijatých 
opatrení – od voľného pohybu až po 
nízku mobilitu, ktoré ponúkli verejnosti, 
totiž nebrali do úvahy viaceré faktory. 
„Vytvárať vlastný model a súperiť, 
kto urobí lepšie predikcie, by bolo 
kontraproduktívne, všetci sme predsa mali 
spoločný cieľ, a tým bolo nájsť spôsob, 
ako zvládnuť túto krízu čo najlepšie,“
hovorí Zuzana Chladná. Navyše IZP 
ako vládna inštitúcia má lepší prístup 
k dátam. Pôvodný model prešiel vďaka 
spolupráci viacerými vylepšeniami, a to 
nielen z hľadiska jeho štruktúry, ale aj 
revízie hodnôt jednotlivých parametrov. 
Nové informácie o ochorení COVID-19 sa 
v odbornej literatúre publikovali takmer 
na dennej báze.

Spolupráca na modelovaní 
šírenia ochorení už existovala

Dávno pred pandémiou nového 
koronavírusu sa tím matematikov 
v zložení profesor Pavel Brunovský, 
doktorka Zuzana Chladná, doktorka 
Soňa Kilianová, docentka Iveta 
Waczulíková a profesor Daniel Ševčovič 
spojil s epidemiologičkami z Jesseniovej 
lekárskej fakulty UK v Martine 
profesorkou Henrietou Hudečkovou, 
profesorkou Vierou Švihrovou 
a doktorkou Janou Zibolenovou. 

Spoločne riešili APVV projekt, 
v ktorom skúmali, ako sa bude vyvíjať 
epidemiologická situácia po tom, čo sa 
zvýšil počet ľudí odmietajúcich povinné 
očkovanie. Keď sa u nás potvrdili prvé 
prípady SARS-CoV-2, zintenzívnila sa 
komunikácia v rámci tohto tímu a so 
spolupracovníkmi zo zahraničia.
Na modelovanie šírenia infekčných 
ochorení sa štandardne používajú tzv. 
SIR modely. Ide o dynamické modely, 
ktoré vychádzajú z predpokladu, že celú 
populáciu môžeme rozdeliť do skupín 
podľa ich epidemiologického 
statusu: S – vnímaví, I – infekční 
a R – imúnni. „Zmeny početnosti 
v jednotlivých skupinách opisujeme 
diferenčnými alebo diferenciálnymi 
nelineárnymi rovnicami. Numerickým 
riešením takého systému dokážeme 
simulovať priebeh šírenia infekčného 
ochorenia,“ objasňuje Chladná.
Použitie týchto modelov na predikciu 
šírenia infekčného ochorenia však nie 
je úplne priamočiare. Najmä ak ide 
o úplne nové ochorenie, pri ktorom nie 
sú známe všetky parametre, napr. dĺžka 
infekčnosti alebo spôsob šírenia. Modely 
typu SIR nemajú univerzálne použitie, 
vždy je potrebné zohľadniť relevantné 
okolnosti. „Analýza teoretických 
modelov je však jediný spôsob, ako získať 
predstavu o kvalitatívnych vzťahoch medzi 
jednotlivými premennými a parametrami 
modelu, čo je dôležité napríklad 
pri skúmaní efektivity a dôsledkov 
karanténnych opatrení,“ dodáva.

Vývoj na Slovensku bol 
priaznivejší 

Dnes môžeme povedať, že ani 
najoptimistickejší scenár – našťastie 
– nezachytil vývoj na Slovensku 
hodnoverne. „Dôvod je veľmi prostý: 
s výnimkou niekoľkých domovov sociálnych 
služieb či marginalizovaných rómskych 
komunít sme na Slovensku nezaznamenali 
nekontrolované komunitné šírenie. To 
znamená, že epidemiológovia dokázali 
identifi kovať zdroj nákazy, vo väčšine 
prípadov išlo o kontakt s importovaným 
prípadom,“ vysvetľuje Chladná.
Na Slovensku sme doposiaľ nemali 
k dispozícii taký podrobný vekovo 
a geografi cky štruktúrovaný 
epidemiologický model ako teraz. 
Posledné scenáre vypracované 
na základe neho pomáhajú získať 
predstavu, ako by sa situácia mohla 
vyvíjať, ak by ku komunitnému šíreniu 
došlo, a tak sa i lepšie pripraviť.

text: redakcia
foto: Tomáš Madeja

Doktorka Zuzana Chladná

Doktor Tomáš Szemes



VEDELI STE, ŽE...?

DIGITALIZÁCIU NÁŠHO
ŠKOLSTVA NAŠTARTOVALI
ODBORNÍCI UK

foto: Tomáš Madeja
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Obdobie uplynulých mesiacov nás 
donútilo stať sa viac „digitálne 
pozitívnymi“. Verím, že sa to významne 
podpíše na procese výučby a výskumnej 
práci, lebo sa nám postupne podarí 
s rozvojom kreatívnych digitálnych 
zručností odomknúť ďalšiu komnatu 
ľudského potenciálu, ktorá sa ukrýva 
v každom učiteľovi, výskumníkovi 
a študentovi. K tomuto vyjadreniu ma 
vedie 35 rokov skúseností.

Začínali sme s diernymi 
štítkami

Do kontaktu s výpočtovou technikou 
som sa dostala ešte ako začínajúca 
odborná asistentka na PriF UK v r. 
1982. Išlo o veľké sálové počítače IBM 
a Siemens umiestnené v rozmerných 
skriniach, s ktorými sme „komunikovali“ 
prostredníctvom tzv. diernych štítkov 
z tenkého kartónu. Na nich bola 

informácia zakódovaná (ne)prí-
tomnosťou diery na vopred 
defi novaných pozíciách. Štítky 
s „nadierovaným“ programom bolo 
treba odovzdať operátorovi, ktorý 
ich „nahodil“ do počítača. Výstupy 
z počítača sme následne analyzovali, 
a keď sme zistili, že máme v programe 
chybu, museli sme opraviť dierne štítky, 
odovzdať ich operátorovi, čakať na 
výstup... Proces ladenia programu bol 
preto často časovo náročný.
V r. 1973 sa však na trhu objavila 
novinka: osobný počítač. Prvé 8-bitové 
osobné počítače PMI a PMD 85 sa na 
Slovensku začali vyrábať v Tesle Piešťany 
v r. 1983. (Na porovnanie: model  
PMD 85-2 mal operačnú pamäť 64 kB, 
dnešné počítače majú RAM štandardne 
16 GB, ale i 32 GB.) Inšpirovaná 
Seymourom Papertom z MIT, ktorý 
už v 60. rokoch povedal, že počítače 
patria do školy, som sa prihlásila na kurz 
programovania v jazyku Pascal a Basic 
a potom na postgraduálne štúdium 
na FMFI UK zamerané na tvorbu 
vzdelávacieho softvéru.

Počítače do škôl už v 80. rokoch

V r. 1985 – 1989 som bola 
spoluriešiteľkou prvého štátneho 
projektu elektronizácie školstva na 
Slovensku, vďaka ktorému sa na všetky 
školy dostali 8-bitové počítače PMD 85
a Didaktik-α. Z fi nančných zdrojov 
projektu vznikla v r. 1987 aj prvá učebňa 
8-bitových počítačov Didaktik-α na PriF 
UK. Ďalšia učebňa vznikla v r. 1989 so 
16-bitovými počítačmi PP06, ktoré už 
mali 20 MB harddisk a mechaniku na 
diskety. Bolo to obdobie fascinácie 
počítačmi a informatickou vedou aj 
v oblasti primárneho a sekundárneho 
vzdelávania. Okrem tvorby softvéru 
na vyučovanie chémie a fyziky som sa 
tak venovala aj vytvoreniu systému 
a metodiky vzdelávania pre učiteľov 

Beáta Brestenská,
didaktička prírodných vied, 
pedagogiky a psychológie
Prírodovedecká fakulta UK

„neinformatikov“.
V r. 1999 sme štyria kolegovia (z FMFI 
a PriF UK) vytvorili a úspešne rozbehli 
národný projekt Infovek Slovensko. 
V r. 2000 – 2005 sa nám podarilo 
vybudovať digitálnu infraštruktúru na 
všetkých stupňoch škôl, vybaviť ich 
špičkovými multimediálnymi počítačmi 
a kvalitným edukačným softvérom pre 
všetky všeobecnovzdelávacie predmety, 
vytvoriť učebnice a preškoliť 56 000 
učiteľov na aplikovanie PC do výučby. 
Bola to kreatívna škola pre štúdium 
technológie, metodológie a didaktiky, 
ale aj celonárodný výskum, kde sme 
videli postupný progres digitalizácie 
vzdelávania a významný nárast tvorivých 
učiteľov – „digitálnych štúrovcov“, ktorí 
boli nositeľmi osvety a informatického 
vzdelávania v celej spoločnosti.

Pripravujeme učiteľov pre 
budúcnosť

V r. 2015 som s podporou fi rmy 
Microsoft založila na UK Inkubátor 
inovatívnych učiteľov Microsoft, kde 
pre študentov učiteľstva realizujeme 
inovatívne semináre s pedagógmi zo 
ZŠ a SŠ a odborníkmi z IT sektoru či 
otvorené hodiny pre žiakov i učiteľov. 
Od r. 2018 spolupracujeme so 
štyrmi fakultami UK na rozvojovom 
projekte MŠVVaŠ SR „Vzdelávanie 
pre informačnú spoločnosť“, ktorého 
výstupy položia základy pre rozvíjanie 
kreatívnych digitálnych zručností 
učiteľov a študentov na našej univerzite.
Byť digitálne zdatný naozaj nie je len 
o veku, je to o spoločenskej a osobnej 
zmene v rozvíjajúcej sa informačnej 
spoločnosti. Som hrdá na to, že UK stojí 
na čele tejto zmeny od začiatku a je 
trvalým nositeľom inovácií.

TÉMA 

VZDELÁVANIE 
V ČASE KORONY: 
ČO SME SA NAUČILI?
Uplynulé mesiace preverili našu spoločnosť hneď v niekoľkých ohľadoch. Pandémiou vynútená domáca izolácia 
nás vytrhla z rutiny zaužívaných postupov a – nepýtajúc sa nikoho na názor – postrčila na cestu hľadania nových 
riešení. Tomu sa nevyhlo ani školstvo. Okrem zmenených metód výučby, plynúcich z nevyhnutného prepnutia 
z  prezenčného do dištančného režimu fungovania, však posledné týždne priniesli aj príležitosť zamyslieť sa 
v širších súvislostiach nad naším vzdelávacím systémom. Práve to je téma, ktorej sme sa rozhodli venovať toto 
číslo. Na nasledujúcich stranách sa tak dočítate, ako pandémia nového koronavírusu ovplyvnila štúdium na 
našej univerzite, ale i  to, v  čom nám môže byť táto skúsenosť nápomocná pri zvýšení jeho kvality a  ďalšom 
rozvoji univerzitného e-learningu. S odborníkmi sme sa pozreli aj na veľké i malé inovácie, nie nevyhnutne len 
tie technologické, ktoré si naše (nielen vysoké) školstvo urýchlene potrebuje osvojiť, ak má mladých vzdelávať 
pre život v spoločnosti a budúcnosť, ktorá ich čaká.



ROZHOVOR

SKÚSENOSŤ S DIŠTANČ-
NÝM VZDELÁVANÍM 
URČITE ZUŽITKUJEME

našich univerzitných expertov na 
e-learning, ktorí sa tejto oblasti venujú 
buď v rámci svojho profesionálneho 
zamerania, alebo v rámci výučby. 
Každá fakulta nominovala do centra 
svojho zástupcu, zväčša prodekana 
pre štúdium. Považujem to za dôležitý 
krok. Keďže ako univerzita ponúkame 
naozaj rôznorodú paletu študijných 
programov, bolo treba zohľadniť ich 
špecifiká a ponúknuť viac možností 
online vzdelávania. Práve vznik tohto 
centra so zástupcami každej z fakúlt 
a spoločné posúdenie momentálnych 
možností vyústilo do dohody, ako 
budeme situáciu z pohľadu výučby 
riešiť. Samozrejme, imperatív bol jasný 
od začiatku: výučba musí pokračovať 
dištančnou metódou tam, kde je to 
možné, a tam, kde to nie je možné 
(napríklad v prípade laboratórnych 
cvičení či prác v teréne), sa predmety 
presunú do ďalšieho semestra alebo sa 
ukončia neskôr.
Tiež sme sa dohodli, akým spôsobom 
možno upravovať harmonogramy 
štúdia na jednotlivých fakultách, aby 
zodpovedali potrebám zmenenej 
výučby. Rektor vydal usmernenie, 
že výučbová časť semestra sa skončí 
najneskôr 31. mája, skúškové obdobie 
sa skončí najneskôr 4. júla a opätovne 
sa obnoví v druhej polovici augusta, 
pričom augustové termíny možno 
využiť ako opravné, ale aj ako riadne 
termíny. Záverečné práce (okrem 
dizertačných, pri ktorých harmonogram 
ostal zachovaný) sa podľa tohto 
usmernenia mali odovzdať najneskôr 
31. mája, v elektronickej forme.
Ukázalo sa, že práve séria týchto 
skorých rozhodnutí dala univerzite 
pomerne veľký časový priestor 
na to, aby sa rýchlo „preklopila“ 
z prezenčného do dištančného 
vzdelávania a pohotovo sa naň 
adaptovala. Za to patrí vďaka nielen 
vedeniu univerzity, CIT UK, ale i všetkým 
IT oddeleniam na fakultách, ktoré 
pochopili svoju úlohu a v súlade s ňou 
prispôsobili svoje činnosti potrebám 
danej situácie.

Išlo toto „preklopenie“ bez 
problémov?
Samozrejme, že nie. Hlavne na začiatku 
sme riešili pomerne časté problémy 
s konektivitou – spoločnosť Microsoft 
spočiatku zrejme nemala nastavenú 
svoju infraštruktúru na taký obrovský 
nápor, ale v priebehu niekoľkých dní sa 
tento problém vyriešil. Stále sa sem- 
-tam objavujú problémy s nastaveniami 
či kvalitou pripojenia, ale vďaka 

pohotovosti CIT UK (a to aj cez víkendy 
a doslova 24/7) sa ich darí rýchlo riešiť. 
To, ako sme ako univerzita celú túto 
neľahkú situáciu zvládli, je z veľkej 
časti práve zásluha CIT UK – nebojím 
sa povedať, že jeho zamestnanci išli 
v mnohých smeroch až za hranice 
svojich možností, za čo im patrí 
obrovská vďaka.
Veľkou pomocou bolo aj centrum 
COVID, ktoré nefungovalo len ako 
krízový štáb, ale na dennej báze 
poskytovalo nielen technickú, ale 
aj didaktickú podporu pre nástroje 
dištančného vzdelávania. E-mailové 
adresy členov centra za jednotlivé 
fakulty sme zverejnili na webovej 
stránke univerzity, takže sa na nich 
mohli v prípade problémov s výučbou 
obrátiť tak vyučujúci, ako i študenti. 
Verte mi, tiež sa nenudili.

„Diplom Univerzity 
Komenského z roku 

2020 bude mať 
rovnakú hodnotu 
ako po iné roky.”

Zvykli sa učitelia ozývať aj s otázkami 
týkajúcimi sa vhodnej didaktiky?
Áno a teším sa z toho, že si nechali 
poradiť. Rady sa dočkali buď od našich 
odborníkov na e-learning, prípadne 
sme ich odkázali na didaktické príručky 
zverejnené na našom webe. Na dôležité 
aktualizácie či pripravované online 
kurzy a školenia ich tiež pravidelne 
upozorňujeme prostredníctvom 
e-mailu. Myslím si, že väčšina učiteľov 
sa na dištančnú výučbu veľmi dobre 
adaptovala. I keď treba povedať, že 
tie možnosti a dostupné softvérové 
nástroje na e-learning tu boli aj 
predtým, pandémia ich „nevynašla“. 
Vyučujúci ich dovtedy využívali len 
v obmedzenej miere, a preto spočiatku 
nevedeli, čo od ponúkaných nástrojov 
čakať. Zrazu však zistili, že sa to dá. No 
zároveň všetci potvrdzujú jednu vec – 
museli venovať príprave podstatne viac 
času. Tiež museli modifikovať náplň 
a formu výučby.
Na druhej strane to podľa mňa 
v budúcnosti určite využijú, a to tak 
novozískané zručnosti, ako i prípadné 

Ako pandémia nového 
koronavírusu ovplyvnila 
štúdium na najväčšej slovenskej 
univerzite? Zaobišlo sa 
„prepnutie“ z prezenčného 
do dištančného režimu 
bez problémov? Ako sa na 
situáciu adaptovali vyučujúci 
a študenti? V čom nám môže 
byť táto skúsenosť nápomocná 
pri zvýšení kvality štúdia? Aj 
o tom sme sa porozprávali 
s prorektorkou UK pre 
vzdelávanie a sociálne veci 
Zuzanou Kovačičovou.
 

 
Ako sa z pohľadu vašej agendy 
vyrovnala univerzita so vzniknutou 
situáciou, teda s náhlym prechodom 
z prezenčného vzdelávania na 
dištančné?
Univerzita si ako jedna z prvých 
vysokých škôl uvedomila, že v súčasnej 
situácii by koncentrácia študentov na 
internátoch a na fakultách mohla byť 
problematická, preto sa Vedenie UK 
spolu s krízovým štábom UK už  
8. marca 2020 rozhodli prerušiť 
kontaktnú výučbu, čo sa ukázalo ako 
veľmi zodpovedné riešenie.
Zároveň vedenie univerzity 
identifikovalo, že musí vyučujúcim 
i študentom, ktorí doteraz neprišli do 
kontaktu s dištančným vzdelávaním, 
pripraviť usmernenia, návody a školenia 
tak, aby mohli začať používať všetky 
dostupné licenciované (bezpečné) 
softvérové nástroje na bezproblémovú 
realizáciu online výučby.
Preto sme vytvorili a zverejnili návody 
a príručky na dištančné vzdelávanie pre 
asynchrónny (Moodle) aj synchrónny 
softvérový nástroj (MS Teams), 
z ktorých už niektoré boli k dispozícii, 
a začali v spolupráci s Centrom 
informačných technológií UK (CIT 
UK) a naším komerčným partnerom – 
spoločnosťou Microsoft – postupne 
pripravovať ďalšie manuály, čo súviselo 
i s postupným pribúdaním nových 
možností jednotlivých softvérových 
nástrojov. Súčasne sme spustili aj 
pravidelné online kurzy a školenia pre 
vyučujúcich i študentov.
Okrem toho na podnet prorektora pre 
vonkajšie vzťahy Radomíra Masaryka 
vzniklo na univerzite Centrum online 
vzdelávania, informatiky a didaktiky 
s príznačným akronymom COVID. 
Oslovili sme so žiadosťou o spoluprácu 
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text: Erika Hubčíková
foto: Tomáš Madeja
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materiály akéhokoľvek druhu, ktoré boli 
nútení v tejto situácii vytvoriť. Budú 
ich môcť poskytnúť študentom, ktorí 
sa napríklad danej hodiny v reálnom 
čase nemohli zúčastniť, ale verím aj 
tomu, že mnohí vyučujúci na základe 
tejto skúsenosti zistia, že niektoré časti 
daného predmetu vedia dostatočne 
„vykryť“ videoprojekciou, odkazom 
na relevantnú webovú stránku či 
poskytnutím vhodných materiálov 
na samoštúdium, čím im zostane 
viac času na iné, interaktívnejšie typy 
hodín – diskusie, riešenia prípadových 
štúdií, simulované situácie, kazuistiky, 
praktické cvičenia či exkurzie, ktoré by 
mohli byť pre študentov podnetnejšie 
a zaujímavejšie.

Takže si myslíte, že sa vyučujúci ani 
po skončení koronakrízy tohto typu 
vzdelávania nevzdajú?
To je už na nich. Dovolím si však tvrdiť, 
že táto – i keď vlastne vynútená – 
skúsenosť s dištančným vzdelávaním vo 
veľkej miere ovplyvní ďalšiu výučbu na 
našej univerzite, a to pozitívne. Verím, 
že ju zužitkujeme na zvýšenie kvality 
štúdia.

Máme k dispozícii štatistiky, na 
základe ktorých vieme povedať, 
koľko vyučujúcich na UK reálne učilo 
dištančne?
To je veľmi ťažká otázka, na najvyššej 
realizačnej úrovni asynchrónneho 
a synchrónneho online vzdelávania 
(teda Moodle a MS Teams) participovala 
zhruba polovica pedagógov, ale 
mnoho učiteľov využívalo jednoduchšie 
technické prostriedky – napríklad 
zasielane prezentácií či videonahrávok 
prednášok, zdieľanie cez MS SharePoint, 
mailovú komunikáciu alebo výučbu cez 
Skype for Business a iné platformy. 
Preto si myslím, že podiel pedagógov 
vyučujúcich dištančne bol omnoho 
vyšší. Vychádzame z dotazníka, ktorý 
sme v spolupráci s CIT UK a centrom 
COVID rozoslali učiteľom, pričom sa 
nám vrátilo 541 odpovedí (prehľad 
výsledkov prieskumu je dostupný na 
www.uniba.sk/e-learning), ale aj z faktu, 
že si to monitorovala každá fakulta. Aj ja 
som ako vyučujúca musela informovať 
každý týždeň vedúceho svojej katedry 
o počte a spôsobe odučených 
hodín, ako aj o počte zúčastnených 
študentov. Okrem toho ani v súčasnej 
situácii nebolo dištančné vzdelávanie 
jediným riešením. Ak má vyučujúci 
dvoch doktorandov, mohol sa s nimi 
individuálne stretnúť (samozrejme, pri 
dodržaní všetkých epidemiologických 
odporúčaní) alebo sa spojiť telefonicky 
a školiť ich aj takto.

Zuzana Kovačičová
V r. 1986 absolvovala štúdium organickej 
chémie na Prírodovedeckej fakulte UK.  

Do r. 1996 pracovala na Katedre organickej 
chémie PriF UK ako vedeckovýskumná 

pracovníčka. Od r. 1996 pôsobí na Fakulte 
managementu UK. V r. 2010 ukončila 

doktorandské štúdium v odbore podnikový 
manažment. Od r. 2005 je kľúčovou 

používateľkou finančného informačného 
systému SOFIA v moduloch controlling  

a BI/BW. Pôsobí v tíme národného koordinátora 
v medzinárodnom vedeckom projekte Globálny 
monitor podnikania (Global Entrepreneurship 

Monitor) od r. 2011. Od r. 2015 je prorektorkou 
UK pre oblasť vzdelávania.

Nemáte teda v e-mailovej schránke 
správu od zúfalého študenta, ktorý 
by sa sťažoval, že sa u nich na fakulte 
v rámci výučby v uplynulých týždňoch 
nič nedialo?
Študenti sa ozývajú na všeličo, ale 
takúto správu som nedostala. Rozoslali 
sme študentom podobný dotazník ako 
učiteľom, aby sme od nich získali spätnú 
väzbu o tom, ako oni vnímali tento 
spôsob výučby. (Výsledky prieskumu 
o spokojnosti študentov UK s online 
vzdelávaním sú už dostupné na:  
kmn.sk/PrieskumStudenti2020 – pozn. 
red.) Viem, že mnoho študentov 
je spokojných, že sme flexibilne 
zareagovali na vzniknutú situáciu 
a nevzdali to. Napríklad mne po 
poslednej odučenej hodine prišla takáto 
spätná väzba: „Predmet bol zaujímavý, 
užitočný, výučba sa rýchlo adaptovala 
na súčasné podmienky, pričom si stále 
zachovala svoju kvalitu.“ A toto podľa 
mňa platí pre mnohé predmety na 
univerzite. Na druhej strane treba 
povedať, že študenti hovoria, že 
museli tento semester ešte viac 
pracovať, museli byť aktívnejší, museli 
preštudovať viac materiálov i odovzdať 
viac písomných prác. Myslím si, že je to 
v poriadku, lebo aj učitelia venovali viac 
času príprave na výučbu, ako aj spätnej 
väzbe pre študentov.

„Prezenčná metóda 
má zvlášť v našej 

vzdelávacej tradícii 
nezastupiteľné 
miesto. Je však 

možné, že takéto 
pandémie budú 

prichádzať 
častejšie, a preto 

musíme byť 
pripravení.“

Skúsme ísť do extrému: viete si 
predstaviť, že by sa na univerzite 
učilo len dištančne?
Nie, nevedela by som si to predstaviť. 
Z dlhodobého hľadiska nič nenahradí 
prezenčnú metódu, zvlášť v našej 
vzdelávacej tradícii má nezastupiteľné 

miesto. Na druhej strane je možné, 
že takéto pandémie budú prichádzať 
častejšie, a preto musíme byť 
pripravení. Samozrejme, sú predmety, 
ktoré sa nedajú učiť inak ako prezenčne. 
Zoberme si všetky laboratórne cvičenia 
pri prírodovedných predmetoch, 
farmácii, lekárstve, nevyhnutné 
odborné praxe medikov, terénne 
cvičenia geológov či ekológov, 
predmety zamerané na dosiahnutie 
výkonnostných limitov študentov na 
Fakulte telesnej výchovy a športu UK 
a podobne. To sa naozaj nedá učiť 
dištančne. Bude však dobré, ak budeme 
vedieť využiť dištančnú metódu 
vzdelávania ako doplňujúcu metódu 
výučby čo najväčšieho množstva 
predmetov. Zužitkujeme to nielen 
pri takýchto výnimočných situáciách, 
ale trebárs aj pri externom štúdiu, 
kde sa e-learning javí ako výborný 
komplementárny nástroj – napríklad 
už len v situáciách, keď nie každý 
externý študent vie v daných termínoch 
pricestovať na fakultu.

Na začiatku ste spomínali, že 
predmety, ktoré sa nedajú učiť 
dištančne, sa po dohode presunuli 
do ďalšieho ročníka. Čo v prípade 
študijných programov, v ktorých 
takéto špecifické predmety hrajú 
prím?
Samozrejme, vznikli alternatívne 
riešenia. Tiež je dôležité povedať, že 
väčšina predmetov sa dá presunúť, 
ak máte kam. Ak ste v poslednom 
roku štúdia, tak touto možnosťou 
nedisponujete. Jedným z možných 
riešení (napríklad v prípade 
laboratórnych cvičení) bolo rozdeliť 
predmet na teoretickú a praktickú 
časť – teoretickú časť absolvovali 
študenti dištančne, praktickú časť 
absolvujú vtedy, keď na to nastanú 
vhodné a epidemiologicky bezpečné 
podmienky. Na lekárskych fakultách si 
vyučujúci pomohli riešením kazuistík 
či dostupnými online simuláciami. 
Študenti fakulty telesnej výchovy 
a športu vďaka aplikáciám vedeli poslať 
svojim pedagógom záznam o vykonanej 
športovej aktivite s prehľadom 
nameraných parametrov.

Čo ak študent vzhľadom na 
„nedištančné“ potreby svojho 
študijného programu naozaj 
nedokáže ukončiť štúdium v tomto 
akademickom roku?
Rektor vydal usmernenie, podľa 
ktorého sa odpustí školné každému 
študentovi, ktorý by z objektívnych 
dôvodov spôsobených mimoriadnymi 
okolnosťami musel prekročiť 
štandardnú dĺžku štúdia. Okrem toho 

odporučil školiteľom záverečných 
prác, aby zohľadnili súčasnú situáciu 
a jej potenciálny vývoj a prípadne 
v spolupráci s garantmi študijných 
programov upravili ciele, témy alebo 
názvy záverečných prác. Zároveň 
vyzval školiteľov aj oponentov, aby 
pri hodnotení zohľadnili objektívne 
okolnosti, ktoré mohli brániť naplneniu 
pôvodných cieľov prác.

Z dnešných maturantov bez maturity 
si uťahuje internet, veštiac im 
neľahkú budúcnosť pri pracovných 
pohovoroch, keď sa priznajú, že 
strednú skončili v roku 2020. Hrozí 
také niečo aj našim študentom? 
Alebo inak: ovplyvnila podľa vás 
situácia v niečom kvalitu štúdia na 
UK?
Nie, my sme nezrušili štátne záverečné 
skúšky, zákon ani podmienky na riadne 
skončenie študijných programov to 
neumožňujú. Študentom, ktorí nie sú 
v končiacich ročníkoch, sme upravili 
študijné plány tak, aby predmety, 
ktorých charakter to umožňuje, 
dokončili dištančne, a tam, kde to 
možné nebolo, predmety presunuli 
do ďalšej časti štúdia. Kvalita štúdia 
nebola ohrozená ani v prípade 
končiacich ročníkov. Nezľavili sme totiž 
z nárokov na štátne skúšky, zmenil sa 
len spôsob ich realizácie – konajú sa 
online. Stanovenými podmienkami 
rešpektujú všetky nariadenia vlády, 
hlavného hygienika, zákon o vysokých 
školách, študijný poriadok i metodické 

usmernenia rektora a – to by som chcela 
zdôrazniť – garantujú požadovanú 
náročnosť. Navyše, je pravdepodobné, 
že sa niektoré fakulty podľa situácie 
vrátia k prezenčnému skúšaniu.
Diplom Univerzity Komenského z roku 
2020 bude mať preto rovnakú hodnotu 
ako po iné roky.

„Ani s ohľadom 
na momentálne 

stále neistú 
situáciu záujem 
zahraničných 

študentov o štúdium 
na UK výraznejšie 

neklesol.“ 

Ako sa situácia dotkla našich 
zahraničných študentov a ich 
záujmu o štúdium na UK v ďalšom 
akademickom roku?
Podobne ako študenti zo Slovenska, 
aj naši zahraniční študenti, či už sú 
doma, alebo zostali u nás na internáte, 
ďalej študujú dištančne. Tí, ktorí sú 
v končiacich ročníkoch, vykonajú vo 

väčšine prípadov dištančne aj štátne 
záverečné skúšky.
Je zaujímavé, že ani s ohľadom na 
momentálne stále neistú situáciu 
záujem zahraničných študentov 
o štúdium na UK výraznejšie neklesol. 
Najmä v prípade lekárskych a niektorých 
ďalších fakúlt je na úrovni minulého 
roka. Je dobré, že ako univerzita 
môžeme využiť inštitút podmienečného 
prijatia, čo znamená, že ak záujemcovia 
(zahraniční aj domáci) podmienky na 
prijatie splnia, buď formou online 
prijímacích skúšok, alebo na základe 
iného výberu, môžeme ich prijať už 
teraz. Stačí, aby všetky potrebné 
dokumenty doručili do dňa zápisu. 
V prípade bakalárskeho stupňa štúdia 
je to maturitné vysvedčenie, pričom 
uchádzač, ktorý ukončil strednú školu 
v zahraničí, musí predložiť nostrifikačnú 
doložku. Pri vyšších stupňoch štúdia je 
to vysokoškolský diplom, príp. doklad 
o uznaní získaného vzdelania v zahraničí.
Myslím si, že ak by v septembri boli 
pre pandémiu stále zatvorené hranice, 
mohli by zahraniční študenti u nás 
začať študovať dištančne, kým by sa 
situácia nezlepšila natoľko, aby mohli 
prísť fyzicky na Slovensko a v štúdiu 
pokračovať prezenčne. Ťažko sa to však 
momentálne odhaduje. Verím, že sa 
pomaly vraciame do normálneho života 
a obmedzení bude ubúdať.
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AKO HODNOTÍTE DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE POČAS 
OPATRENÍ V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM?

Marketa Štefková, 
docentka na FiF UK

„Prechod na dištančnú výučbu vnímam ako nevyhnutnosť v čase pandémie, ktorá by za normálnych 
okolností určite nemala nahradiť osobný kontakt. Jej možnosti som skúmala už pred desiatimi rokmi, 
keď som v rámci medzinárodného projektu vytvorila prvý e-learningový kurz. To mi na začiatku 
pomohlo prekonať počiatočný rešpekt z novej situácie, a napriek tomu, že som nikdy predtým 
nevyučovala kontaktné semináre dištančne, v priebehu týždňa som spoznala možnosti na našej fakulte 
a popri platforme Moodle, kde študentom ukladám nahrávky prednášok a materiál na samoštúdium, 
som začala intenzívne využívať platformu MS Teams. V nej prebehli všetky semináre aj prednášky 
hosťujúcich rečníkov. Pri zavádzaní MS Teams do výučby mi pomohla promptná a profesionálna 
podpora a osobný prístup centra informačných technológií našej univerzity, ale aj fl exibilita a ochota 
pozvaných rečníkov a študentov. Dištančné vzdelávanie má v porovnaní s prezenčnou výučbou 
limity súvisiace najmä s možnosťami kontaktu s jednotlivými študentmi počas prednášky vo veľkých 
skupinách. Osobný kontakt so študentmi v čase izolácie, aj keď len cez obrazovku počítača, bol však pre 
mňa každodennou radosťou a pozitívny ohlas študentov ma motivoval nevynechať ani jeden seminár.“

Patrik Mihala,
doktorand na FMFI UK

„Prechod na dištančné vzdelávanie bol hladký. Na rozdiel od študentov stredných škôl majú 
vysokoškoláci záujem vzdelávať sa, keďže vedia, že ich do toho nútiť nikto nebude a bez vedomostí 
titul nedosiahnu. Našťastie, pandémia prišla v čase, keď vďaka technológiám nezohráva fyzická 
vzdialenosť medzi ľuďmi v komunikácii takmer žiadnu rolu. Keby sa to stalo o pár rokov skôr, bol 
by to výrazne väčší problém. Dištančná výučba sa tak mohla začať prakticky okamžite. Prvotné 
materiály s príkladmi sme s kolegyňou natextovali aj s podrobnými riešeniami a študentom ich v čase 
hodiny jednoducho poslali. Veľká časť študentov začala samostatne počítať a podľa materiálov si len 
kontrolovať výsledky, príp. sa učiť nové postupy a skúšať ich na príkladoch. Keď sa nám začali vracať 
často rovnaké otázky a strácala sa prehľadnosť zadaní, rozhodli sme sa prejsť na MS Teams, kde každá 
zo zložiek dostala svoj kanál. Jeden z nich slúžil aj na konzultácie, kde nám študenti mohli adresovať 
svoje otázky tak, že to všetci videli. Po čase sme pridali aj online rozhovory na komplikovanejšie otázky 
a aj časovo obmedzené písomky a ani sme si nevšimli, že nie sme spolu. Prostredie MS Teams malo 
výhodu v tom, že sa študenti mohli pýtať otázky aj mimo cvičení a dostali odpoveď či už od nás, alebo 
od kolegu. To plánujem využiť aj do budúcna.“

Viktor Segeda,
odborný asistent na LF UK

„Dištančná výučba bola pre mňa úplne novou skúsenosťou. Vzhľadom na pomerne veľký záber 
našej kliniky (výučba psychiatrie, lekárskej psychológie a povinne voliteľných predmetov) bolo podľa 
mňa obdobie tejto netradičnej výučby vo viacerých smeroch náročnejšie než v prípade doterajšej 
zabehnutej prezenčnej formy. Novinkou bolo naučiť sa pracovať s MS Teams, kde sme študentom 
postupne vkladali potrebné materiály. Poskytli sme im prezentácie na témy podľa rozvrhu praktických 
cvičení a prednášok aj so zvukovým komentárom, a to v slovenskom aj v anglickom jazyku. Novej 
situácii sme prispôsobili aj podmienky na získanie zápočtu, resp. skúšky, či už išlo o seminárne práce, 
alebo testy. Viackrát sme museli vytvárať materiály až po pracovnej dobe, keďže počas nej bolo nutné 
postarať sa o pacientov na oddelení. Študenti sa dištančnej výučbe prispôsobili bez väčších problémov. 
Pozitívum do budúcna je, že budeme môcť využiť vytvorené podklady a zefektívniť tak skúšanie 
študentov. Myslím si však, že najmä praktická výučba psychiatrie a psychológie prezenčnou formou je 
pre študentov veľmi ťažko nahraditeľná.“

Lucia Lebedová,
študentka na FM UK

„Uzatvorenie univerzity prišlo náhle a nečakane. Naša fakulta sa však s krízou rozhodla vysporiadať 
hneď, ako nastala, a pokým sa ustanovilo používanie platformy MS Teams, vyučujúci nás neignorovali 
a snažili sa s nami spojiť rôznymi spôsobmi. Postupne sa všetky predmety tohto semestra skoordinovali 
a prešli na plynulú online výučbu. Tá má svoje výhody, ako napríklad efektívnejšie zadelenie času 
(alebo to, že si počas aktívneho počúvania prednášok môžete navariť obed). Keďže som študentkou 
prvého ročníka magisterského stupňa štúdia, so spolužiakmi sme si za tie roky vybudovali naozaj dobrý 
kolektív. Z tohto dôvodu mi teda najviac počas dištančnej výučby chýbala interakcia so spolužiakmi či 
spoločná práca na projektoch. V budúcnosti by som rada fakultu navštevovala osobne, avšak verím, 
že niektoré predmety by sa dali riešiť aj online formou. Myslím si, že hovorím aj za zvyšok svojich 
spolužiakov, keď poviem, že by bola pre nás najvhodnejšia kombinovaná metóda štúdia – prezenčná 
s dištančnou.“

Sylvia Tilandyová,
študentka na PriF UK

„Zo začiatku som mala voči tejto zmene veľký rešpekt a nevedela som si celkom predstaviť, ako by to 
mohlo celé fungovať. Dnes si však myslím, že to bol veľký krok vpred. Som študentkou tretieho ročníka 
bakalárskeho stupňa štúdia a bolo pre mňa dôležité zadeliť si čas, aby som stíhala písať bakalársku 
prácu a zároveň sa naďalej venovať štúdiu. Preto som si vytvorila svoj vlastný ,rozvrh‘ na každý deň. Zo 
strany vyučujúcich som sa ani raz nestretla s neochotou alebo odmietnutím niečo vysvetliť. Poskytli 
nám učebné materiály a možnosť online seminárov v prípade nejasností. Osobné konzultácie nahradila 
mailová komunikácia a konferenčné hovory. Neboli sme o nič ukrátení.
Samozrejme, nie všetky predmety sa dajú plnohodnotne nahradiť online výučbou. Laboratórne 
cvičenia, ktoré som mala v tomto semestri absolvovať, som nemohla dokončiť. Internet však poskytuje 
množstvo videí z laboratórneho prostredia, takže som si jednotlivé techniky a metódy mohla aspoň 
takouto formou ,odpozorovať‘. Pokiaľ ide o obhajobu bakalárskej práce, bude prebiehať tiež online 
formou. Ako pre nás, tak aj pre vyučujúcich je to nová situácia. Avšak po skoro celom letnom semestri, 
prebiehajúcom dištančnou metódou, predpokladám, že ani toto určite nebude problém.“

František Ábel,
profesor na EBF UK

„Prechod na dištančné vzdelávanie som – vzhľadom na vzniknutú situáciu – očakával a myslím si, že 
túto zmenu bolo nevyhnutné aplikovať čo najskôr, aby mohol prednáškový proces plynulo pokračovať. 
Online systém komunikácie som dovtedy primárne využíval len pri diskusných fórach, príp. pracovných 
poradách v rámci rôznych projektov. Spôsob výučby touto formou bol však pre mňa vítanou novinkou 
i pozitívnou skúsenosťou, a to po všetkých stránkach.
Hneď na samom začiatku som si vybral ako nástroj dištančného vzdelávania MS Teams. Dôvodom 
bolo jeho mnohostranné využitie a fl exibilita, pomerne jednoduché nastavenie a správa procesov. 
Vzhľadom na špecifi ká našej fakulty – predovšetkým nižšie počty zapísaných študentov na jednotlivé 
predmety a kurzy – mi táto forma výučby veľmi vyhovuje a stala sa pre mňa úplne prirodzenou. 
Umožňuje totiž väčšiu interaktivitu medzi pedagógom a študentmi, takmer okamžitú spätnú väzbu, 
fl exibilnú komunikáciu jednotlivých otázok, problémov a úloh vrátane možnosti diskutovať s každým 
študentom osobitne aj skupinovo. Celkovo vnímam túto možnosť ako veľmi vhodný a efektívny 
doplňujúci nástroj štúdia.“



Zaujíma vás, ako dištančné vzdelávanie zvládli 
fakulty, ktoré sa vzhľadom na špecifické potreby 
ponúkaných študijných programov nemohli vo 
výučbe spoľahnúť len na online prednášku cez 
MS Teams alebo e-learningový kurz cez Moodle? 
Prinášame niekoľko nápaditých inovácií v podaní 
našich pedagógov, ktoré potvrdzujú staré známe: 
kde je vôľa, tam je cesta.

VÝNIMOČNÁ 
SITUÁCIA 
PRINIESLA 
INOVÁCIE 
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SIMULOVANIE, 
KTORÉ LEKÁRI 
VÍTAJÚ

Hoci by sa mohlo zdať, že 
prechodom na dištančné 
vzdelávanie utrpí najmä štúdium 
medicíny, ktorého praktická 
časť si vyžaduje interakciu 
s pacientom, naše lekárske 
fakulty sa vynašli a už krátko 
po vypuknutí epidémie dali 
študentom do pozornosti 
viaceré užitočné simulátory 
dostupné vo virtuálnom 
prostredí. Napríklad medici 
Jesseniovej lekárskej fakulty 
UK v Martine (JLF UK) mali 
od začiatku k dispozícii online 
prenosy z operácií i atlas 
sonografických záznamov 
rôznych častí ľudského tela 
(www.thepocusatlas.com) či 
zvukové záznamy a praktické 
cvičenia zamerané na ozvy 
srdca, rôzne fenomény pľúc, 
rozpoznávanie krivky EKG 
a meranie tlaku na základe 
auskultačných zručností, 
teda práce s fonendoskopom 
(practicalclinicalskills.com). 
Nechýbali ani virtuálni pacienti 
či inštruktážne videá, ktoré 
vznikli priamo na fakulte.

Čakárne zaplnili virtuálni 
pacienti

„Na oddelenie urgentného príjmu 
prichádza priamo z rodinnej grilovačky 
55-ročný muž, ktorý uvádza, že sa mu 
ťažšie dýcha, bolí ho chrbát, páli ho 
záha, dvakrát vracal, cíti sa zle.“ Tak 
sa začína prípad bankového úradníka 
Emila Bublíka – jedného z mnohých 
virtuálnych pacientov, ktorí počas 
uplynulých týždňov pribúdali na 
medziuniverzitnom výučbovom portáli 
MEFANET.
Virtuálny pacient je špecifickým 
druhom počítačového programu, 
ktorý simuluje klinické scenáre/prípady 
z reálneho života. Študent v nich hrá 
úlohu zdravotníckeho pracovníka, 
ktorý získava anamnézu, vykonáva 
fyzikálne vyšetrenia a robí diagnostické 
a terapeutické rozhodnutia s cieľom 
dospieť k ideálnemu riešeniu 

pacientskeho prípadu. Funguje to veľmi 
jednoducho: študent si klikmi volí medzi 
viacerými navrhovanými postupmi či 
riešeniami, pričom sa okamžite dočká 
spätnej väzby – či už v podobe priamych 
vyjadrení virtuálneho pacienta („točí sa 
mi hlava“), zmeny jeho klinického stavu 
(„výrazne sa zvýšil krvný tlak pacienta“), 
alebo formou výzvy na opätovné 
zváženie rozhodnutia a stručného 
zdôvodnenia jeho správnosti/
nesprávnosti. Virtuálni pacienti 
podporujú rozvoj klinicko- 
-kritického myslenia študentov, ktorí 
si na vyriešenie prípadu musia všímať 
dôležité detaily, pohotovo reagovať 
na náhle zmeny a zároveň neustále 
vnímať prípad daného pacienta v jeho 
komplexnosti.
Napríklad na správne určenie diagnózy 
pána Bublíka, ktorý (spoiler alert!) 
prekonal akútny infarkt myokardu, 
a úspešné vyriešenie jeho prípadu, musí 
študent vedieť identifikovať relevantné 
body anamnézy, správne interpretovať 
parametre základných vitálnych 
funkcií namerané pri fyzikálnom 
vyšetrení, zhodnotiť EKG záznam, 
ale i – v dôsledku pacientovej náhlej 
straty vedomia a zastavenia krvného 
obehu – pristúpiť ku kardiopulmonálnej 
resuscitácii aplikáciou troch 
defibrilačných výbojov a podať správnu 
dávku adrenalínu a amiodarónu.

Pomohol MS PowerPoint, MUSE 
i OpenLabyrinth 

S vytváraním virtuálnych pacientov 
pomáhali vyučujúcim zamestnanci 
Simulačného výučbového centra JLF 
UK pod vedením profesorky Janky 
Plevkovej. MEFANET tak postupne 
zaplavili interaktívne kazuistiky 
z patologickej fyziológie, pôrodnej 
asistencie, pediatrie, internej či 
urgentnej medicíny v MS PowerPointe 
či simulované klinické scenáre v MUSE, 
čo je užívateľské ovládacie rozhranie 
pre pacientske simulátory z dielne firmy 
CEA Healthcare umožňujúce nastavovať 
prakticky všetky vitálne funkcie a široké 
spektrum patologických stavov 
simulovaného pacienta.
Viacero virtuálnych pacientov vzniklo 
aj v prostredí webovej platformy 
OpenLabyrinth, ktorú pre potreby 
dištančného vzdelávania využil tím 
Ústavu ošetrovateľstva JLF UK pod 
vedením docentky Martiny Tomagovej. 
Ten zúročil skúsenosti s prípravou 
výučbového elektronického trenažéra 
v rámci prebiehajúceho projektu 
KEGA a ešte pred jeho finalizáciou 
využil počas uplynulých týždňov na 

výučbu študentov ošetrovateľstva 
v oblasti ošetrovateľskej diagnostiky 
a plánovania ošetrovateľských 
intervencií.

Nové ochorenie, nové postupy, 
nové videá 

Vedeli ste, že z klinických štúdií vyplýva, 
že pacientovi s COVID-19 na umelej 
pľúcnej ventilácii najviac prospieva 
poloha na bruchu, pretože mu uľahčuje 
dýchanie? Presnejšie: pacient s vážnymi 
respiračnými ťažkosťami by mal byť 
16 hodín v polohe na bruchu a potom 
môže byť 8 hodín v polohe na chrbte. 
Aj to sa dozviete z inštruktážnych videí 
o polohovaní pacientov s COVID-19 
v kritickom stave, ktoré pre študentov 
a zdravotnícky personál pohotovo 
natočili zamestnanci z Kliniky 
anesteziológie a intenzívnej medicíny 
JLF UK pod vedením doktorky Denisy 
Osinovej v spolupráci s odbornými 
asistentmi Ústavu ošetrovateľstva JLF 
UK. 
Starostlivosť o pacientov na umelej 
pľúcnej ventilácii je veľmi náročná, 

spája sa totiž s mnohými rizikami 
a potenciálnymi komplikáciami nielen 
pre pacienta, ale aj pre ošetrujúci 
personál. Špecifickú situáciu je 
možné zvládnuť len dôslednou 
prípravou. Hoci sa to tak nemusí 
javiť, ale otáčanie pacienta z chrbta 
na brucho je náročným výkonom, 
zvlášť keď je to pacient s infekčným 
ochorením v kritickom stave napojený 
na prístroje. Úspešná realizácia 
zmeny polohy si vyžaduje zosúladenú 
prácu tímu minimálne piatich ľudí 
so špecifickými úlohami: dvoch 
sestier, ktoré musia sledovať všetky 
kanyly, katétre a iné hadičky, aby sa 
neodpojili, anestéziológa, ktorý má 
na starosti endotracheálnu kanylu 
a fixuje hlavu a krk, ako i ďalších členov 
tímu, ktorí plnia pokyny lekára. Videá, 
ktoré vznikli na figurínach a zdravých 
dobrovoľníkoch, zamestnanci kliniky 
zverejnili na fakultnom YouTube kanáli 
ako študijný materiál pre budúce sestry, 
lekárov i ošetrovateľov, ale aj pre 
všetkých zamestnancov na jednotkách 
intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti.

text: redakcia



LABÁKY BEZ 
LABÁKOV 

Pre študentov farmácie 
sú laboratórne cvičenia 
nenahraditeľné kvôli získaniu 
potrebných zručností. Ako to 
však zvládnuť v čase korony, 
ktorá na univerzite zavrela 
i laboratóriá?

Príprava liekových foriem 
„naopak“

Túto otázku si položili aj zamestnanci 
Katedry galenickej farmácie 
Farmaceutickej fakulty UK (FaF UK) na 
čele s doktorkou Milicou Molitorisovou, 
ktorých dištančné vzdelávanie 
vyburcovalo ku kreativite. Niet sa 
čo diviť, galenika (alebo po novom: 
farmaceutická technológia) je totiž 
odbor zaoberajúci sa podmienkami, 
pri ktorých sa liečivé a pomocné látky 
technologickým procesom pretvárajú 
na lieky. Ak nechceli študentom počas 
pandémie uprieť túto špecifickú 
aplikáciu poznatkov z fyziky, fyzikálnej 
chémie a analytickej chémie, museli 
si poradiť. A poradili si famózne 
a relatívne jednoducho.

Prvou pomocou v neľahkej situácii boli 
videá správnej výrobnej praxe, ktoré 
sa vedúcej katedry podarilo získať od 

softvéru MS Excel, zostrojili graf 
typický pre tento druh experimentov, 
odpovedali na priložené otázky, 
preverujúce komplexné pochopenie 
problematiky, a celé to nahrali do 
Moodle.

VYNAŠLI SA AJ 
MATFYZÁCI 

Žiadnym nováčikom v oblasti 
inovatívneho vzdelávania nie je 
ani Fakulta matematiky, fyziky 
a informatiky UK (FMFI UK). 
Potvrdzuje to aj sledovanosť 
matfyzáckych prednášok na 
fakultnom YouTube kanáli, ktorý 
je známy aj mimo študentských 
kruhov. Tým sa to však len 
začína.

Sprievodca štatistickou fyzikou  

„Testy ukázali, že 50 % ľudí má proti 
chrípke prirodzenú imunitu. Pri teste 
vakcíny proti chrípke sme testovali 200 

farmaceutických firiem na Slovensku. 
Ako však docieliť, aby študenti 
neboli len pasívnymi pozorovateľmi 
a potrebné znalosti si osvojili aj aktívne? 
S riešením prišla doktorka Veronika 
Mikušová, ktorá navrhla metodiku 
pre simuláciu praktika vychádzajúc 
z jeho výsledkov. Čo to v praxi 
znamenalo? Vyučujúci študentom 
poslali namodelované výsledky meraní 
a úlohou študentov bolo na základe 
analýzy hodnotenia týchto výsledkov 
dospieť k identifikácii zloženia vzoriek. 
Postupovali teda presne naopak ako 
pri reálnom laboratórnom cvičení 
– počítali, analyzovali, zostrojovali 
krivky a zo svojich výsledkov urobili 
závery. Ukázalo sa, že tento postup 
bol pre nich prínosnejší než bezduché 
opisovanie receptov zo skrípt, ktoré by 
bez praktickej časti nemalo zmysel. To, 
že si študenti správne postupy  naozaj 
osvojili, potvrdili nimi vypracované 
protokoly, ako aj ich pozitívne reakcie 
na tento typ výučby. Katedra plánuje 
nové metodické postupy zaradiť aj do 
pripravovaných e-skrípt, okrem toho 
nechce nič nechať na náhodu a cez 
leto plánuje natočiť videá jednotlivých 
výrobných postupov.

Dôslední treba byť aj v simulácii 

V hanbe nezostala ani Katedra 
farmakológie a toxikológie FaF UK na 
čele s profesorom Jánom Klimasom. 
Najmä odborní asistenti Peter Vavrinec 

ľudí, polovicu z nich sme zaočkovali 
a polovicu nie. Zo zaočkovaných 
nakoniec na chrípku ochorelo iba 35 ľudí. 
V kontrolnej skupine ochorelo presne 50 
ľudí. Je vakcína účinná?“ Ak po prečítaní 
tohto zadania zo štatistickej fyziky 
zostali študenti zmätení rovnako ako 
my, určite ich potešilo, že na YouTube 
postupne pribúdali nielen matfyzácke 
prednášky, ale i komentované videá 
s riešeniami úloh z praktických cvičení. 
Takto jednoducho, no efektívne sa 
s dištančnou výučbou popasoval 
doktor Juraj Tekel z Katedry teoretickej 
fyziky FMFI UK, ktorý tak študentom 
poskytol možnosť skontrolovať si – krok 
po kroku – vlastný postup pri riešení 
úlohy a korigovať prípadné chyby. 
Mimochodom, riešenie úlohy z úvodu: 
áno, vakcína je účinná. V príklade 
i naozaj.

Pri okamžitej spätnej väzbe 
asistovali webové nástroje

Doktor Ján Kľuka s kolegami z Katedry 
aplikovanej informatiky FMFI UK 
pri výučbe predmetu logika pre 
informatikov už dlhodobo využívajú 
platformu GitHub na odovzdávanie 
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a Diana Vavrincová posunuli „labáky 
bez labákov“ na novú úroveň. Veľkou 
pomocou im boli voľne dostupné 
farmakologické simulácie z dielne 
Univerzity v Strathclyde v škótskom 
Glasgowe, najmä simulácia Virtual 
Organ Bath určená na experimenty 
s tzv. orgánovým kúpeľom. Ide 
o špeciálnu komoru s izolovanými 
orgánmi či tkanivami, na ktorých sa 
testuje pôsobnosť liečiv. Práve to je 
podstatou farmakodynamiky, ktorá 
detailne skúma fyziologické a biologické 
účinky liečiv, ako i mechanizmy, ktorými 
liečivá tieto účinky vyvolávajú. To je 
nesmierne dôležité pri charakterizovaní 
nových liečiv a získavaní dát pre ďalší 
výskum.
Študenti si tak v rámci virtuálnych 
praktických cvičení z farmakológie mohli 
z pohodlia svojich domovov vyskúšať 
napríklad aj experiment s tkanivami 
z morčaťa. Vedení inštrukciami 
v priloženom videu, v simulácii 
potrebovali zvoliť správnu koncentráciu 
a objem pridávaných roztokov 
(k dispozícii mali aj kalkulátor riedenia) 
a následne sledovali a vyhodnocovali 
reakcie. Pridanou hodnotou tohto typu 
simulácie bol i nácvik dobrej praxe. Keď 
študenti skončili testovanie pre jednu 
z látok, museli použiť iný preparát, aby 
nedošlo ku skresleniu skúmania ďalšej 
látky. Rovnako tak nemohli pridávať 
ďalšiu dávku, pokiaľ sa hodnota roztoku 
neustálila. Získané dáta následne 
vyhodnotili, vložili do tabuľkového 

praktických úloh, ktoré študenti 
programujú. GitHub je webová 
sociálna sieť na spoluprácu pri vývoji 
zdrojových kódov softvéru a jeho 
možnosti vyučujúci používajú na presne 
zacielené komentáre k problémom 
v študentských programoch. Na veľa 
z nich študentov ešte pred odovzdaním 
upozornia učiteľmi vytvorené 
a GitHubom vykonávané automatické 
testy. 
Pri teoretických úlohách študentom 
pomohla trojica interaktívnych 
webových nástrojov. Svoje dôkazy 
dôsledkov teórií mohli vytvoriť 
v editoroch tablových a rezolvenčných 
dôkazov, ktoré okamžite kontrolovali 
správnosť ich úsudkov. Naopak, 
opis stavu sveta, ktorý ukazuje, že 
domnienka nie je dôsledkom teórie, 
študenti zostavovali v prieskumníkovi 
štruktúr. Tieto nástroje vyvinuli 
vyučujúci spolu so študentmi v rámci 
bakalárskych prác už dávnejšie, ale až 
pri dištančnej výučbe sa plne prejavila 
ich užitočnosť. Tohtoročné úspešné 
bakalárske práce priniesli ďalšie 
inovácie, ktoré vyučujúci plánujú využiť 
v budúcom roku.

Akú inováciu vo výučbe ste počas uplynulých týždňov zaviedli vy?
Napíšte nám na nasa.univerzita@uniba.sk.
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text: Jozef Strakoš
foto: Tomáš Madeja

Pandémia nás prinútila v priebehu 
semestra zmeniť našu vysokoškolskú 
výučbu. Otázkou však je, ako bude 
vyzerať naša výučba po tom, ako nám 
situácia dovolí vrátiť sa do škôl. Zmení 
sa? Ak áno, tak v čom? Ktoré z nových 
skúseností, získaných pri realizácii 
dištančnej metódy vzdelávania, 
uplatníme aj vo svojej bežnej prezenčnej 
výučbe? Alebo sa vrátime presne 
k takej výučbe, akú sme realizovali pred 
vypuknutím pandémie? Začali sme sa 
viac zaujímať o to, aké rôzne spôsoby 
prípravy, realizácie a hodnotenia 
vysokoškolskej výučby existujú a aká je 
ich účinnosť?
Súčasná vysokoškolská pedagogika 
intenzívne skúma premenné, ktoré 
ovplyvňujú účinnosť vysokoškolskej 
výučby. Jednou z najdôležitejších 
je premenná, ktorá je v zahraničnej 
pedagogickej literatúre označovaná 
širokou škálou termínov, ako sú 
subjektívna teória učiteľa, učiteľova 
implicitná teória, učiteľovo individuálne 
poňatie výučby, učiteľova každodenná 
pedagogická filozofia, učiteľovo 
myslenie, predstavy učiteľa o výučbe, 
učiteľova prekoncepcia výučby a pod. 
V slovenskej pedagogickej teórii sa 
na vyjadrenie uvedenej premennej 
používajú najmä termíny učiteľovo 
poňatie výučby a učiteľova individuálna 
koncepcia výučby. Tá vzniká na základe 
životných skúseností a kľúčových 
udalostí v učiteľovom osobnom 
a profesionálnom rozvoji, je relatívne 
neuvedomovaná a pomerne 
stabilná. Individuálnu koncepciu 

výučby vysokoškolského učiteľa tvorí 
viacero parciálnych zložiek, ako sú 
učiteľovo poňatie cieľov výučby, 
učiva, organizačných foriem, metód 
a materiálnych prostriedkov výučby, 
študenta a jeho učenia, samého seba 
ako učiteľa a pod.

Rôzne prístupy 
k vysokoškolskej výučbe

Na ilustráciu možných rozdielov 
v prístupoch vysokoškolských učiteľov 
k príprave, realizácii a hodnotení 
vlastnej výučby môžu poslúžiť tri 
základné typy vysokoškolskej výučby 
(niekedy označované aj ako teórie 
výučby), ktoré na základe svojich 
výskumov vymedzil Paul Ramsden, 
celosvetovo uznávaný expert na kvalitu 
vysokoškolskej výučby.
Prvým typom vysokoškolskej výučby 
je podľa neho výučba ako výklad 
(transmisia). Tento typ výučby je 
charakteristický tým, že učiteľ, ktorý 
je odborníkom v príslušnej vednej 
disciplíne, poskytuje študentom 
odborné poznatky, pričom nevenuje 
pozornosť didaktickému spracovaniu 
učiva, výberu prostriedkov výučby ani 
procesom učenia sa študentov. Ak si 
študent požadované vedomosti pri 
tomto type výučby neosvojil, považuje 
sa to za jeho zlyhanie.
Druhým typom výučby je výučba 
ako organizovanie učebných aktivít 
študentov. Pri tomto type učiteľ, ktorý 
je odborníkom na vyučovací proces 
(t. j. didaktikom), považuje výučbu za 
supervízny proces, v ktorom dôkladne 
pripravené činnosti vykonávajú študenti 
a za osvojenie si vedomostí a zručností 
študentov je spoluzodpovedný aj učiteľ.
Tretím možným typom vysokoškolskej 
výučby je výučba ako vytváranie 
príležitostí pre učenie sa študentov. 
Učiteľ sa pri tomto type výučby 
sústreďuje na poznávanie procesov 
učenia sa študentov, zabezpečovanie 
interakcie študentov s učivom 
a identifikáciu problémov, ktoré 
pri osvojovaní učiva študenti majú. 
Identifikovaným problémovým prvkom 
učiva venuje učiteľ v ďalšej výučbe 
zvláštnu pozornosť. Táto výučba je 
individualizovaná a jej hlavným cieľom 
je pomôcť všetkým študentom pri ich 
učení sa.

Spoliehať sa len na schopnosti 
jednotlivých učiteľov nestačí

Pre vysokoškolského učiteľa by malo 
byť poznanie zákonitostí a princípov 
aktívneho a efektívneho učenia 
sa študentov (vnútorná motivácia 
študentov učiť sa, pozitívna atmosféra 

výučby, zodpovednosť študentov za 
vlastné učenie sa, spájanie učiva so 
záujmami študentov a pod.) veľkou 
výzvou. A pokiaľ chceme našou výučbou 
rozvíjať aj také spôsobilosti študentov, 
akými sú napríklad kritické myslenie 
a tvorivosť, mali by sme uplatňovať 
práve tretí typ výučby. Je dôležité, 
aby podpora tohto typu výučby bola 
nielen zadefinovaná v strategických 
dokumentoch zabezpečovania kvality 
vysokej školy, ale aby sa aj v praxi 
realizovala.
Je chybou, ak vysoká škola kvalitu 
poskytovanej výučby len verbálne 
deklaruje, ale nezabezpečuje jej 
praktickú podporu, t. j. absentuje 
systém pedagogickej prípravy 
vysokoškolských učiteľov, 
inštitucionálna podpora rozvoja 
ich pedagogických spôsobilostí 
a pedagogického poradenstva 
a spolieha sa len na schopnosti 
a iniciatívu jednotlivých učiteľov. 
Nemôžeme sa potom čudovať, že sa 
vysokoškolskí učitelia málo zamýšľajú 
nad svojou výučbou, len málo ju 
skúmajú a ešte menej sa o svoje 
skúsenosti delia s ostatnými.
Jednoznačne pozitívne treba vnímať 
podporu, ktorú učiteľom poskytla naša 
univerzita a jej jednotlivé fakulty pri 
realizácii dištančnej výučby v tomto 
semestri. Otázkou však zostáva, či 
budú môcť učitelia počítať s podobnou 
podporou aj pri riešení iných 
problémov, s ktorými sa stretávajú pri 
realizácii bežnej prezenčnej výučby a pri 
snahe ju inovovať.
Proti zmene vysokoškolskej výučby 
a snahe vysokoškolských učiteľov 
rozvíjať svoje pedagogické spôsobilosti 
a venovať viac energie a času 
príprave, realizácii a hodnoteniu 
výučby určite pôsobí aj skutočnosť, že 

jednotlivé vysokoškolské pracoviská 
a jednotliví vysokoškolskí učitelia 
sú hodnotení zvyčajne len podľa 
výsledkov svojej vedeckovýskumnej 
a publikačnej činnosti. Proces 
vysokoškolskej výučby sa dostatočne 
nemonitoruje a nehodnotí a úplne 
absentujú metodické materiály pre 
vysokoškolských učiteľov na prípravu, 
realizáciu a hodnotenie vlastnej výučby, 
ktoré sú bežnou praxou mnohých 
univerzít v zahraničí.

Súčasná situácia priniesla aj 
pozitíva

Pandémia nám ponúkla okrem 
príležitosti zmeniť naše zaužívané 
spôsoby výučby a vyskúšať si v nej niečo 
nové aj príležitosť zamyslieť sa nad jej 
širšími súvislosťami, akými sú hlavné 
ciele vysokoškolského vzdelávania, 
identifikácia aktuálnych problémov 
vysokoškolského vzdelávania, vzťah 
vysokoškolského učiteľa k pedagogickej 
práci, možnosti poznania študentov 
a ich spôsobov učenia sa, výskum 
vlastnej výučby vysokoškolskými 
učiteľmi a zdieľanie jeho výsledkov 
s ostatnými, reflexia vlastnej výučby 
vysokoškolskými učiteľmi a možnosti 
rozvoja ich pedagogických spôsobilostí 
a pod.
Za pozitívum súčasnej situácie môžeme 
považovať aj to, že vysokoškolská 
výučba aspoň na chvíľu vystúpila 
z tieňa vysokoškolskej vedy a výskumu 
a stala sa hlavným predmetom 
našich pracovných stretnutí, nášho 
vzdelávania sa, rôznych diskusií, blogov, 
správ a komentárov. Bolo by dobré, 
a to najmä pre našich študentov, aby 
problematika prípravy, realizácie 
a hodnotenia výučby ostala predmetom 
nášho záujmu aj naďalej.

KOMENTÁR

VÝUČBA VYSTÚPILA  
Z TIEŇA VEDY A VÝSKUMU. 
VRÁTI SA SPÄŤ?
„Vysokoškolskí učitelia sú viac zapálení pre svoj predmet ako taký než pre jeho výučbu. Väčšina z nich sa viac identifikuje s rolou výskumného 
pracovníka než s rolou učiteľa. To, na čo sa vysokoškolskí učitelia najčastejšie sťažujú, je nízka úroveň vedomostí súčasných študentov. Faktom 
však je, že sa s podobnými sťažnosťami učiteľov stretávam už 30 rokov. Nebolo by načase niečo vo vysokoškolskej výučbe zmeniť?“

Arild Raaheim,  
psychológ a garant programu vysokoškolskej pedagogiky na Univerzite v Bergene, v rozhovore s autorom komentára v roku 2016

Jozef Strakoš
Pôsobí ako odborný asistent na Katedre pedagogiky 
a sociálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK, kde 

vyučuje najmä všeobecnú a odborovú didaktiku. Vo svojej 
vedeckovýskumnej a projektovej činnosti sa zameriava najmä 

na problematiku inovácií vo vzdelávaní budúcich učiteľov 
a rozvíjanie pedagogických spôsobilostí vysokoškolských 

učiteľov. Je autorom, resp. spoluautorom publikácií Moderné 
trendy vo vysokoškolskom vzdelávaní, Pedagogická príprava 

a prax úspešných vysokoškolských učiteľov a Tools for the 
Development of Teaching at University.
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Deň, keď sa rozhodlo o prerušení prezenčnej výučby a niektorí študenti 
na chvíľu uverili v začiatok nečakaných prázdnin – tak vojde do našich 
univerzitných análov 8. marec 2020. Aspoň pre väčšinu akademickej 
obce. Spomienky zamestnancov Centra informačných technológií 
UK (CIT UK) na tento deň sa však trochu líšia. Sčasti pre rapídny 
nárast práce, ktoré CIT UK ako primárne pracovisko zabezpečujúce 
celouniverzitnú elektronizáciu muselo zvládnuť, sčasti pre spánkovú 
depriváciu, ktorú im toto hektické obdobie prinieslo. O tom, s čím 
sa museli pri prechode na online výučbu pasovať naši informatici, 
ale i o víziách ďalšieho rozvoja univerzitného e-learningu sme sa 
porozprávali s Petrom Kopáčom, riaditeľom CIT UK.

Náhla zmena v podobe 
celouniverzitného nastolenia 
dištančného režimu fungovania 
bezprecedentne zasiahla takmer všetky 
procesy na univerzite. Najvýraznejšie sa 
to prejavilo na výučbe, ktorá sa z tried 
a posluchární musela čo najrýchlejšie 
preniesť do online priestoru. Veľkú 
zásluhu na úspešnom zvládnutí 
situácie majú práve zamestnanci CIT 
UK, ktorým sa doslova z nedele na 
pondelok značne rozrástla pracovná 
náplň. „Pred nástupom pandémie 
sme spolu s fakultnými IT útvarmi 
zabezpečovali študijné procesy primárne 
len z administratívneho a podporného 
hľadiska – väčšinou sa riešilo správne 
pripojenie projektorov, konektivita 
v učebniach a podobne. Zrazu bolo treba 
pripravovať návody a metodické príručky 
na využívanie elektronických služieb 
a softvérových nástrojov nevyhnutných 
pre online výučbu, masovo školiť 
používateľov, ktorí s e-learningom nemali 
zväčša žiadne skúsenosti, a zároveň 
prichádzať s riešeniami spĺňajúcimi 

všetky náležitosti na realizáciu štátnych 
záverečných skúšok, obhajob prác, 
prijímacích konaní... A všetko sa od nás 
žiadalo ideálne hneď a zaraz,“ spomína 
Peter Kopáč na neľahké obdobie prvých 
týždňov koronakrízy.
Zamestnanci CIT UK sa preto museli 
najprv veľmi rýchlo zorientovať 
v problematike a na základe 
toho zadefi novať ciele a upraviť 
infraštruktúru na novú situáciu. „Do 
toho fakulty, katedry aj jednotlivci 
začali iniciatívne a v dobrej viere 
konať samostatne – žiaľ, nie vždy 
celkom šťastne. Bolo tak potrebné 
nielen odpovedať na prúd otázok, ale 
aj koordinovať ďalší postup a brzdiť 
problematické parciálne aktivity,“
dodáva.

Bolo sa od čoho odraziť

„Našťastie, online vzdelávanie nebolo 
pre nás úplnou novinkou, a to najmä 
vďaka dlhoročným skúsenostiam 
s platformou Moodle, ku ktorej sme 

poskytovali metodickú podporu už 
dávno pred pandémiou,“ hovorí. No 
hoci sa Moodle na univerzite používal 
aj predtým, ani zďaleka neboli všetky 
kurzy realizované cezeň plnohodnotné 
– pre veľa predmetov fungoval skôr ako 
úložisko študijných materiálov. Aj preto 
sa ešte na začiatku roku 2019 spustil 
rozvojový projekt „Vzdelávanie pre 
informačnú spoločnosť“, ktorého cieľom 
je vypracovať koncepciu celoživotného 
a dištančného vzdelávania na našej 
univerzite.
„Neznámym nástrojom pre nás nebol ani 
MS Teams zo sady nástrojov Offi  ce365. 
Na univerzite ho však mimo nášho 
tímu reálne využívalo len niekoľko 
oddelení, ktorým sme ho odporučili 
ako vhodný nástroj na komunikáciu,“
uvádza. „Plánovali sme ho postupne 
uviesť do celouniverzitného povedomia 
spolu s vypracovanými metodikami 
a používateľskými školeniami, no 
pandémia nás donútila výrazne 
akcelerovať pôvodný plán a rozšíriť ho aj 
o aspekt online výučby,“ hovorí riaditeľ 

CIT UK. 
Za všetko pár čísel – kým do začiatku 
marca 2020 počet aktívnych 
používateľov MS Teams nepresiahol 
320, o necelé dva mesiace ich bolo 
už viac než 10 600. Taktiež sa výrazne 
zvýšilo celkové percentuálne zastúpenie 
predmetov v systéme Moodle: kým 
na začiatku marca bolo takýchto 
predmetov 964, na začiatku mája ich 
bolo už 1466.
Nárast nových používateľov úzko 
súvisel s potrebou metodickej podpory, 
školení aj individuálnych konzultácií 
počas celej doby výučby. „Naši lektori aj 
technický tím tak boli v pohotovosti každý 
pracovný deň od 8.00 do 21.00 hod., 
a to dokonca aj v soboty, keď prebiehala 
výučba externých študentov,“ približuje 
pracovné nasadenie svojho tímu. 

Počiatočný chaos spustil 
„sériovú výrobu“ návodov

Najväčšou výzvou sa jednoznačne 
ukázala nemožnosť efektívne 

komunikovať priamo s učiteľmi. 
„Informácie komunikované cez fakulty 
sa nedostávali k radovým učiteľom 
dostatočne spoľahlivo, informačný portál 
www.uniba.sk/elearning spočiatku nebol 
prispôsobený na množstvo informácií, 
ktoré sme prostredníctvom neho 
potrebovali komunikovať, ani neponúkal 
prehľadné upozorňovanie na novinky 
pre pravidelného návštevníka. A priame 
e-maily učiteľom tiež nemožno posielať 
trikrát do týždňa. O existencii problému 
sme sa presviedčali každý deň – bežne 
sme dostávali otázky, ktoré naznačovali, 
že o niečom, čo sme považovali za dávno 
odkomunikované, nevedel nielen pýtajúci 
sa, ale často ani celá jeho katedra,“
opisuje komunikačný šum, ktorému zo 
začiatku museli čeliť.
Ako jeden z najefektívnejších spôsobov 
informovania používateľov sa ukázalo 
vytváranie rôznych návodov na základe 
najčastejších otázok. Časť používateľov 
našla návod priamo cez informačný 
portál www.uniba.sk/elearning, časť 
bola na jeho existenciu upozornená 

na školení či prostredníctvom 
univerzitného elektronického 
spravodajcu Unum Necessarium a časť 
ho uvidela na fakultných webstránkach, 
kam ho prebrali správcovia webov. 
„Celkové pokrytie nebolo ani zďaleka 
ideálne, ale bol to posun, navyše nám to 
umožňovalo odpovedať na dopyty od ľudí, 
ku ktorým sa daná informácia nedostala, 
prostým: na toto máme návod – nájdete 
ho tu,“ objasňuje.
Za zdanlivo jednoduchým riešením 
sa pritom ukrýva množstvo práce. 
Príprava dobrého návodu si totiž 
žiada nielen napísanie zrozumiteľného 
textu, ktorý v postupných krokoch 
pokryje všetky potrebné úkony, 
pričom musí rátať aj so špeciálnymi 
prípadmi – napríklad s rôznymi 
nastaveniami, ktoré môžu ovplyvniť 
funkčnosť ponúkaného postupu. 
Okrem toho sa návod nezaobíde ani 
bez dostatku kvalitných, prehľadných 
a anonymizovaných obrázkov 
s príslušnými zvýrazneniami a opismi. 
Po zhromaždení materiálu nasleduje 

AKO NÁS PANDÉMIA 
VYSKÚŠALA 
Z PRIPRAVENOSTI 
V IT PROSTREDÍ

Riaditeľ CIT UK Peter Kopáč
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jeho grafické spracovanie, niekoľko kôl 
revízií zameraných na vyhodnotenie 
pochopiteľnosti a „stráviteľnosti“ 
textu, ako i korektúry na eliminovanie 
faktografických i pravopisných chýb. 
Až potom sa môže návod zverejniť. 
Tým sa však jeho životný cyklus 
nekončí – treba sa oň naďalej starať, 
t. j. aktualizovať ho s pribúdajúcimi či 
meniacimi sa funkcionalitami nástroja, 
príp. odstraňovať používateľmi 
nahlásené nedostatky. „Je to však 
námaha, ktorá sa vyplatí. Celý proces 
,sériovej výroby‘ návodov a systemizáciu 
starostlivosti o ne sme postupne odladili 
a na výslednú kvalitu sme veľmi hrdí,“ 
hovorí a my môžeme len súhlasiť. Vedeli 
ste napríklad, že každý náš nový návod 
má na prvej strane klikateľný link na 
e-mailové nahlásenie neaktuálnosti 
či chyby, ktorý za vás otvorí e-mail 
a predvyplní otázky, na ktoré od vás CIT 
UK potrebuje odpovede?

Keď online štátnice nestrašia 
len študentov

Práca CIT UK pritom často zahŕňa aj 
procesy, ktorých realizáciu si koncový 
používateľ zväčša ani neuvedomuje. 
To je aj prípad online štátnic, ktoré by 
po zvládnutí softvérových nástrojov 
všetkými zúčastnenými predsa nemali 
byť žiadnou výzvou. „Sčasti máte pravdu. 
Zabezpečenie online štátnic sa z nášho 
pohľadu zo začiatku naozaj javilo len 
ako potreba vypracovania metodológie 
a prípravy širokej skupiny používateľov 
na zvládnutie špecifických postupov 
využívaných softvérových nástrojov, 
čomu sme prispôsobili ponuku školení. 
Niektoré z nich sa vyslovene zameriavali 
len na technických administrátorov 
a zapisovateľov štátnicových komisií.“ 
V tejto súvislosti vyzdvihne obrovskú 
pomoc v podobe metodických 
materiálov, ktoré iniciatívne spolu 
s kolegami pripravila a všetkým 
fakultám poskytla prodekanka 
Pedagogickej fakulty UK pre IIKS 
Katarína Žilková, ako aj samostatne 
vypracované materiály a postupy 
z oboch našich lekárskych fakúlt.
„Postupne sa však i pri online štátniciach 
vynorilo množstvo otázok, ktoré bolo 
potrebné zodpovedať. Museli sme 
napríklad vyriešiť, ako zabezpečiť 
ekvivalent zápisnice podpísanej všetkými 
členmi komisie v plne dištančnom režime. 
Navyše z hľadiska procesu a toho, čo 
potrebujú jeho jednotliví participanti, 
je obrovský rozdiel medzi modelmi: 
študent doma, komisia na fakulte; 
študent na fakulte, komisia doma; všetci 
doma, nikto na fakulte,“ približuje. 
Každý z modelov má vlastné špecifiká, 
každý spĺňa definíciu online štátnic. 

Pri prvom modeli napríklad netreba 
vôbec riešiť privátnu komunikáciu 
členov komisie pri určovaní známky 
či podpisy dokumentácie, pri druhom 
nie je problémom prevencia či 
detekcia podvádzania. Tretí model 
je najvhodnejší z epidemiologického 
aj logistického hľadiska, trpí však 
komplikáciami oboch predošlých 
a navyše je ešte aj najcitlivejší na 
nedostatočné technické zabezpečenie 
mimo dosahu univerzitných 
informatikov, teda súkromné kamery, 
mikrofóny a internetové pripojenia. 
Každý z modelov má okrem toho 
vlastné právne špecifiká – od platnosti 
štátnej skúšky cez participáciu 
verejnosti až po ochranu súkromia 
účastníkov.
„Prípravu taktiež zbrzdilo čakanie na 
novú legislatívu SR, ktorá tieto veci mala 
upravovať – relatívne dlho sme nevedeli, 
čo sa vôbec bude vyžadovať a ktorými 
cestami sa bude možné vydať. Vedenie 
univerzity chvíľu zvažovalo určenie 
záväzného jednotného postupu, čo by 
bolo pre nás najjednoduchšie, nakoniec 
sa však rozhodlo nechať to na rozhodnutí 
každej z fakúlt, takže sme museli 
zabezpečiť podporu pre všetky vyššie 
spomínané režimy,“ dodáva. Námaha 
sa však vyplatila – z historicky prvých 
online štátnic, ktoré sa konali začiatkom 
apríla na Lekárskej fakulte UK, dokonca 
vzniklo video, ktoré potom Microsoft 
prevzal a zabezpečil pridanie anglických 
titulkov.

O dôležitých drobnostiach, 
ktoré nevidno

Masové využívanie softvérových 
nástrojov na rôzne účely so sebou 
prinieslo aj náhlu potrebu urýchleného 
zavedenia nových funkcionalít. Ako 
vlastne funguje príprava a spustenie 
novej služby na úrovni univerzity? „Aj 
toto je omnoho zložitejšia úloha, než keď 
si vy doma na svoj počítač nainštalujete 
nový program. Z pozície univerzity musíme 
totiž sformulovať, čo presne potrebujeme 
touto službou dosiahnuť a aké máme pri 
tom obmedzenia, preskúmať existujúce 
riešenia, vyhodnotiť, v čom vyhovujú 
a v čom nie, niektoré z nich vybrať, 
pripraviť na našich serveroch a pripojiť do 
nášho ekosystému služieb – t. j. naplniť 
potrebnými údajmi, zapojiť do jednotného 
prihlasovania (aby sa používatelia 
nemuseli do každej služby prihlasovať 
iným heslom) a podobne. Všetko z toho 
treba, samozrejme, čo najporiadnejšie 
testovať (aby veci fungovali naozaj tak, 
ako si predstavujeme) a dokumentovať 
(aby sme vedeli, ako je to nastavené 
a aké procesy k finálnemu nastaveniu 
viedli),“ uvádza nás do obrazu. Keď sa 

skončí táto technická práca, nastupuje 
množstvo ďalších úloh spojených 
s uvedením do prevádzky: písanie 
a publikovanie nových manuálov, 
príprava a realizácia školení pre 
používateľov či tréning pracovníkov 
Centra podpory informačných 
technológií (CePIT), aby vedeli pomôcť 
volajúcim s najbežnejšími problémami. 
Potom treba naplánovať spustenie, 
odkomunikovať to so všetkými 
zúčastnenými a v neposlednom rade 
byť po „prestrihnutí červenej pásky“ 
pripravení riešiť problémy, ktoré 
vzniknú. Toto všetko treba spraviť 
nielen pri službách, ktorých koncovými 
odoberateľmi sú všetci študenti 
a zamestnanci univerzity, ale aj pri 
službách, ktoré primárne využíva iba 
technický personál na jednotlivých 
fakultách. „Príkladom takejto služby 
z posledných týždňov je agenda tajných 
hlasovaní pri online habilitáciách či 
rokovaniach vedeckej rady – zabezpečujú 
to fakultní ,ajťáci‘, ale používajú na to 
nástroje a postupy, ktoré sme vybrali 
a pripravili my,“ spomenie.
Okrem toho sa CIT UK podarilo zaviesť 
aj niekoľko nových zlepšení dlho 
využívaných služieb. „Počas uplynulých 
mesiacov sme napríklad zmenili SMS 
bránu, ktorú používa SMS resetovač hesiel 
na moja.uniba.sk. Dodávateľ pôvodného 
riešenia mal problém s doručovaním SMS 
správ do zahraničia a na telefónne čísla, 
ktoré boli prenesené medzi operátormi. 
Ten sa dlhé roky nedarilo vyriešiť, jeho 
dopad však bol dostatočne lokalizovaný 
– komu neprišla SMS, zavolal na CePIT. 
Keďže sme však teraz (aj pre pandémiu) 
inovovali proces prijímacích konaní tak, 
aby iniciálne heslo uchádzačovi neprišlo 
fyzickou poštou z fakulty, ale SMS 

správou od nás, zrazu bolo veľmi dôležité 
tento problém odstrániť. Prvá fakulta 
s online prijímačkami totiž bola Fakulta 
sociálnych a ekonomických vied UK, 
ktorá má veľa zahraničných študentov. 
Nastalo tak frenetické prerábanie, ladenie 
a odstraňovanie problémov, no podarilo 
sa,“ povie so zadosťučinením. „Výsledok 
po týždni takejto práce jedného tímu je 
však pre používateľa neviditeľný – všetko 
vyzerá rovnako, iba služba funguje 
spoľahlivejšie a dá sa ňou riešiť viac 
zadaní.“

Informatika overená koronou

„Takýchto – pre bežného človeka 
neviditeľných – drobností by sme však 
našli oveľa viac. Úspešná realizácia 
každej z nich si vyžiadala množstvo 
úsilia. Uplynulé obdobie tak pre nás bolo 
naozaj náročnou skúškou. Absorbovať 
naraz jednak také náhle a prudké 
rozšírenie agendy, jednak zvýšenie 
objemu používateľov viacerých predtým 
príliš nevyužívaných služieb nebolo 
vôbec ľahké, ale myslím si, že ma nikto 
neobviní z preháňania, keď poviem, že 
sme tento šok vstrebali na výbornú,“ 
pochvaľuje Peter Kopáč prácu svojho 
tímu. „Samozrejme, všetci dúfame, že 
v dohľadnej dobe nebudeme musieť 
absolvovať znovu niečo podobné – vidieť 
svoje deti tri hodiny denne, vstávať 
o siedmej a končiť najskôr okolo polnoci 
bolo pre nás počas koronakrízy smutným 
štandardom.“
Pandémia podľa neho jednoznačne 
ukázala, prečo je dôležité mať na 
univerzite priebežne dobre fungujúcu 
informatiku. „Zadania sme dokázali riešiť 
obratom iba vďaka tomu, že sme mali 

už hotové a pripravené viaceré nástroje, 
ktoré sa dali využiť na riešenie nových 
úloh v krátkom čase po tom, ako sa 
tieto úlohy objavili. V krízovom režime 
sa zadania na nás sypali z rôznych strán 
tempom, ktoré neumožňovalo si medzi 
jednotlivými úlohami ani vydýchnuť, 
nieto ešte nad nimi v pokoji pouvažovať,“ 
objasňuje.
Kam nás toto obdobie na univerzite 
naozaj posunulo z dlhodobého 
hľadiska, ukáže podľa neho až čas. 
„Keby som chcel byť optimistom, tak 
poviem, že koronakríza nás naučila, že 
,pracovať‘ a ,sedieť na pracovisku‘ nie 
sú synonymá. Zistili sme, že nie všetko 
naozaj treba robiť tvárou v tvár, vo 
fyzickej prítomnosti. Občas stačí e-mail, 
telefonát či videohovor aj tam, kde sme si 
to doteraz nevedeli predstaviť. Aj takéto 
fungovanie však treba správne nastaviť 
a osvojiť si jeho základné pravidlá,“ 
upozorní. Ako dodáva, teraz je našou 
úlohou ťažko vybojovanú zotrvačnosť 
v online vzdelávaní nestratiť. „Okolnosti 
nás donútili spraviť dôležité kroky 
smerom k budúcnosti, tento vytýčený 
smer treba ďalej nasledovať a rozvíjať. Na 
novej veci je vždy najťažšie začať – práve 
vďaka kríze mnoho učiteľov prekonalo 
túto prvotnú bariéru pri vstupe do sveta 
e-learningu. Na tomto príleve ,novej 
krvi‘ potrebujeme ďalej stavať, učiteľov 
musíme naďalej podporovať a agendu 
rozvíjať takým spôsobom, aby sa online 
vzdelávanie nestalo iba niečím, čím sme 
sa všetci zaoberali len jednu rušnú jar,“ 
povie odhodlane.

Učiteľom bude s e-learningom 
pomáhať špeciálne pracovisko

Ako by k tomu z pozície riaditeľa 
CIT UK chcel prispieť? „Dlhodobým 
problémom e-learningu nielen na UK, 
ale v slovenskom vysokom školstve 
celkovo je filozofia ,učiteľ, pomôž si 
sám‘. Očakávame, že ten istý človek, 
ktorý je nositeľom odbornosti, bude 
zároveň aj zručne využívať komplikované 
nástroje, potrebné na vytvorenie 
dobrého a interaktívneho kurzu v online 
prostredí,“ začne odpoveď identifikáciou 
najvypuklejšieho problému. Tým sa 
podľa neho prirodzene značne zužuje 
množina nositeľov odbornosti, ktorí 
sa e-learningu dokážu venovať, a to 
väčšinou na ľudí, ktorí sa k e-learningu 
dostali ešte na začiatku svojej kariéry 
a skutočnými nositeľmi odbornosti sa 
stali až neskôr.
„Preto chceme na univerzite vybudovať 
pracovisko, na ktoré sa pedagóg bude 
môcť obrátiť s požiadavkou: chcem 
vytvoriť e-learningový kurz o tom a o tom. 
Následne sa s ním skontaktuje metodik, 

s ktorým si prejde svoje predstavy 
a spoločne naplánujú obsah kurzu tak, aby 
čo najlepšie využíval možnosti dištančnej 
metódy. Po tomto kroku sa začne 
spolupráca s dedikovaným technicky 
zručným zamestnancom centra, ktorého 
prácou bude prijímať odborné vstupy 
pedagóga formou, ktorá pedagógovi 
najviac vyhovuje – teda texty napríklad 
vo Worde či e-mailom, popisy potrebných 
ilustrácií namiesto to, aby ich vyučujúci 
musel sám prácne hľadať, a podobne. 
Tieto vstupy technik následne zapracuje 
do finálnej podoby e-learningového kurzu, 
takisto on nájde či vytvorí potrebné 
multimediálne a interaktívne prvky. 
Úlohou pedagóga bude teda naozaj iba 
dodávať odbornosť vo svojom odbore, 
namiesto toho, aby sa zároveň musel stať 
aj expertom na prípravu online kurzov,“ 
približuje svoju predstavu.
Takto vytvorené kurzy budú mať podľa 
neho niekoľko výhod: jednak budú 
aj z hľadiska obsahu, aj z hľadiska 
spôsobu spracovania (grafiky, štylistiky 
či logického radenia informácií) na 
konzistentnej úrovni kvality, ktorú vie 
univerzita garantovať perspektívnym 
klientom, jednak tak môžu vzniknúť 
kurzy na omnoho širšie spektrum tém, 
než to bolo možné doteraz. „Takýmto 
spôsobom môžeme nielen zvýšiť kvalitu 
zmiešaného vzdelávania, ktoré integruje 
bežnú prezenčnú výučbu s dištančnými 
nástrojmi a postupmi, ale v neposlednom 
rade aj vytvoriť komerčne poskytovaný 
katalóg s ponukou vzdelávacích kurzov, 
ktoré môžu smelo konkurovať aj najlepším 
súkromným spoločnostiam, zameraným 
na vzdelávanie. Vysoké školy vo svete 
takéto katalógy už roky majú – stačí sa 
pozrieť na služby ako Coursera či Udacity,“ 
uzatvára.
CIT UK poskytuje čiastočnú podporu 
už teraz – záujemcom z radov 
vyučujúcich je k dispozícii metodička 
Katarína Pišútová, ktorá sa špecializuje 
na e-learning, zamestnanci centra 
za pedagógov tiež vykonávajú 
technické úkony, ako je otvorenie 
kurzu či medziročná starostlivosť oň. 
Komplexné riešenie problematiky si 
však vyžaduje viac zdrojov. Dobrou 
správou je, že v rámci spomínaného 
projektu „Vzdelávanie pre informačnú 
spoločnosť“ bol vypracovaný koncept, 
teraz ho už len treba dotiahnuť do 
úspešnej realizácie. Zamestnancom CIT 
UK tak držíme palce a tešíme sa na novú 
vlnu vzdelávacích kurzov.



Zapnúť počítač: 30 sekúnd.
Spustiť MS Teams: 5 sekúnd.
Zistiť, že je nedeľa a online 
výučba sa nekoná: nekončiaca 
radosť.
Na (takmer) všetko ostatné tu 
bolo COVID – Centrum online 
vzdelávania, informatiky 
a didaktiky, ktoré počas 
uplynulých týždňov pedagógom 
poskytovalo nielen technickú, 
ale aj didaktickú podporu 
pre nástroje dištančného 
vzdelávania. Medzi 
univerzitnými expertmi na 
e-learning nechýbala ani 
docentka Beáta Brestenská 
z Prírodovedeckej fakulty 
UK, ktorá má s digitalizáciou 
vzdelávania už 35-ročné 
skúsenosti.



ROZHOVOR

DAJME DEŤOM 
PRÍLEŽITOSŤ OBJAVOVAŤ, 
NEHRAJME SA PRED NIMI 
NA VŠEVEDIACICH

tvorby vzdelávacieho obsahu a prípravy 
učiteľov. Je to zložitý proces, ktorého 
som mohol byť súčasťou. Ako hosťujúci 
profesor na University College London 
(UCL) som v spolupráci s tímom 
anglických kolegov dva roky vyvíjal 
a overoval vzdelávací obsah informatiky 
pre 5. a 6. triedu ZŠ.  
Keďže s informatikou začínajú už  
v 1. triede, čo je inak úžasné, učiteľov 
som sa pýtal, čo so žiakmi robia tie prvé 
štyri roky. A dostával som odpovede 
veľmi podobné tomu, čo počúvam aj 
v iných krajinách: niečo si nájdeme na 
internete, niečo vytvoríme... Dobre, 
ale keby sa takto vyučovala napríklad 
matematika, kam by to viedlo? Výsledok 
je potom takýto: áno, informatiku 
máme u nás povinnú už na prvom 
stupni, výborne, a máme pomerne 
moderné kurikulum, no žiaci skončia 
prvý stupeň, prídu na druhý... a začínajú 
od nuly. Mnohí z nich totiž nevedia nič, 
niektorí vedia niečo. A potom prídu na 
strednú a tam sa zopakuje presne to 
isté – všetci začnú opäť od nuly. Ale toto 
si nemôžeme dovoliť, veď je to neúctivé 
voči všetkým – žiakom, učiteľom aj 
rodičom. Ako je to možné, keď máme 
celkom dobré osnovy? Neviem. Niečo 
jednoducho nefunguje. Ale nezačnime 
obviňovať učiteľov, to by bolo nefér. 
Musíme začať u seba – metodikov, 
didaktikov a autorov obsahu. Výučba 
informatiky musí prejsť zmenou, musí 
prísť nový obsah a poriadna podpora 
učiteľov. A presne o to sa snažíme, 
aby sme ju konečne začali robiť ako 
ucelený poznávací proces, ktorý má 
svoj progres, z ročníka do ročníka, 
svoje zákonitosti, systém poznatkov, 
s vynikajúcou podporou a fungujúcim 
procesom realizácie. Na katedre sa síce 
venujeme iba príprave učiteľov pre 
druhý stupeň ZŠ a SŠ, ako autori sme si 
však povedali: informatika nebude nikdy 
fungovať, pokým sa nebude na prvom 
stupni začínať správne! To je prvá veľká 
výzva.
Druhý problém spočíva v tom, že hoci 
sme si ako spoločnosť konečne ujasnili, 
že počítače do vzdelávania patria, 
školská informatika sa medzičasom 
začala vnímať ako „práca s počítačom“, 
príp. ako „zábava s počítačom“. Takýto 
výklad je zlý. Potrebujeme si vyjasniť, 
čo si pod školskou informatikou máme 
predstaviť, ale hlavne to, čo je jej 
cieľom – aj keď to štátne kurikulum 
hovorí. Áno, naučiť sa pracovať 
s počítačom je nesmierne dôležité, 
ale výučba informatiky nemá byť len 
o tom. Rovnako nie je jej konečným 
cieľom naučiť sa programovací jazyk. 

Programovanie je naozaj „chrbtovou 
kosťou“ modernej školskej informatiky 
a v našej metóde hrá kľúčovú úlohu. Ale 
je „len“ ďalším nástrojom na poznávanie 
sveta, ďalším pomocníkom v „skrinke 
nástrojov“, ktorú si má každý žiak 
v modernej škole vybudovať. Je to ako 
s písaním – tiež sa neučíme písať kvôli 
písaniu, učíme sa písať kvôli komunikácii. 
Rovnako aj programovanie – ako nástroj 
informatického premýšľania – je úžasne 
užitočné aj pre veľa iných oblastí. Preto 
situácia vo výučbe informatiky nebude 
v poriadku dovtedy, kým ju budeme 
vnímať ako izolovaný predmet, kým si 
jej nástroje nezískajú aktívny záujem aj 
iných predmetov. A práve to je jeden 
z našich snov – využiť rôzne zaujímavé 
informatické prostriedky a zapojiť také 
pedagogické postupy, aby sme vytvorili 
obsah a proces, v ktorom bude aj 
informatika užitočná pre celostný rozvoj 
každého žiaka v triede.

Spomenuli ste zaujímavé 
informatické prostriedky. Skúste to 
trošku upresniť.
Myslím tým zaujímavé príležitosti, ktoré 
nám informatika ponúka. Jednou z nich 
sú moderné programovacie prostredia, 
ktoré dokážu rozvíjať algoritmické 
myslenie v zaujímavých kontextoch. Na 
našich hodinách informatiky s Emilom 
majú žiaci a učiteľ pocit, že tvoria, 
kreslia, riešia rôzne matematické 
problémy, vyhľadávajú slová, zabrúsia 
do dopravnej výchovy a etiky... Ale my 
autori vieme, že tým pomaly a postupne 
a systematicky – a trvácne – rozvíjame 
ich algoritmické myslenie.
Druhým takýmto prostriedkom, ktorý 
nesmieme nevyužiť, sú robotické 
stavebnice a programovateľné hračky. 
S nimi sa informatika stáva pre deti viac 
„hmatateľnou“. Zároveň je to vynikajúca 
príležitosť na veľké dobrodružstvo 
v triede, ktoré poskytuje deťom 
všetko, čo v tom veku potrebujú: na 
koberci si spolu s ostatnými môžu 
robota chytiť, riadia ho, plánujú jeho 
správanie, spoločne premýšľajú, skúšajú, 
dohadujú sa, sú v pohybe. Hodina má 
jasný vzdelávací cieľ a decká potom 
jednoducho nechcú skončiť.
Významnou zložkou obsahu je tiež 
budovanie základov informatiky, 
riešenie rôznych problémov pomocou 
počítača. A samozrejme – aj rozvoj 
digitálnej gramotnosti.

Čo si pod tým predstaviť?
Digitálnu gramotnosť by sme v skratke 
mohli charakterizovať ako schopnosť 
rozpoznať, že na riešenie určitého 

Hoci bol začiatok 80. rokov 
a svet stále delila železná 
opona, na Matematicko- 
-fyzikálnu fakultu UK (dnes 
Fakultu matematiky, fyziky 
a informatiky UK) už vtedy 
chodili aj najnovšie výskumné 
články z USA z oblasti 
informatiky. Ivanovi Kalašovi 
a Andrejovi Blahovi tak boli 
vďaka ich vtedajším pedagógom 
na katedre už ako 20-ročným 
vysokoškolákom dôverne 
známe mená ako Alan Kay, 
Seymour Papert či Wallace 
Feurzeig – tí už v časoch, keď 
bol počítač ozrutou zaberajúcou 
niekoľko miestností, tvrdili, že 
patrí do školy a jedného dňa 
ho budú deti nosiť v batohu. 
Nezostalo len pri inšpirácii, 
pedagogickému výskumu 
v oblasti teórie vyučovania 
informatiky sa obaja rozhodli 
zasvätiť celý profesijný život. 
Spoločne vyvinuli edukačné 
programovacie prostredia, 
ktoré doslova obišli svet. 
Napriek dosiahnutým úspechom 
a medzinárodnému uznaniu 
profesor Ivan Kalaš skromne 
tvrdí, že až teraz prichádzajú 
na to, ako so žiakmi na hodine 
informatiky pracovať, aby 
to naozaj fungovalo. Zápal, 
s ktorým rozpráva o informatike, 
práci s deťmi a nápaditosti 
učiteľov, je nákazlivý, nepomôže 
ani rúško.
 

 
Pred tromi rokmi ste sa pustili do 
ambiciózneho vývojového projektu 
na vyučovanie modernej informatiky 
s edukačným softvérom, v ktorom je 
hlavnou hviezdou hravý robot Emil. 
Čo vás k tomu viedlo? Alebo inak: 
čo je problémom dnešnej školskej 
informatiky?
Tých je hneď niekoľko. Výučba 
informatiky na ZŠ a SŠ v prvom rade 
neobyčajne trpí tým, že v nej nefunguje 
ucelený vzdelávací systém. Tento 
problém však neriešime len my, ale 
celý svet. Obrovskou revolúciou v tejto 
oblasti teraz prechádza Anglicko, ktoré 
investuje nemalé peniaze najmä do 
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problému je celkom prirodzené použiť 
počítač a jeho softvérové nástroje. 
A na základe toho, že so softvérovými 
nástrojmi viem pracovať, dokážem 
vyhodnotiť, ktorý z nich sa mi teraz 
najviac hodí. U žiakov chceme rozvíjať 
práve tento „cit“ – aby vedeli bezpečne 
riešiť problémy aj informatickými 
prostriedkami. Takáto otvorenosť 
mysle a flexibilnosť je podľa mňa totiž 
budúcnosťou väčšiny povolaní. Úplne 
všade sa dostávame do situácií, ktoré tu 
predtým neboli, a potrebujeme si s nimi 
poradiť. Digitálna gramotnosť je práve 
o tejto pružnosti myslenia, o riešení 
problémov pomocou primeraných 
technológií, pričom poznám nielen ich 
potenciál, ale aj ich limity a riziká. No 
a prvé konkrétne skúsenosti v tomto 
smere môžu žiaci získavať už na prvom 
stupni.

V čom je informatika s Emilom 
metodicky iná?
Tých rozdielov v porovnaní s metódami 
tradičnej výučby je hneď niekoľko. 
Prvý spočíva v tom, že učiteľ nikdy 
nič nevysvetľuje. Nikdy. To v našej 
časti Európy znie ešte stále dosť 
provokatívne. Samozrejme, vzdelávací 
obsah tu je, ale skrýva sa v dobre 
premyslených aktivitách, ktoré smerujú 
žiaka k objavovaniu, poznávaniu, 
získavaniu skúseností. Nikdy však 
netrávime ani minútu tým, že by 
učiteľka povedala: „Milí žiaci, sadnite si 
a počúvajte, čo sa ideme dnes učiť.“ U nás 
žiaci vedia, že od začiatku ideme riešiť 
problém, robiť aktivitu.
Žiaci tiež nikdy nepracujú sami, u nás 
nikdy nevidíte zostavu jedno dieťa – 
jeden počítač. Sme rozdelení do dvojíc, 
každá dvojica má tablet alebo počítač, 
ale každý z dvojice má svoj pracovný 
zošit. Pracujú neustále spolu, spolu 
riešia problémy. Každú chvíľu spraví 
učiteľ spoločnú diskusiu. Keby ste 
videli tú atmosféru v triede, to je niečo 
fantastické! Decká sú plné myšlienok 
a emócií, komunikujú, pomáhajú si 
navzájom, pýtajú sa. Učiteľom na 
vzdelávaniach vždy prízvukujeme: našou 
úlohou nie je ponúkať odpovede, učiteľ 
sa má pýtať. Ak dostaneme otázku, 
namiesto odpovede položme inú dobrú 
otázku, pomôžme žiakom, aby sami 
našli odpoveď. Učiteľ má teda v našej 
metóde netradičnú úlohu, ktorá je veľmi 
náročná a nesmierne zodpovedná – celý 
čas musí túto hodinu múdro režírovať.
Ďalším veľkým prekvapením je, že naše 
programovacie prostredia nedávajú 
deťom spätnú väzbu. V každej triede tak 
na začiatku nastane takáto situácia: žiaci 
vyriešia prvú úlohu a následne čakajú, že 
im Emil zatlieska alebo ich upozorní na 
chybu, ale nič sa nestane! Sú zarazení, 

nášho Emila s pár úlohami, išli sme ho 
overovať – a ďalej vyvíjať – do našej 
partnerskej ZŠ v Modre. Je to „bežná“ 
štátna škola, čo je presne to, čo sme 
potrebovali. Pracuje sa nám tam 
výborne, je tam fantastická atmosféra. 
Pri prvej návšteve sme žiakom vysvetlili: 
„Kuriatka, potrebujeme vašu pomoc. 
Chceme pre deti na Slovensku urobiť 
úžasnú informatiku, ale nevieme, či 
ideme dobrým smerom.“ A oni nadšene 
súhlasili. Zrejme si ani neuvedomujú, 
ako veľmi nám pomáhajú. Sem-tam 
nám zapálene navrhujú veci ako to, 
že by Emil mal mať červené nohavice 
a tak. Aj to treba pozorne počúvať. 
Ale v skutočnosti nám pomáhajú 
omnoho viac, lebo my ich pozorujeme 
pri našich aktivitách, zapisujeme si 
poznámky a potom si na fakulte k tomu 
sadneme a diskutujeme: ajaj, tak toto 
nefungovalo, toto nebolo dobré, toto 
ich však zaujalo, tomuto nerozumeli... 
A každú hodinu vyhodnocujeme aj 
s učiteľkami, ktoré nám povedia, čo 
videli a čo si o tom myslia ony.
V januári sme po 13 mesiacoch takto 
skončili vývoj informatiky s Emilom pre 
4. triedu. To inak tiež stojí za zmienku, 
že na vývoji obsahu a foriem práce pre 
16 vyučovacích hodín, t. j. polovicu 
školského roka, pracoval tím niekoľkých 
ľudí viac než rok. A teraz môžeme celý 
proces analyzovať a dokumentovať vo 
výskumných projektoch. Toto je luxus, 

nevedia, čo ďalej. A my na to: dohodnite 
sa vy dvaja, či si myslíte, že ste vyriešili 
daný problém, Emil vám to nepovie. 
Vždy sú prekvapení, ale ešte nikdy sa 
nám nestalo, že by to za pár minút 
neprijali ako dobrú hru. Keď máte veľmi 
tradičného učiteľa, tak sa vás spýta: 
a čo ak sa obaja v dvojici mýlia? A my 
im hovoríme: nebojte sa, veď o chvíľku 
bude o tom diskutovať celá skupina. 
Všetci sa budú mýliť? A ak áno, a to som 
zatiaľ nezažil, tak potom som tu ja ako 
učiteľ na to, aby som sa vhodne spýtal 
a nepriamo pomohol. A možno na 
riešenie neprídu dnes, ale až o týždeň. 
Ale to je úplne v poriadku. Dajme 
deťom šancu objavovať a nehrajme 
pred nimi tú hru, že my sme vševediaci 
„veľkáči“ a prinášame im poznanie, ako 
správne riešiť problémy. V poznávacom 
procese takéto odovzdávanie odpovedí 
zvyčajne nefunguje. Ak chceme docieliť, 
aby si žiaci konštruovali trvácne 
poznanie, musíme v triede vytvárať 
napínavé situácie, aby sa decká mali 
chuť popasovať s problémom a pri jeho 
riešení získavali skúsenosti a vytvárali si 
potrebné poznatky.
Kým v zahraničí sú takéto pedagogické 
postupy celkom bežné, my sa ešte 
stále priveľmi zameriavame na výklad 
a vyžívame sa v pojmoch, ktoré 
predbiehajú skúsenosť a obsah. 
Stále nevieme doceniť silu zážitku 
v poznávacom procese. Zážitok nie 
je niečo povrchné, čo má výučbu 
len spestriť – keď sú zážitky dobre 
vystavané, dobre gradované a dobre 
prediskutované, ponúkajú viacrozmerné 
uchopenie akejkoľvek problematiky, 
čím vzniká hlboké poznanie primerané 
veku. Každá hodina môže a mala by 
byť napínavou detektívkou. Tak to 
robíme na informatike, a možno sa 
dá čosi podobné robiť aj na ďalších 
predmetoch.

Znie to super, ale viem si predstaviť, 
že presedlať na tento typ výučby 
môže byť pre učiteľov náročné. 
S akými reakciami z ich strany sa 
stretávate?
Keď robíme náš prvotný vývoj, tak 
chodíme pravidelne do niekoľkých tried 
v partnerských školách a tam podľa 
našich predstáv realizujeme výučbu. 
Zo začiatku vediem hodinu v triede 
ja. Ale vždy sa nám stane, že po pár 
týždňoch nám učiteľka povie: „Toto je tá 
informatika? Toto je to programovanie? 
To by som mohla robiť aj ja.“ A pozor: to, 
čo robíme, nie je celkom ľahké. Hľadáme 
však tie fungujúce gradácie malých 
krokov, objavujeme a transformujeme 
do aktivít postupné objavovanie veľkých 
informatických vecí.
Potom sa s učiteľmi stretávame na 

ktorý som pocítil prvýkrát na univerzite 
v Anglicku, kde sme s tímom kolegov 
nemali dva roky na starosti nič iné, len 
vyvíjať a overovať vzdelávací obsah 
na 40 vyučovacích hodín. A potom 
s celým tímom dva roky publikovať 
výsledky, ktoré vyvolávajú celkom pekný 
záujem v akademickom svete. Toto 
je, zjednodušene povedané, výskum 
vývojom: vyvíjam, aby som mohol 
kvalitne skúmať. A skúmam, aby som 
mohol lepšie vyvíjať.

„Každá hodina 
môže a mala by 
byť napínavou 
detektívkou.“

Preto sa snažím, aby sme sa žiakom 
a učiteľom – tomu nenahraditeľnému 
kontaktu so školskou realitou – mohli 
venovať čo najviac. Našťastie, máme 
v tom úplnú podporu fakulty. A vidím, 
že táto práca prináša ovocie. Neviem 
s istotou povedať, či Emil do školskej 
informatiky prináša niečo prelomové, 
i keď my si to ako jeho „rodičia“, 

špecializovanom vzdelávaní, už ich 
museli byť stovky... A prakticky všetci 
nám povedia, že doposiaľ o informatike 
nevedeli nič, a teda sa ju báli učiť. A že 
sme ich zaujali a motivovali, že už majú 
„búrky nápadov“ a rozmýšľajú, ako by 
mohli náš vzdelávací obsah prepájať 
aj s cieľmi ďalších predmetov. A to 
je úžasné! Učitelia sú neuveriteľne 
tvoriví a inovatívni – ak cítia náš záujem 
a uznanie a odbornú, kvalitnú podporu. 
Alebo mám obrovské šťastie, neviem... 
Ja som zatiaľ stretol len učiteľov, ktorí 
sa chcú ďalej učiť a čo najlepšie sa 
venovať svojim žiakom. Sú to fantastickí 
ľudia a my im proste musíme pomôcť, 
a nie ich poučovať a pritom ani 
nepoznať ich prostredie a potreby.
Niekedy mám pocit, akoby sme verili, 
že stačí z pozície univerzity alebo 
organizácií ministerstva školstva 
vyhlásiť: „Hej, ty, učiteľ, používaj digitálne 
technológie, lebo vidíš, aké je to (vraj) 
moderné, všetci o tom hovoria...“ Takto 
to nefunguje. Preto sa to snažíme robiť 
s učiteľmi tak, aby sa do informatiky 
zaľúbili. Tak, ako sme do nej zaľúbení 
aj my. Učiteľka v nových digitálnych 
technológiách a informatike musí 
zbadať potenciál pre svojho žiaka, ale aj 
pre seba! Aby s takýmito prostriedkami 
– a pedagogickými postupmi – 
mala chuť pracovať, a to nielen na 
informatike.

„Stále nevieme 
doceniť silu zážitku 

v poznávacom 
procese.

Zážitok nie je 
niečo povrchné, 

čo má výučbu len 
spestriť.“

Už ste naznačili, že vaša informatika 
vzniká prostredníctvom „výskumu 
vývojom“. Čo to presne znamená?
Bolo nám jasné, že ak chceme u detí 
rozvíjať informatické myslenie, 
potrebujeme na to vhodné 
programovacie prostredie. Ale ako 
ho vyvinúť, keď o tých deťoch dosť 
nevieme? Preto hneď, ako sme 
v spolupráci s neziskovou organizáciou 
Indícia dali dokopy prvú pilotnú verziu 

samozrejme, myslíme. (smiech) To 
ukáže život. Rozhodne však môžem 
povedať, že naša informatika s Emilom 
je poctivo vyvinutá a overená žiakmi.

A podporená skúsenosťami 
z dlhoročného výskumu.
Tak to áno, na katedre vyvíjame 
programovacie prostredia pre deti už 
od 80. rokov. Mnohé z nich sa dostali 
aj do sveta a v niektorých krajinách 
sa používajú dodnes. Ale povedal by 
som, že až teraz prichádzame na to, 
ako so žiakmi pracovať, aby to naozaj 
fungovalo. My sme vždy tvrdili: toto 
je informatika pre každého. Ale teraz 
viem, že nebola, že sme nepostupovali 
celkom správne. Áno, niektorých to 
očarilo, výborne... Ale nestačí osloviť 
iba niekoľkých. My chceme dať 
každému dieťaťu v škole krídla. Niekto 
má väčší potenciál a niekto trochu 
menší, ale každý si tie krídla zaslúži. 
Tiež si dávame veľký pozor na to, aby 
sme informatiku urobili tak, aby zaujala 
rovnako chlapcov, ako aj dievčatá – aj 
v tom informatika na celom svete 
dodnes zlyháva. Omnoho prísnejšie 
tiež hodnotíme, čo žiaci naozaj 
potrebujú, či rešpektujeme ich terajšie 
poznanie a skúsenosti, či podporujeme 
rôzne formy práce a rôzny poznávací 
potenciál. Stále máme na čom 
pracovať.

Ivan Kalaš
V r. 1981 absolvoval štúdium teoretickej kybernetiky 

na vtedajšej MFF UK. V r. 1988 získal titul CSc., 
v r. 1995 bol menovaný za docenta, od r. 2006 je 
profesorom. Od r. 1995 vedie (dnes už) Katedru 
didaktiky matematiky, fyziky a informatiky FMFI 

UK. Je spoluautorom učebníc informatiky pre žiakov 
ZŠ a SŠ, pomáhal vyvíjať medzinárodne uznávané 

edukačné programovacie prostredia, ako napr. 
Comenius Logo, Cirkus šaša Tomáša, RNA alebo 

Imagine Logo. V r. 2011 – 2013 viedol medzinárodný 
tím expertov UNESCO pre výskum integrácie 

digitálnych technológií do primárneho vzdelávania. 
V r. 2014 – 2016 sa na prestížnom UCL Institute of 
Education v Londýne, kde je od r. 2013 až dodnes 

hosťujúcim profesorom, podieľal na tvorbe reformy 
vyučovania informatiky v Anglicku. Je jedným 

z iniciátorov úspešnej medzinárodnej informatickej 
súťaže iBobor na Slovensku.
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INTERVIEW

IN THE FUTURE, 
KNOWLEDGE 
WILL BE AN 
OBSOLETE IDEA
Professor Sugata Mitra from India is a world-renowned visionary in 
the field of education and technology. This is not only because of his 
TED talks on this subject or because his work inspired Vikas Swarup 
for his novel Q & A, which the film Slumdog Millionaire is based on. 
His ideas are more than thought-provoking results of academic 
theorization; they are supported by evidence which should be taken 
into consideration by every teacher who really wants to prepare 
their students for the future and help them be happy, healthy, and 
productive. This is one of the biggest tasks of Mitra’s alternative to the 
current education system. It was an honour for our university magazine 
that Professor Mitra was willing to answer a few questions.

text: Erika Hubčíková
photo: archive of S. Mitra

Beyond the hole in the wall

In 1999 Sugata Mitra conceived an 
interesting experiment. He went to 
a slum in Delhi and installed a computer 
into a public wall in the manner of 
a cash machine. Kids gathered around 
within a matter of hours and asked 
Mitra questions what this thing was. 
He responded by saying “I don’t know” 
and walked away. He left them with 
no teachers and no instructions, only 
with access to the world’s living library: 
the Internet. As he expected, the local 
children began to experiment. But what 
he had not expected was how quickly 
the kids would overcome language 
barriers and educational gaps and 
master the basics of computing and 
begin to search the Internet for new 
areas of study. As he observed the 

group, he identified one reason behind 
their success: they were co-operating, 
reading in groups, and solving problems 
together.
Mitra repeated the experiment 300 
miles away, where computers were 
even less common. A few months later, 
he returned and found kids playing 
games on it. Mira remembers: “They 
said they wanted a faster processor and 
a better mouse.” Another thing these 
kids said was music to his ears: “You 
gave us a machine that works only in 
English, so we had to teach ourselves 
English.”

A school in the cloud

Mitra called his “hole-in-the-wall” 
computers self-organized learning 
environments (SOLEs) and went on 



to set up many others around the 
world. To bring in a little direction and 
encouragement while maintaining the 
self-suffi  ciency of the SOLE system, he 
recruited an army of volunteers who 
would dial in on Skype to encourage 
the children. This army of altruistic 
Skypers is known as “the granny cloud”, 
partly because many of them are 
retired teachers and their job is to pose 
interesting questions and praise the 
children on their fi ndings. 
Mitra’s innovative and bold eff orts 
towards advancing learning for children 
all over the world earned him the fi rst 
ever $1m TED Prize in 2013. Mitra asked 
the global TED community to make his 
dream a reality by helping him build 
the ultimate School in the Cloud where 
children, no matter how rich or poor 
they were, could engage and connect 
with information and mentoring online. 
Shortly after that, the fi rst School in the 
Cloud lab – located inside a high school 
in Killingworth, England – opened its 
doors to students. Seven more labs 
have since been opened as part of his 
wish: fi ve in India, one more in the UK, 
and one in New York. The labs aim to 
provide an environment where a global 
community of educators can observe 
the impact of self-organized learning 
on children from a wide range of 
educational backgrounds.

We are moving into an era of 
learning

“It’s quite fashionable to say the current 
education system is broken. It’s not; 
it’s actually wonderfully constructed. 
It’s just that we don’t need it anymore. 
It’s outdated. In the future, knowing 
something will be an obsolete idea. Once 
we get past knowing, we move into an 
era of learning. That is why education 
should be about developing the ability to 
learn anything on one’s own,” Professor 
Mitra says. He claims that the teacher 
as the sole knowledge-transmitter is 
a model that is no longer viable. It is 
important that teachers learn to let 
go of the control they have over how 
lessons should take place and allow 
their students more autonomy, because 
increased learner autonomy leads to 
motivation.
Moreover, children should be given 
free access to broadband Internet, 
large screens for group access, 
a safe environment, and stimulating 
questions. “It should be their 
fundamental right to get these things 
as much as food, shelter, clothing, and 
healthcare,” Professor Mitra says. 

You sweep aside all established 
thinking about education. For 
example, you claim that even the 
status of reading, writing, and 
arithmetic as fundamental skills 
must be questioned and that we 
should reassess the defi nition of 
present-day (il)literacy. So in your 
opinion, what are the key skills that 
should be developed in children at 
future schools and why?
The key skills needed today are: 
comprehension – the ability to read, 
watch, hear, see, sense or feel the 
meaning of something; communication 
– the ability to write, show, act, speak, 
record, compose (e.g., text, audio, 
and video), and indicate through facial 
expression; and computing – the ability 
to search for and fi nd information, 
data, and opinions, solve problems 
using the Internet, use computing 
devices to do tasks, and detect 
incorrect, fraudulent, or inappropriate 
material and block or avoid it. Children 
with these skills can negotiate life 
as they go along. They know how to 
learn and solve problems “just in time” 
instead of memorizing things “just in 
case”.

What do you think the role of the 
teacher is?
The teacher’s role is to ask questions 
from the learners that they should fi nd 
answers to. This includes questions to 
which there are no known answers. 
The teacher’s role is to summarize 
what learners fi nd. That is why we 
urgently need a new teacher training 
programme.

Could you give me an example how 
big questions work?
Suppose a teacher wants to deal with 
“The Roman Empire” as a topic. Show 
the learners a map of Italy, zoom in on 
Rome, and zoom in on the Colosseum. 
Ask “What is that building and why is 

Sugata Mitra
He is a Professor Emeritus at the National Institute of Information 

Technology University in Rajasthan, India, and a former Professor of 
Educational Technology at Newcastle University in the United Kingdom 

(retired in 2019). He has a Ph.D. in Physics and is credited with more than 
25 inventions in the area of cognitive science and education technology. 
In 2012 he won the Leonardo European Corporate Learning Award in the 
“Crossing Borders” category. One year later, he won the 2013 TED Prize 

with his talk entitled “Build a School in the Cloud”.

it broken?” Depending on the answers, 
frame the next question, and so on.

“We still need teachers, but they 
need to learn to let things happen. 
Letting it happen will dominate over 
making it happen. The diff erence 
that I am talking about is like the 
diff erence between an architect and 
a gardener. Both of them build things. 
The architect makes the building and 
he knows exactly what he is going to 
do. The gardener plants the trees and 
does all the right things to cultivate 
a beautiful tree, but he has no idea 
of what the tree will look like except 
that it will be healthy and it will be 
beautiful.”

You say that students can take 
control of their own education and, 
more importantly, that they probably 
have to. A question from a former 
teacher who was scared all the 
time by the results of the national 
testing of their students and the 
possibility they wouldn’t succeed is: 
aren’t you afraid that they will miss 
something important by learning this 
way? Moreover, modern technology 
provides us with a huge amount of 
information which is easy to get lost 
in. How can people in self-organized 
learning environments cope with 
these challenges?
Learners must be prepared for national 
tests as long as those tests continue. 
One way to do this is to give them a test 
and ask them to answer in groups using 
the Internet within the time allotted. 
Do this for a few tests, then give some 
more tests. This time the learners have 
to answer using the Internet but by 
themselves. Do this for a few tests. 
Now ask the learners what they would 
have to do if they had to answer a test 
but without the Internet and without 
talking to each other. Then move to the 
traditional method!
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navštevujú, ako i pre spoločnosť, 
pre ktorú ich vychovávame. Model 
fungovania školy, ako ho poznáme, je 
totiž starý už stovky rokov. Takto sa to 
niekedy vymyslelo a ja verím tomu, že sa 
tým v tom čase riešili konkrétne potreby 
spoločnosti. No spoločnosť sa zmenila 
a s ňou aj jej potreby. A práve to by 
mala škola reflektovať. Okrem toho by 
sa mala vždy snažiť aj odhadnúť, ako sa 
spoločnosť bude vyvíjať, a prispôsobiť 
tomu i výučbu.
Uvediem príklad, ktorý je síce až 
z Afriky, ale dobre ilustruje to, čo sa 
snažím pomenovať. Pred 10 rokmi 
som sa dostal do Kene v rámci jedného 
projektu rozvojovej pomoci, ktorý 
realizovala Nadácia Pontis. Jeho 
základnou myšlienkou bolo pomôcť 
školám vo vidieckych oblastiach Kene 
oboznámiť sa s prácou s informačnými 
technológiami. Doniesli sme im tam 
teda počítače, nainštalovali pripojenie 
na internet a učili ich s nimi pracovať. 
Na jednej strane bolo úžasné sledovať, 
ako tamojší učitelia priam bažili po 
nových poznatkoch a zručnostiach a boli 
veľmi vďační za túto možnosť, na druhej 
strane ma zarazila nesmierna priepasť 
medzi nastavením školy a reálnymi 
potrebami tamojšej spoločnosti. Úplne 
evidentné to bolo, keď som na vidieckej 
strednej škole videl, ako sa tínedžeri 
učili analyzovať Shakespearovho 
Macbetha. Tínedžeri, ktorí museli každé 
ráno tri hodiny pešo dochádzať do 
školy, kde čítali veľdiela svetovej klasiky, 
a tri hodiny sa potom vracať pešo 
domov, kde ich rodina dennodenne 
bojovala s extrémnou chudobou. 
Priemer detí sa tam pohyboval okolo 
4,5, a keď to dostali na 4,2, bol to dôvod 
na oslavu. S takýmto nastavením školy, 
ktoré bolo zrejme ešte pozostatkom 
filozofie koloniálnej nadvlády, nemala 
väčšina z nich šancu uspieť ani v škole, 
ani v živote po nej. Vyznie to možno 
kruto, ale pre väčšinu z nich tá výučba 
nemala vôbec žiadny zmysel. Viem 
si predstaviť, že v istom období bolo 
úlohou školského systému práve toto – 
identifikovať v celej tej mase populácie 
tých najšikovnejších, zainvestovať 
aspoň do ich vzdelávania a potom ich 
posadiť na úradnícku stoličku. A ten 
zvyšok, ktorý shakespearovským sitom 
neprešiel, naučiť aspoň čítať a písať. Ale 
dnes to jednoducho nestačí a hlavne 
– dnes sa to dá robiť inak. Fascinujúce 
však bolo, ako ten systém „statočne“ 
odolával snahám inovovať ho, aby 
sa stal relevantným aj pre ostatné 
deti. Preto som rád, že ten projekt 
pokračoval tým, že sa snažil prinášať 

inovácie a transformovať tak prístup 
na školách – začali tam vznikať hrania 
sa na startupy v štýle: založme si firmu, 
poďme sa zamyslieť nad tým, ako zlepšiť 
poľnohospodárstvo v okolí a podobne. 
To boli tie praktické veci, ktoré mi 
dávali omnoho väčší zmysel, a bol som 
naozaj hrdý na kolegov v Pontise, že to 
nevzdali.
Keď sa presunieme späť na Slovensko, 
tak tu tiež stále badať snahu vyhovieť 
štandardom stanoveným pred 
desiatkami rokov. Napríklad stále 
kladieme veľký dôraz na memorovanie, 
hoci dostať sa dnes k informáciám 
je otázkou niekoľkých klikov. Deti by 
sme mali pritom učiť najmä to, ako sa 
v tom množstve informácií nestratiť 
a ako ich kriticky vyhodnotiť. A to je len 
jedna z kľúčových zručností, ktorými by 
dnešná škola mala deti vybaviť. A tým 
nemyslím pár vyvolených, ale všetky 
deti – i tie, ktoré so školou skončia 
po „odkrútení“ povinnej školskej 
dochádzky. Naša spoločnosť sa zmenila 
a na to by mala škola reagovať aj 
predefinovaním základnej gramotnosti. 
Už to naozaj nemôže byť len o písaní 
a čítaní. No nepoteším vás, ak nechceme 
tieto zmeny robiť na kolene, žiada si 
to nielen veľké odhodlanie, ale aj veľa 
peňazí, lebo veľa z tých vecí treba 
zafinancovať – od nových učebníc, 
metodických príručiek cez nevyhnutné 
vzdelávania učiteľov až po potrebné 
vybavenie škôl atď.
Okrem toho mi v debatách o reforme 
školstva často chýba nový pohľad na 
fungovanie manažmentu školy. Ten 
by naozaj nemal byť len o zvládnutí 
administratívnych procesov, ktoré 
dávali asi väčší zmysel v časoch, keď 
bola škola akousi predĺženou rukou 
štátu. Základnou úlohou manažmentu 
školy by dnes mala byť najmä aktívna 
podpora učiteľov a žiakov, konštruktívna 
komunikácia s rodičmi, neustála práca 
s inováciami. A to sa dá len vtedy, 
keď manažment školy funguje iným 
spôsobom ako tým klasickým, teda 
direktívno-úradníckym, ktorý je však, 
žiaľ, na mnohých školách stále bežný.

Keď spomínate inovácie, čo si pod 
týmto slovom presne predstavujete?
Akúkoľvek snahu robiť veci inak, lepšie, 
dotiahnutú do konkrétnej realizácie. 
Môže to byť inovácia vo výučbe, inovácia 
v tom, ako riadime školu, ale môže 
to byť aj o zdanlivých drobnostiach. 
Na chodbe ste napríklad videli 
veľkú expozíciu periodickej tabuľky 
chemických prvkov s reálnymi ukážkami, 
čo rozhodne nie je zvlášť inovatívna 

Keď som ho na konci rozhovoru 
o problémoch slovenského 
školstva poprosila o pozitívnu 
bodku, na chvíľu sa odmlčal.  
„Ja by som súčasný stav v našom 
školstve prirovnal k situácii po 
veternej smršti v Tatrách. Či sa 
nám to páči, alebo nie, či sa v tom 
snažíme hľadať niečo pozitívne, 
alebo nie, tá katastrofa sa 
stala. A tešiť sa z toho, že aha, 
tých päť stromov stojí? ... Či 
iné ste chceli počuť?“ Napriek 
veľmi triezvemu pohľadu na 
vec (alebo práve preň?) patrí 
Roman Baranovič k ľuďom, 
ktorí sa už celé desaťročia 
snažia z rôznych riadiacich 
funkcií posunúť slovenské 
školstvo na cestu inovácií. Po 
štúdiu na Fakulte matematiky, 
fyziky a informatiky UK bol 
dlhé roky výkonným riaditeľom 
projektu Infovek, neskôr na 
ministerstve školstva šéfoval 
ústavu informácií a prognóz, 
od roku 2013 je riaditeľom 
Cirkevnej základnej školy 
Narnia v Bratislave. A hoci je 
vzdelaním učiteľ matematiky 
a informatiky, pre budúcnosť 
krajiny mu príde dôležitejšie 
oslavovať dobrý skutok než 
úspechy v matematickej 
olympiáde. Pár dní predtým, 
než sa školy po dlhých týždňoch 
otvorili najmladším žiakom, sme 
sa porozprávali o tom, aké veľké 
i malé zmeny naše školstvo 
urýchlene potrebuje, aby sa 
pohlo dopredu.

Keď sa začne rozprávať o možnej 
reforme školstva, väčšina debát sa 
zvrtne k peniazom. Ich nedostatok 
v školstve je zjavný, ale niekedy 
mám pocit, že sa tvárime, že tie 
peniaze vyriešia všetko. Ktoré 
problémy nášho školstva idú podľa 
vás za nedostatočným financovaním 
v tesnom závese?
Tou najväčšou výzvou, pred ktorou 
stojíme, je predovšetkým zamyslieť 
sa nad tým, ako by dnešná škola 
mala vyzerať a fungovať, aby to 
bolo zmysluplné pre deti, ktoré ju 
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MODERNÁ ŠKOLA 
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PRIPRAVOVAŤ LEN DO 
PRACOVNEJ PRAXE



38  naša univerzita naša univerzita  39

záležitosť, napriek tomu by sme 
nenašli veľa škôl na Slovensku, ktoré 
ňou disponujú. Z môjho pohľadu však 
práve aj takáto drobná inovácia dokáže 
v deťoch zapáliť radosť z poznávania, 
lebo si vedia reálne predstaviť, o čom 
sa učia.

Čakala by som, že spomeniete najmä 
inovácie spojené s využívaním 
najnovších technológií.
Takto: ako vyštudovaný učiteľ 
informatiky si naozaj myslím, že 
technológie majú byť pre učiteľov 
i deti bežným pracovným nástrojom, 
lebo škola má vzdelávať pre súčasnosť 
i budúcnosť a vo svete, ktorý nás čaká, 
bude pokročilá práca s technológiami 
s veľkou pravdepodobnosťou základnou 
zručnosťou. Zároveň však treba priznať, 
že ako pedagógovia sa stále učíme, 
ako s technológiami pracovať, aby 
to bolo pre žiakov zmysluplné, stále 
sa v tom „hľadáme“. No myslím si, že 
kvôli budúcnosti našich detí by bolo 
nezodpovedné nevydať sa na túto cestu 
hľadania.
Na druhej strane moderná škola by 
podľa mňa nemala byť len o práci 
s technológiami, dokonca by nemala 
žiakov pripravovať „len“ do pracovnej 
praxe. Veľmi dôležitý je totiž aj ten 
výchovný rozmer, ktorý na Slovensku 
zvykneme podceňovať. Sám som si to 
naplno uvedomil až tu, keď som sem 
pred siedmimi rokmi nastúpil do funkcie 
riaditeľa. Hoci ma do Narnie viedla 

zo svojej komfortnej zóny a prekonať 
tú bariéru pri práci s technológiami, 
no teraz sme museli, nedalo sa nič 
robiť. Zrazu sme si na to všetci zvykli 
a ukázalo sa, že pre niektoré typy porád 
sú technológie možno efektívnejšie než 
stretnutie sa tvárou v tvár.

Ako ste to vnímali ako rodič?
S tým, ako fungovali moje dve piatačky 
aj ich učitelia, som bol spokojný. 
Ako riaditeľ školy som však mal tú 
výhodu, že som presne vedel, ako to 
je nastavené, takže mi to celé dávalo 
zmysel. Viem si však predstaviť, že 
rodič, ktorý sa pre pracovné vyťaženie 
nemohol deťom až tak venovať, možno 
nie vždy rozumel, čo sa deje, a mohol 
nadobudnúť pocit, že toho majú deti 
veľa alebo, naopak, málo.
Na svojich dcérach tiež vidím, ako 
veľmi sa za posledné týždne posunuli 
vo svojom porozumení v práci 
s technológiami, čo považujem za veľmi 
dôležité. Technológie by sme totiž 
nemali vedieť len ovládať, ale aspoň 
trochu rozumieť aj tomu, ako fungujú, 
lebo inak nás vedia prekvapiť situáciou, 
ktorú nedokážeme vyriešiť. A v tom 
vidím prínos tejto neľahkej doby, že pre 
deti priniesla výzvy, ktorým predtým 
nemuseli čeliť a teraz to potrebovali 
zvládnuť. A zvládli to výborne.

Takže to podľa vás vzdelávanie 
ovplyvnilo len pozitívne?
Áno aj nie. Napriek spomenutým 
pozitívam si myslím, že táto situácia 
ešte viac otvorila nožnice medzi 

práve vízia technologických inovácií, 
postupne som zistil, aké je dôležité 
pracovať s deťmi aj na ich životných 
zručnostiach a pomôcť im zvládnuť 
budovanie vlastného charakteru.
Opäť uvediem príklad. Máme tu aktivitu, 
ktorú voláme Čin mesiaca. Deti majú 
možnosť nominovať na tento titul 
ostatných žiakov (teda nie seba), keď 
vidia, že z vlastnej iniciatívy vykonali 
niečo dobré, napríklad poupratovali 
triedu, pomohli spolužiakovi s učivom, 
v jedálni niekto niečo rozlial a oni to po 
ňom poumývali – skrátka, môžu to byť 
aj takéto drobné veci. Následne sa raz 
za mesiac zíde komisia zložená z detí, 
ktorá vyberie ten najlepší čin za dané 
obdobie, a my ho oslavujeme. Je to 
nenáročná aktivita, no nerobí ju žiadna 
iná škola na Slovensku. Skôr sa zvyknú 
oslavovať víťazstvá či dobré umiestnenia 
v rôznych súťažiach z jednotlivých 
predmetov. Nehovorím, že nie je dobré 
pripomenúť si aj takéto úspechy žiakov 
a tešiť sa z nich, ale pre budúcnosť 
krajiny sa mi zdá dôležitejšie oslavovať 
čin mesiaca než úspechy v matematickej 
olympiáde. Preto sa veľmi teším, že to 
ako škola robíme a snažíme sa výchovný 
aspekt poňať inak.
Nie je to ľahká cesta, lebo s tým máme 
ako spoločnosť málo pozitívnych 
skúseností a nikto to nevie poriadne 
robiť. Pred 1989 výchova v školách 
v mnohých aspektoch podľahla 
ideologickému masírovaniu mozgov, 
preto rozumiem, prečo sme z toho po 

školami, ktoré na to boli nejakým 
spôsobom pripravené, a tými, ktoré 
na to pripravené neboli. I keď im 
to nemôžeme úplne vyčítať, lebo 
v oblasti technológií sa v našom 
školstve za posledné roky udialo naozaj 
veľmi málo. Zmysluplne sa do toho 
neinvestovalo. Nehovoriac o tom, že 
učiteľský zbor veľmi zostarol. Posledná, 
pred nejakými 10 rokmi publikovaná 
informácia z ministerstva školstva 
bola, že priemerný vek učiteľov u nás 
je 42 rokov. Keďže sa mi nezdá, že by 
sa odvtedy do škôl vo veľkom hrnuli 
mladí učitelia, predpokladám, že sa 
blížime k päťdesiatke. To znamená, 
že máme veľa starších učiteľov, pre 
ktorých to musela byť naozaj veľká 
výzva. Je prirodzené, že tí ľudia 
potrebujú podporu, niekto im to musí 
ukázať, niekto ich to musí naučiť. Veď 
technológia nie je mágia, nefunguje 
automaticky. A nie je vždy vinou školy, 
ak niekoho takého nemala k dispozícii.

Predstavme si situáciu, že by ste 
dostali možnosť tie nožnice zavrieť 
a prijať centrálne opatrenia, ktoré 
by slovenské školstvo nasmerovali 
k modernizácii. Ktoré tri konkrétne 
kroky by ste podnikli?
To je dobrá otázka, ktorá však nemá 
jednoduchú odpoveď... Ako som už 
spomínal, v prvom rade by sme naozaj 
mali premyslieť svoj pohľad na úlohu 
školy v dnešnej spoločnosti. Okrem 
toho nám už pri súčasnom nastavení 
v systéme chýba obrovské množstvo 
ľudí – nielen učiteľov, vychovávateľov 

páde komunizmu tak rýchlo ubzikli. 
No neboli sme schopní nahradiť to 
niečím zmysluplným, a preto máme 
teraz krajinu plnú mladých ľudí 
sympatizujúcich s fašizmom. Výchovný 
rozmer sa u nás totiž štandardne 
vykladá tak, že nevhodné správanie 
potrestáme dvojkou zo správania. Ale 
to predsa nie je výchova detí! Výchova 
detí je v skutočnosti úplne iný proces, 
ktorý trvá dlho, do ktorého treba 
zapájať aj rodičov, intenzívne s nimi 
spolupracovať, chce to čas i peniaze. 
Napríklad u nás má každý učiteľ 
v úväzku dve hodiny výchovnej práce 
s deťmi, ktoré žiadna iná škola učiteľom 
do úväzku nezarátava. Pre manažment 
školy je to výzva, lebo to stojí viac 
peňazí, ale mať čas vyhradený aj na toto 
považujem práve za tú prepotrebnú 
súčasť procesu, čo sa v škole musí diať, 
ak máme deťom pomôcť pri budovaní 
charakteru.

Výzvou pre manažment školy museli 
byť aj uplynulé týždne. Ako ste 
z pohľadu riaditeľa zvládli situáciu 
okolo pandémie?
Naša škola na to v niečom bola 
pripravená. Každý učiteľ tu má 
pracovný notebook, tú infraštruktúru, 
ktorá je na to potrebná, máme 
zvládnutú a aj predtým sme skúšali 
podporovať vyučovací proces detí 
v online priestore, takže sme mali 
na čo nadviazať. Samozrejme, online 
hodiny v tejto podobe boli aj pre nás 
novou skúsenosťou. Hodnotím ich 
však veľmi pozitívne, zvlášť pri starších 
deťoch si viem predstaviť, že by sme 
po tejto forme výučby príležitostne 
siahli. Klamal by som však, ak by som 
tvrdil, že sa nám na online výučbu 
podarilo prepnúť zo dňa na deň. S 850 
deťmi a 120 učiteľmi sme najväčšou 
neštátnou základnou školou na 
Slovensku, takže nám asi dva týždne 
trvalo, kým sme ten obrovský tanker 
bezpečne nasmerovali do vôd nových 
prístupov. Hlavne spočiatku sme hľadali 
cestu, ako to celé spraviť tak, aby sa 
každý mohol zapojiť, skúšali sme, čo 
bude najlepšie fungovať. Ale podarilo 
sa a zvlášť tie posledné týždne to 
fungovalo viac-menej bez problémov. 
Viem si však predstaviť, že sú určite 
menšie inovatívne školy, ktorým sa ako 
rybárskym bárkam podarilo do online 
výučby doplávať skôr.
Posun vidím však aj v inej oblasti. 
Niektoré moje projekty vyžadujúce si 
pokročilejšiu prácu s technológiami, 
ktoré až dosiaľ narážali na odpor zo 
strany tímu, teraz dostali zelenú. 
Napríklad snaha presunúť niektoré 
porady do online priestoru. Mnohým sa 
do toho nechcelo, lebo sa báli vykročiť 

či pedagogických asistentov, ale 
i školských psychológov, koordinátorov 
a metodikov výchovných programov 
a mnohých ďalších, ktorí by modernú 
školu nasmerovali aj k cibreniu 
životných zručností. Potrebujeme nájsť 
peniaze na podporu takýchto ľudí. 
Rovnako sa musíme prestať pozerať 
na prácu učiteľa len cez počet hodín 
jeho odborných predmetov a dať mu 
priestor na výchovu detí, a to od 1. až 
po 9. ročník.
Rovnako by sme mali pomôcť školám, 
aby získali prístup k relevantným 
technológiám a naučili sa ich vo výučbe 
zmysluplne využívať. Teda nielen ich 
zásobiť počítačmi, ale pomôcť učiteľom, 
najmä starším, prekonať ten mentálny 
blok, ktorý pred nimi možno majú, 
a naučiť ich s nimi pracovať, aby tá 
infraštruktúra fungovala.
Zároveň si treba uvedomiť, že 
v momentálnej situácii nemáme na 
školách šancu spraviť akúkoľvek rýchlu 
pozitívnu zmenu, lebo je to príliš 
veľké, príliš rozmanité a narážame na 
spomínaný fatálny nedostatok ľudí, 
bez ktorých to nepôjde. Ak má ísť 
o naozajstnú zmenu, neexistuje žiadne 
zázračné riešenie na počkanie. Žiaľ, 
nevidím, že by spoločnosť rozumela, 
že to, čo nás v tomto smere čaká, bude 
trvať veľmi dlho. Preto by sme mali 
začať čo najskôr.

Roman Baranovič
V r. 1998 úspešne ukončil štúdium učiteľstva 

matematiky a informatiky na FMFI UK. 
V r. 1997 – 2007 šéfoval projektu Infovek. 

Následne až do r. 2010 pôsobil v spoločnosti 
Microsoft ako akademický programový 

manažér projektu „Partneri vo vzdelávaní“, 
ktorého cieľom bolo pomôcť školám, 
učiteľom, ale aj tvorcom vzdelávacích 

politík prinášať inovácie do vzdelávacieho 
procesu. V r. 2010 – 2012 bol generálnym 
riaditeľom Ústavu informácií a prognóz 

školstva MŠVVaŠ SR, v r. 2012 – 2013 zastával 
funkciu programového riaditeľa neziskovej 
organizácie Indícia. Od r. 2013 je riaditeľom 

Cirkevnej základnej školy Narnia v Bratislave.
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PRÍBEH ŠTUDENTA

UŽ TERAZ 
VIEM, 
ČO BUDEM 
ROBIŤ, KEĎ 
VYHORÍM
Práva a povinnosti študenta, obzvlášť toho vysokoškolského, sú oveľa 
pestrejšie, než si viacerí z nás dokážu predstaviť. O tom, ako sa dá 
meniť systém počas voľných okien medzi hodinami, ale aj ako zlepšovať 
podmienky na prežitie kvalitného študentského života, vie svoje aj 
Filip Šuran – študent druhého ročníka magisterského stupňa štúdia 
na Právnickej fakulte UK a predseda Študentskej rady vysokých škôl 
v jednom.

text: Nikoleta Janková
foto: Tomáš Madeja
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Predseda rady fondu

Ak by sa niekomu zdalo, že má toho 
Filip stále málo, nedávno ho tiež 
zvolili za predsedu rady Fondu na 
podporu vzdelávania. Je to neštátny 
účelový fond poskytujúci študentom 
pôžičku, ktorú následne splácajú až 
po ukončení štúdia s takmer nulovým 
úrokom. „Do tejto rady menuje dvoch 
členov ŠRVŠ a troch ministerstvo. Keďže 
v ŠRVŠ nebol veľký záujem, tak som 
kandidoval ja a na prvom zasadnutí ma 
členovia zvolili za predsedu rady fondu,“ 
dodáva skromne. Cieľom poskytovania 
zvýhodnených pôžičiek je podpora 
dostupnosti kvalitného vzdelávania čo 
najväčšiemu počtu študentov a tiež 
získanie, udržanie a motivácia kvalitných 
pedagogických zamestnancov na 
zotrvanie v školstve. „Veľký problém, 
ktorý sa snažíme momentálne vyriešiť, 
je pôžička bez ručenia. Keď je študent 
zo sociálne slabších pomerov, nemá mu 
jednoducho kto podpísať ručenie. Novým 
problémom sú aj študenti, ktorí by inak 
nemali nárok na pôžičku, no zrazu ju 
potrebujú, pretože ich rodičia prišli pod 
vplyvom pandémie o celý príjem alebo 
jeho časť a nemajú z čoho existovať. Do 

konca mojej funkcie mi zostáva ešte rok, 
dovtedy by som tiež rád rozbehol naše PR, 
pretože ak tam vonku je nejaký maturant, 
ktorý rieši, či si môže dovoliť ísť na výšku, 
my mu potrebujeme ukázať, že mu 
vieme pomôcť,“ osvetľuje momentálne 
problémy, na ktorých spolu s kolegami 
z fondu pracuje.

Plán má len jeden

Väčšina vecí vo Filipovom živote sa 
evidentne deje náhodou, čo sa však 
nevylučuje s jeho pripravenosťou 
a snahou robiť všetko čo najlepšie 
a zaujímať sa. „Už na strednej som 
bol veľmi energický žiak, ktorý sedel 
vždy v prvej lavici. Miloval som 
veci vedieť, ak teda nešlo o chémiu 
a nemčinu,“ spomína. Možno aj táto 
jeho osobnostná črta stála a stojí 
za jeho rôznorodými predstavami 
o profesionálnej i životnej ceste. 
Napriek tomu, že sa nachádza na 
rázcestí a mal by sa rozhodnúť, kam 
bude smerovať jeho ďalší krok po 
úspešných štátniciach, presnú odpoveď 
stále nepozná. „Keď sa pozriem do 
minulosti a prejdem si, čím všetkým som 
chcel byť – od učiteľa cez policajta až po 
matematika, aby som nakoniec skončil na 

práve, dochádza mi, že nemá zmysel niečo 
v mojom živote plánovať na dlhšie než 
dva roky dopredu. Aj na výšku som prišiel 
s tým, že ma bude baviť trestné právo. 
Predstavoval som si, ako budem chodiť 
do súdnej siene, a už v prvom ročníku som 
zistil, že to vôbec nie je to, čo by som chcel 
robiť. Závidím ľuďom, ktorí hneď vedia, 
čo chcú. Majú asi oveľa pokojnejší život,“ 
smeje sa. I keď stále nevie odpovedať, 
či jeho kroky povedú na doktorandské 
štúdium alebo do sveta advokácie, 
na jednu otázku vie odpovedať 
s absolútnou istotou – čo bude 
robiť, keď toho na neho bude priveľa 
a nebudú mu stačiť na zrelaxovanie len 
knižky Johna Grishama či Laurencea 
Reesa.
„Parafrázujúc klasika z fachu: ľudia 
vyhorievajú, preto som už reálne 
premýšľal, čo budem robiť, keď sa mi to 
stane tiež. Keď ma psychicky i fyzicky 
skolí právo, nechám všetko tak, odídem 
z fakulty alebo z advokátskej kancelárie 
a pôjdem robiť na rok sprievodcu do vlaku 
a budem najviac šťastný. Proste človek 
ide, cvaká lístky, vypravuje vlak, veď to 
je úplne skvelé! Tým jediným som si istý,“ 
uzatvára Filip s úsmevom svoje plány do 
budúcnosti.

prípravy na svoje budúce povolanie. 
„Bakalári to preto síce budú mať trošku 
zhustené, no na druhej strane sa za tri 
roky zoznámia so základmi celého práva. 
My sme sa za ten čas venovali najmä 
tomu, ako to bolo za Svätopluka, aké 
boli zásady v rímskom práve a na čom 
stavia teória demokracie. Tú pozitívno-
-právnu časť sme preto dobiehali na 
magisterskom stupni štúdia, kým oni tak 
majú možnosť už po bakalárovi zapájať 
sa do tzv. právnych kliník alebo pomáhať 
v neziskových organizáciách a podobne,“ 
osvetľuje Filip. Efektívnejší bakalársky 
program má pomôcť aj záujemcom, 
ktorí chcú pracovať vo verejnej správe, 
a poskytnúť im kvalitný právny základ.
Mnohé pozitívne zmeny sa však dotkli 
aj Filipa a jeho spolužiakov. „Dlho to 
fungovalo tak, že sme sa museli predpisy 
učiť naspamäť. Postupne sa však prešlo 
na prácu s nekomentovanými právnymi 
predpismi, čo v praxi znamená, že na 
skúšku alebo na štátnice si donesiem 
zákon, ktorý chcem. To, že viete 
odrapotať zákon, z vás totiž právnika 
nerobí. Prečítať zákon predsa dokáže 
každý. Dôležité je, aby som dokázal 
zákon správne interpretovať a aplikovať 
na konkrétny prípad,“ vysvetľuje 
problematiku Filip. Hoci je tento spôsob 
uznávaný na advokátskych skúškach, 
počas univerzitného štúdia to ešte nie 
je bežnou praxou na každom predmete, 
ale každý krok vpred sa podľa neho ráta.
Od roku 2016, teda dva roky po 
Filipovom nástupe do školy, sa zmenil 
aj spôsob prijímania nových študentov. 
Prijatý je každý, kto si podá prihlášku. 
A hoci to v niektorých vyvoláva pochyby 
o kvalite štúdia, lebo škola, ktorá 
„prijme každého“, predsa nemôže byť 
kvalitná, Filip si myslí opak. „Na veľtrhoch 
vzdelávania Gaudeamus nám veľa 
študentov hovorí, že nechce ísť k nám, 
lebo prijmeme každého, kto si podá 
prihlášku. Ja im hovorím, že ide o pridanú 
hodnotu fakulty. Dá im šancu, ktorú 
študent ďalej buď využije a chopí sa jej, 
alebo to vzdá. Pri výbere strednej školy sú 
totiž mladí ľudia väčšinou determinovaní 
tým, čo im vyberú rodičia. Myslia si, že by 
z ich syna bol dobrý automechanik, tak 
ho prihlásia. On však potom nemá šancu 
pripraviť sa na prijímačky na právo, aj 
keď by ho to možno bavilo,“ vysvetľuje 
svoj pohľad na problematiku. „Je to 
síce môj osobný pohľad, ale myslím si, že 
vedomosti, ktoré človek nadobudne tu, 
sú predsa dôležitejšie než tie, s ktorými 
sem prichádza. A na základe toho treba 
hodnotiť kvalitu školy,“ uzatvára túto 
tému Filip.

Rozhodla náhoda

Je isté, že v hlave stredoškoláka sa toho 
deje mnoho. Výnimkou nebol ani Filip, 
ktorý si počas strednej predstavoval 
sám seba vo viacerých profesiách. 
„Chcel som ísť študovať matematiku 
alebo históriu. V susednom Česku 
ma tiež zaujal program matematické 
metódy informačnej bezpečnosti. 
O práve som začal rozprávať asi 
týždeň pred termínom na odoslanie 
prihlášky,“ hovorí o rozhodujúcom 
momente svojho života. Hoci ho na 
strednej bavila náuka o spoločnosti, 
oveľa viac a prirodzenejšie inklinoval 
k matematike, ktorá je podľa neho 
exaktná a všetko v nej sa dá krásne 
dokázať. „Právo je úplný opak. Od 
jedného slova často závisí celý prípad,“ 
vysvetľuje. Pri premýšľaní o tom, kedy 
v jeho podvedomí nastal úplný obrat 
v rozhodnutí o budúcej profesii, dospeje 
k zisteniu, že zárodok tejto myšlienky 
vznikol už v treťom ročníku na strednej, 
keď sa neplánovane zúčastnil olympiády 
ľudských práv, kam ho zavolala jeho 
učiteľka dejepisu. „V tom čase náhle 
vypadla moja spolužiačka, ktorá tam 
našu školu mala reprezentovať. Učiteľke 
napadlo, že by som ju mohol nahradiť 
ja. Tak som to skúsil a postúpil som 
do celoslovenského finále, kde som 
sa aj celkom pekne umiestnil. O rok 
neskôr som to skúsil tiež, tentokrát 
dobrovoľne a z vlastnej iniciatívy, ale na 
celoslovenskom kole som dostal dosť 
ťažký prípad zameraný na ústavnoprávne 
aspekty prípadu pezinskej skládky, takže 
prvotný úspech sa mi už nepodarilo 
zopakovať,“ spomína Filip na časy, ktoré 
ho ovplyvnili na ceste za štúdiom práva.

Najlepšie rozhodnutie

Hoci, ako sám tvrdí, aj jeho občas – ako 
asi každého študenta – počas semestra 
prepadnú ťažšie chvíle či krátkodobé 
„depky“, podať si prihlášku práve na 
právo bolo podľa neho tým najlepším 
rozhodnutím, ktoré mohol urobiť.  
„Z času na čas však rozmýšľam nad tým, 
že som sa mohol radšej dať na exaktnú 
vedu. Hlavne keď vidím niektoré projekty 
úspešných vedcov. Aj si vravím, že by som 
v tom asi mohol byť dobrý, ale na druhej 
strane viem, že by ma to z dlhodobého 
hľadiska nebavilo. Predstavujem si to tak, 
že človek je celý deň zatvorený v kancelárii 
alebo v laboratóriu a snaží sa dokázať či 
vyvrátiť výskumné hypotézy. Mňa však 
baví kontakt s ľuďmi,“ vysvetľuje Filip.

Záujem o veci verejné

Akýmsi pomyselným pilierom, na 
ktorom právo stojí, je záujem o veci 

verejné, ktorý je silnou súčasťou aj 
Filipovej osobnosti. Od začiatku štúdia 
sa aktívne angažoval vo viacerých 
študentských organizáciách, ktoré sa 
podieľajú na zlepšení života študentov, 
či už ide o štúdium, alebo sociálne 
podmienky. „Na fakulte som bol tri 
roky v akademickom senáte, tri roky 
v disciplinárnej komisii pre študentov a od 
roku 2016 k tomu pribudla aj Študentská 
rada vysokých škôl. Po polroku som sa 
dostal do jej predsedníctva a od decembra 
2019 som jej predsedom,“ menuje ich 
chronologicky kvôli lepšej orientácii.
Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) 
predstavuje najvyšší zastupiteľský 
orgán študentov všetkých vysokých 
škôl na Slovensku. Je ustanovená 
zákonom o vysokých školách a zaoberá 
sa napríklad pripomienkovaním 
rôznych dokumentov z ministerstva 
školstva. Medzi inými ide aj o metodiku 
rozdelenia štátnej dotácie verejným 
vysokým školám, rozhodnutie 
ministerstva školstva o zrušení vysokej 
školy či menovanie dvoch členov 
Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej 
agentúry pre vysoké školstvo. 
„Z pozície ŠRVŠ sme riešili napríklad aj 
dofinancovanie rekonštrukcie internátov 
päťdesiatimi miliónmi eur a podporu 
bývania študentov, problémy s cestovaním 
a čerpaním zliav v období medzi dvoma 
stupňami štúdia, zľavy pre doktorandov, 
otázky spojené so sociálnymi štipendiami 
a podobne,“ vysvetľuje Filip. Práve 
pôsobenie na týchto pozíciách mu 
umožňuje spoznávať študentov 
z rôznych prostredí, ich potreby, ako 
aj fungovanie školského systému, čo 
vie zužitkovať pri snahách veci zlepšiť. 
Nehovoriac o hromadení skúseností, 
ktoré v právnickej praxi určite využije.

Nič nie je dokonalé

Skúseného diplomata v sebe nezaprie 
ani pri otázke týkajúcej sa zhodnotenia 
výučby na fakulte. Na úvod zdôrazní, 
že aj po piatich rokoch štúdia, keď 
ostrieľaného študenta už zväčša 
opustia ideály, u neho stále prevláda 
pozitívny pohľad. Pozitívne hodnotí 
aj to, že sa na fakulte snažia štúdium 
inovovať a čo najskôr nasmerovať 
k „praktickému“ právu. Zatiaľ čo Filip 
a jeho rovesníci sa s „neteoretickým“ 
právom stretli v rámci štúdia až po 
roku a pol, rozvrh novoprijatých 
študentov je už tri roky postavený tak, 
aby privoňali k tzv. pozitívno-právnym 
predmetom, ako je trestné či občianske 
právo, už na začiatku, vďaka čomu sa 
na magisterskom stupni štúdia budú 
môcť viac venovať praktickým aspektom 
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PREDSTAVUJEME PRACOVISKO

KATEDRA GEOLÓGIE 
A PALEONTOLÓGIE PRIF UK

text: Erika Hubčíková
foto: Tomáš Madeja

„Geológia je životný postoj,“ ozve sa docentka Natália Hlavatá Hudáčková, keď vidí, ako s fotografom na dlhej 
chodbe vedúcej k jej pracovni obzeráme parapetné dosky súvisle pokryté kameňmi rôznych farieb a veľkostí. 
Ako nám objasňuje, každý kúsok je originál a každá hornina sa sem dostala z nejakého dôvodu. „Múzeum má 
exponáty, ktoré sú pekné, výstavné, ale my tu máme kúsky, ktoré sú vzácne z pohľadu vedy,“ dodá nadšene. Ak 
by ste si však – podobne ako na začiatku ja – mysleli, že geológia je len o hľadaní a opisovaní exemplárov do 
sklenenej vitríny, aby sme si v prírodovedných múzeách mali čo obzerať, nemohli by ste byť ďalej od pravdy... 
Viac sme sa dozvedeli na Katedre geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty UK, ktorej základy položil 
v roku 1938 Dimitrij Nikolajevič Andrusov – vnuk Heinricha Schliemanna, objaviteľa bájnej Tróje.

Za kamennými tajomstvami našej Zeme

Koľko rokov má Zem a ako na nej 
vznikol život? Prečo niektoré druhy 
rastlín a živočíchov vymreli a iné nie? 
Prečo sú v Austrálii klokany a vtáci tam 
nelietajú? Ako vplýva náklon zemskej 
osi na klimatické zmeny? Čo je príčinou 
zemetrasení? Kde skladovať odpad 
jadrových elektrární? Môže byť na Marse 
voda? Ako nájsť ropu a plyn? Prečo už 
nemáme na Slovensku more? To je 
len niekoľko otázok, ktoré zazriem na 
plagáte katedry približujúcom oblasti 
jej odborného záujmu. Ak ste si niekedy 
vraveli, že si toho na plecia nakladáte 
veľa, mali by ste zavítať sem.

Čo sa v mladosti na geológii 
Slovenska naučíš...

„Geológia je naozaj veľmi komplexná 
prírodná veda. Keďže sa zaoberá zložením, 
stavbou, vlastnosťami a vývojom Zeme, 
čo nie je práve malý výskumný objekt, 
spracúva obrovské množstvo dát 
z rôznych oblastí ľudského poznania. 
A rovnako tak paleontológia, ktorá ako 
veda o vývoji života na našej planéte 
skúma fosílie vyhynutých organizmov,“
vysvetľuje mi zanietene docentka 
Natália Hlavatá Hudáčková. Niet sa 
prečo diviť, že z katedry vychádzajú 
odborníci, ktorí sa uplatnia nielen 
vo vyštudovanom odbore, ale aj ako 
stratégovia vo veľkých podnikoch.
„Zvlášť geológovi vyštudovanému na 

Slovensku sa otvárajú dvere do celého 
sveta.“ Prečo? „Geologické podložie 
Slovenska je totiž veľmi zložité. Keď si 
pozriete videá o tom, ako sa kontinenty 
v priebehu vekov hýbali a putovali, 
zistíte, že prostredie Západných Karpát 
je ako obrovská horská zmes, akási 
viacúrovňová skladačka, kde sa jednotlivé 
diely navzájom pozakrývali a následne 
zamiešali. Z každej strany k nám niečo 
prišlo. Napríklad tieto amonity,“ ukáže 
na špirálovitú schránku uchovanú 
v skale, ktorých má plnú pracovňu, 
„sme u nás našli v horninách, ktoré sa 
pred cca 120 miliónmi rokov nachádzali 
ešte takmer pri rovníku.“ Predstaviť si 
do detailov obrovské pohyby zemskej 
kôry, ktoré spôsobili, že tu teraz 
máme všetko na jednej hromade, musí 
byť náročné. „Áno, je. Veľmi pomáha 
poznanie konkrétnej geologickej situácie. 
Preto sa aj Česi dodnes podrobne učia 
i slovenskú geológiu,“ dodáva. A aj 
preto sa katedra dlhodobo teší záujmu 
zahraničných študentov o štúdium 
i stáže (napr. Erasmus+ či CEEPUS), a to 
nielen z európskych krajín, ale napríklad 
aj z Turecka či Indie.

Na prípravu všestranného 
absolventa potrebujeme

Pokiaľ ide o výučbu, katedra geológie 
a paleontológie spolu s ostatnými 
pracoviskami geologickej sekcie 

sprostredkúva základné vedomosti 
o neživej prírode nielen pre geologické, 
ale i ostatné študijné programy na 
fakulte. „Priamo na našej katedre môžu 
záujemcovia na bakalárskom stupni 
štúdia študovať geológiu a paleobiológiu 
a na magisterskom stupni potom 
pokračovať v dynamickej geológii 
alebo paleontológii,“ dozvedám sa. 
Študenti sa tu zoznámia s uceleným 
prierezom všetkých geologických 
špecializácií od základného výskumu 
až po aplikované odbory. „Získajú tu 
predovšetkým základné odborné znalosti 
zo všeobecnej geológie, kde spoznávajú 
zákony a sily, ktoré pôsobia na vývoj 
zemského telesa. Oboznamujú sa teda 
s príčinami a priebehom základných 
geologických procesov, ktoré môžu 
za súčasnú podobu našej Zeme, či už 
ide o vnútorné geologické činitele, 
ako sú tektonické pohyby, vulkanická 
činnosť a zemetrasenia, alebo vonkajšie 
geologické činitele, napríklad činnosť 
vetra a vody v podobe dažďa, vodných 
tokov či ľadovcov,“ objasňuje.
Študenti sa tiež naučia čítať geologickú 
mapu, čo je zručnosť oveľa náročnejšia, 
než by sa mohlo zdať na prvé počutie. 
„V porovnaní s geografi ckou mapou, na 
ktorej sú zaznačené nížiny, pohoria či 
pahorkatiny, je geologická mapa, ktorá 
vyjadruje znalosti o geologickej stavbe 
skúmaného územia, oveľa farebnejšia,“
hovorí a rovno predo mnou rozprestiera 

geologickú mapu Slovenska, ktorá 
sa skutočne hmýri desiatkami 
rôznofarebných polí. „Každá farba 
hovorí o tom, aký je ňou zaznačený masív 
hornín starý, čo sú to vôbec za horniny, 
aké majú chemické zloženie, takže je 
tam vlastne zakódovaná aj informácia 
o tom, ako vznikli,“ vysvetľuje. „K tomuto 
si prirátajte znalosti o jednotlivých 
nerastoch z mineralógie a horninách 
z petrológie, základy z geochémie, 
ložiskovej geológie, aplikovanej geofyziky, 
inžinierskej geológie, hydrogeológie 
a environmentálnej geológie a už teraz 
máte súceho absolventa, ktorý vie 
vyhodnotiť, kde sa môže realizovať stavba 
budovy, mostu alebo diaľnice, či cez ten 
a ten horský masív môže viesť tunel, 
či tá a tá oblasť disponuje vhodnými 
geologickými podmienkami na výstavbu 
priehrady a podobne,“ približuje odborné 
kompetencie vyštudovaného geológa.
Nevyhnutné praktické zručnosti 
získavajú študenti priamo v teréne. 
„V rámci kurzu geologického mapovania 
strávia dva týždne zvyčajne na Orave 
alebo Donovaloch, kde si cibria jednak 
schopnosť správneho vyhodnotenia 
pozorovaných geologických javov, napr. 
aj za pomoci geologického kompasu, 
ktorým zisťujeme údaje o orientácii 
geologických štruktúrnych prvkov, 

geologických rozhraní, jednak schopnosť 
zaznačiť tieto pozorovania do mapy 
pomocou farieb a geologických značiek.“
Na terénnych cvičeniach, počas ktorých 
postupne spoznajú celé Slovensko 
i niektoré zahraničné lokality – najmä 
v Alpách a sopky v Taliansku, sa 
zoznamujú s metódami terénneho 
geologického výskumu. „Predovšetkým 
sa naučia správne odoberať vzorky, na čo 
si potrebujú osvojiť aj prácu s lopatou 
a geologickým alebo paleontologickým 
kladivom,“ ozrejmuje.
„Neminie ich ani historická geológia, 
ktorá rekonštruuje fázy dejín našej 
planéty,“ doplní. Inak vedeli ste, že 
Zemi ťahá už na 4,6 miliardy rokov? 
Na priblíženie predstavy o čase 
v geologickej histórii navrhol americký 
astronóm Carl Sagan kozmický kalendár: 
1. január predstavuje Veľký tresk, 
okolo polovice septembra vzniká naša 
Zem a 17. decembra sa končí obdobie 
prahôr. Nasledujú prvohory, 25. až 
29. decembra druhohory a začínajú sa 
treťohory. Celé obdobie štvrtohôr, ktoré 
trvá už približne dva milióny rokov, sa 
podľa kalendára udialo na Silvestra, 
pričom historická doba človeka je 
koncentrovaná do poslednej polminúty 
roka. Ale späť k historickej geológii – 
ako geológovia dokážu vysvetliť miliardy 

rokov staré geologické procesy? 
„Predveké deje sa kvalitatívne zásadne 
nelíšili od tých súčasných. To je princíp 
aktualizmu – všetky udalosti v dejinách 
Zeme sú výsledkom pôsobenia takých 
síl, aké účinkujú i dnes. Zjednodušene 
možno konštatovať, že dnešok je kľúčom 
k minulosti. A naopak,“ vysvetlí mi.

Bez paleontológie to nepôjde

K povinnej výbave dobrého geológa 
patria aj vedomosti z paleontológie 
o vývoji biosféry, biodiverzity a evolúcii 
ekosystémov. Prečo je to aj pre 
geológa, zaoberajúceho sa prioritne 
horninami, také dôležité? „Jednoduchý 
pohľad na skameneliny v hornine je totiž 
jeden z najrýchlejších a najjednoduchších 
spôsobov, ako určiť relatívny vek danej 
horniny, príp. vek vrstiev hornín nad 
alebo pod týmito skamenelinami. 
To je kľúčová informácia nielen pre 
geológa, ale napríklad aj pre ťažobný 
priemysel, hlavne pri vyhľadávaní ropy 
a plynu,“ odpovedá. Okrem toho sa 
na základe rôznych ukazovateľov dá 
zo spoločenstva fosílií zistiť i to, ako 
vyzeralo prostredie, v ktorom vzniklo. 
„Vieme určiť, či to bola suchá zem, 
alebo dno hlbokého mora, dokonca 
vieme povedať aj to, aká bola teplota 
a chemické zloženie vody a množstvo 

Docentka Natália Hlavatá Hudáčková



46  naša univerzita naša univerzita  47

iných vecí,“ dodáva. „To je na našej práci 
to nádherné – ako detektív starostlivo 
zhromažďujete všetky dostupné stopy 
z biológie, chémie a fyziky a snažíte sa 
dospieť k zmysluplnému riešeniu záhady.“
Kým všeobecná paleontológia skúma 
celý proces, ako sa živý organizmus 
stane fosíliou, systematická 
paleontológia presne opisuje jednotlivé 
skupiny organizmov a študuje 
príbuzenské vzťahy medzi nimi. Z fosílií 
zakonzervovaných v horninách však 
paleontológovia vyčítajú nielen to, ako 
sa vyvíjali rôzne organizmy, ale i to, ako 
na fl óru a faunu na Zemi vplývali rôzne 
zmeny klímy či prírodné katastrofy, 
napr. výbuchy sopiek, cunami alebo pád 
mimozemských telies. „To je nesmierne 
dôležité. Tieto vedomosti nám totiž 
umožňujú jednak predvídať niektoré 
veľké zmeny, a to na základe menších 
zmien, ktoré im predchádzali, jednak 
sa pripraviť na ich dôsledky,“ zdôrazní. 
„Preto je škoda, že odborníkov na 
geológiu a paleontológiu z klimatických 
debát často vynechávajú. Geochemické 
štúdie hornín a pevných schránok 
fosílnych organizmov umožňujú totiž 
spätne rekonštruovať teplotu a chemické 
zloženie atmosféry či hydrosféry až 600 
miliónov rokov dozadu. A to je už celkom 
slušná vzorka.“
Katedru kvôli poznatkom 
z paleontológie a osteológie, ktorá 
sa zaoberá štúdiom kostí a zubov, 
navštevujú aj študenti archeológie. 
„Pre archeológiu je to veľký posun 
vpred. Archeológovia sa totiž veľmi dlho 
sústreďovali len na zvyšky, ktoré po sebe 
zanechal človek. Takto však dokážu 
získať komplexnejší prehľad o prostredí, 
v ktorom ľudia nimi skúmaného obdobia 
žili,“ hovorí.

V koži výskumníka

Na katedre sa nachádza 
najkompletnejšia zbierka fosílnych 
desaťnožcov v Európe. „Máme aj 
veľmi peknú zbierku trilobitov a mnoho 
ďalších vzácnych exemplárov,“ povie, 
ukazujúc nám snáď už tretiu chodbu 
plnú výkladných skríň. Ako sa k takému 
množstvu vzoriek dostali? „Dostať sa 
k vzorkám nie je až taký problém. Vďaka 
geologickej mape ako výskumníci presne 
vieme, kam máme ísť. Napríklad ja sa 
venujem mikropaleontológii mladých 
hornín, ktoré sú na geologickej mape 
vyznačené žltou farbou. Takže stačí 
prísť na miesto a odobrať si vzorku 
v potrebnom objeme – to sú často aj 
desiatky kilogramov materiálu. Ďalší 
postup závisí od toho, čo tam nájdem,“
približuje.
„Pri väčšej hornine mi veľa prezradí 
už prvý pohľad na ňu – napr. takéto 

jemnozrnné,“ siahne po skale na 
stole, „vznikli v tichom, hlbokovodnom 
prostredí. Ak chcem skúmať zloženie 
takejto horniny pod mikroskopom, v našej 
brusiarni si viem pomocou špeciálneho 
prístroja spraviť tzv. výbrus, čo je 
tenulinký priehľadný plátok horniny, ktorý 
má niekoľko mikrometrov.“
Čo ak má výskumník šťastie a natrafí 
na skamenelinu viditeľnú už voľným 
okom? „Vtedy je potrebné fosíliu vyčistiť 
natoľko, nakoľko je to len možné, aby sa 
mohla ďalej skúmať – teda vyslobodiť ju 
z horniny tak, aby sme videli každý záhyb 
nevyhnutný na správne určenie zvyškov 
organizmu zakonzervovaného v hornine,“
odpovedá. Na to slúži napr. špeciálna 
pneumatická ihla v laboratóriu na 
preparovanie a konzerváciu makrofosílií. 
„Následne spravíme zo špeciálnej 
zubárskej hmoty formu na výliatok, ktorý 
odlejeme zo sadry či iného materiálu,“
pokračuje. Fosília sa tak lepšie študuje, 
navyše originál sa tak uchráni pred 
možným poškodením. „Modelovanie je 
ďalšia praktická zručnosť, ktorú našich 
študentov učíme. Využijú ju nielen počas 
štúdia či vo výskume – máme absolventov, 
ktorí sa živia kreslením a vytváraním 
modelov fosílií pre múzeá či fi lmové 
ateliéry na Slovensku i v zahraničí. Naši 
absolventi dokonca spolupracovali aj 
na prvom Jurskom parku,“ pochváli sa 
úspechom niekdajších študentov.
Detailné skúmanie povrchu fosílie však 
zväčša nestačí. „Často sa potrebujeme 
pozrieť aj dovnútra, lebo niektoré skupiny 
organizmov vieme rozlíšiť napríklad len 
podľa umiestnenia dýchacej trubice. 
Takže horninu s fosíliou buď rozrežeme 
v brusiarni na polovicu, čím vznikne tzv. 
nábrus, alebo využijeme tomograf, ktorý 
umožňuje 3D snímkovanie vnútornej 
štruktúry fosílie bez toho, aby sme ju 
z horniny vyberali,“ dodáva.
Ak si výskumník z terénu odnáša 
vzorku s menšími horninami, postup 
je iný. „Vzorku vtedy vezmem najprv do 
našej veľkokapacitnej plaviarne, kde to 
množstvo hornín na sitách preplavím 
s cieľom získať frakciu do jedného 
milimetra.“  Takto vyseparovaná vzorka 
následne putuje do jedného z troch 
sedimentologických laboratórií, kde 
sa na základe toho, ako sa sedimenty 
usadzujú vo vode, určia ich fyzikálno-
-chemické vlastnosti. „Tie mi opäť 
prezradia veľa o dynamike prostredia, 
v ktorej hornina vznikala. Napr. takto 
sme určili, kadiaľ presne viedla paleodelta 
Dunaja pred 13 miliónmi rokov,“
objasňuje.
Ďalším dôležitým krokom je určovanie 
geochronologického veku hornín. 
„Veľa metód datovania je založených na 
princípe prirodzenej rádioaktivity. Atómy 
rádioaktívnych izotopov, teda nestabilné 

formy niektorých chemických prvkov 
sa totiž časom spontánne rozpadajú, 
t. j. atóm izotopu sa mení na atóm 
iného prvku a súčasne vyžiari alfa alebo 
beta častice – inými slovami: radiáciu. 
Vek sa potom určuje meraním pomeru 
množstva izotopu a jeho rozpadového 
produktu. V geológii sa využíva tzv. 
metóda stôp štiepenia, ktorá skúma 
priame účinky rádioaktívneho rozpadu 
v zrnách minerálov, teda poruchové 
stopy v štruktúre nerastu,“ vysvetľuje. 
„Ďalšou metódou je datovanie pomocou 
kozmogénnych nuklidov.“ To je čo? 
„Kozmogénny nuklid je vlastne chemický 
produkt, ktorý sa v hornine tvorí 
v dôsledku jej vystavenia kozmickému 
(slnečnému) žiareniu. Na základe 
koncentrácie kozmogénneho nuklidu, 
ktorá klesá s narastajúcou hĺbkou, tak 
vieme určiť, kedy bol daný sediment 
ožiarený Slnkom, t. j. kedy sa nachádzal 
na povrchu, čím určím jeho vek,“ znie 
odpoveď.
Ak chceme zistiť, či sa v horninách 
nachádzajú mikrofosílie, 
musíme sa vydať do špeciálneho 
mikropaleontologického laboratória, 
vybaveného chemikáliami, na ktoré 
upozorňujú hrozivo pôsobiace nápisy 

na stenách. „Na to, aby sme vedeli, 
akú chemikáliu môžeme použiť, aby 
sme fosíliu z horniny vyseparovali, 
potrebujeme najprv identifi kovať, o akú 
fosíliu ide. Ak chceme z horniny dostať 
vápenatú fosíliu, teda schránky a zvyšky 
obsahujúce uhličitan vápenatý (napr. 
dierkavce), nemôžeme použiť nič iné, len 
peroxid vodíka, lebo všetko ostatné nám 
ju rozpustí. Ak chceme získať kremičitú 
fosíliu (napr. mrežovce), môžeme 
použiť všetky kyseliny okrem kyseliny 
fl uorovodíkovej. A ak chceme vyseparovať 
organické zvyšky, ako sú peľové zrnká 
či semená rastlín, tak môžeme použiť 
všetky kyseliny,“ objasňuje. Ako dlho sa 
to rozmáča? „To závisí od typu horniny. 
Keď je to slabo spevnená, mladá hornina 
(napríklad len 13 miliónov rokov stará), 
tak sa to rozmočí za tri dni, no niekedy to 
trvá aj mesiac.“
Nasleduje systematická časť 
paleontológie, počas ktorej sa 
fosílie podrobne opisujú. „Kým pri 
makrofosíliách si často vystačíme 
s rôznymi špecializovanými lupami, 
mikrofosílie skúmame mikroskopmi, 
ktoré vedia dosiahnuť až stotisícnásobné 
zväčšenie. Vieme tak sledovať aj 
nanofosílie do veľkosti dvoch-troch 

mikrometrov,“ hovorí. Výsledkom 
je obrovské množstvo dát, ktoré 
treba spracovať. Študenti si preto 
musia osvojiť aj prácu s geologickými 
softvérmi a štatistickými metódami.

Špičkoví doma aj vo svete

Po tomto neprekvapí, že členovia 
katedry vo vede bez zveličovania 
dosahujú vysokú európsku úroveň – 
svedčí o tom kvalita ich publikácií vo 
vysoko impaktovaných časopisoch, 
zahraničné a domáce ocenenia, ako 
i participácia na riešení domácich 
a zahraničných grantových úloh, 
ktorých sumarizácia by bola na 
samostatný článok. Na katedre 
pôsobí aj špičkový tím výskumu 
geodynamického vývoja Západných 
Karpát – Geodynamics, ktorý integruje 
interdisciplinárny geologický, 
geofyzikálny a geomorfologický 
výskum do jednoliateho celku. Vedúcim 
tímu je profesor Michal Kováč, ktorý 
sa špecializuje na sedimentológiu. 
Katedru geológie a paleontológie 
okrem neho v tíme reprezentuje aj 
profesor Dušan Plašienka, odborník 
na tektoniku. O tom, že sú Západné 
Tatry mimoriadne vďačným výskumným 
objektom, svedčí aj medzinárodná 
konferencia ESSEWECA zameraná na 
ich environmentálny, sedimentárny, 
stratigrafi cký a štruktúrny vývoj, ktorej 
sa pravidelne zúčastňujú aj zahraniční 
vedci. Katedra ju organizuje každé dva 
roky už od roku 1998. Tá tohtoročná 
sa však pre pandémiu koronavírusu 
musela zrušiť.
Na katedre pracuje aj jeden 
z najoceňovanejších mladých vedcov 
Slovenska – doktor Matúš Hyžný, 
ktorý má na svojom konte viacero 
významných objavov. „Pred pár rokmi 
medzinárodný tím vedcov pod jeho 
vedením našiel najstarší fosílny doklad 
tzv. pištoľových kreviet z hornín starých 
asi 28 miliónov rokov,“ uvádza jeden 
z jeho nedávnych úspechov.
Členom katedry sa však výskumne 
darí aj ďaleko za hranicami Európy. 
„Kolegovia na čele s profesorom 
Romanom Aubrechtom absolvovali 
v rokoch 2002 až 2011 niekoľko výprav 
do Venezuely, kde skúmali miestne 
stolové hory a jaskyne,“ prezradí.
Ako mi však opätovne zdôrazní, 
výskumné portfólio pracovníkov 
katedry je oveľa širšie. Časť z nich 
sa venuje vzniku a zdôvodneniu 
seizmického hazardu na Slovensku. 
Iní študujú pohyb mikrokontinentov 
a rozsah ponorenia oceánických 
dosiek v oblasti hlbokých priekop na 
dne oceánov, ako aj s tým spojenú 
vulkanickú činnosť. Skúma sa tu aj 

variabilita klímy na našom území 
v období mladších treťohôr. Časť 
kolektívu sa venuje biostratigrafi i, 
teda objasneniu veku druho-, treťo- 
a štvrtohorných súvrství na základe 
fosílií.
V roku 2009 na katedre oživili tradíciu 
vydávania odborného časopisu, ktorý 
dostal nový názov AGEOS (z lat. Acta 
geologica Slovaca). „Vychádza dvakrát 
ročne – od roku 2016 v angličtine – 
a pomaly sa prepracováva na popredné 
miesta medzi stredoeurópskymi 
odbornými geologickými periodikami 
a aktuálne je zaradený do druhého 
kvartilu Q2. Naďalej však slúži aj ako 
platforma pre publikovanie unikátnych 
výsledkov práce doktorandov 
a začínajúcich pracovníkov geologických 
odborov, čo je pre nich úžasná škola,“ teší 
sa.

Vedu popularizujú v múzeu i na 
školách

Okrem toho sa pracovníci katedry 
usilujú o propagáciu geológie 
a paleontológie medzi širokým laickým 
publikom prostredníctvom prednášok, 
diskusií, rozhovorov či článkov 
v médiách. Jednou z najaktuálnejších 
akcií je organizovanie výstavy TRITRI 
– Tatry očami geológov v Slovenskom 
národnom múzeu, ktorá je verejnosti 
prístupná ešte do 12. júla. Návštevníkov 
zaujmú predovšetkým unikátne 
nálezy stôp dinosaurov z Tichej doliny 
z obdobia pred cca 200 miliónmi 
rokov, lebky leva jaskynného nájdenej 
v Medvedej jaskyni či zubov fosílnych 
rýb z doby, keď Tatry boli ešte morským 
dnom, ako i zlato či horniny privezené 
priamo z Tatier.
„Pozvi svojich spolužiakov na expedíciu 
po geologických zaujímavostiach 
v blízkosti svojho bydliska“ je názov 
zaujímavého projektu pod vedením 
docentky Hlavatej Hudáčkovej, 
určeného pre základné školy. Žiaci 
odborníkom posielajú foto- alebo 
videodokumentáciu zaujímavého 
miesta neživej prírody, ktorým môže 
byť aj obklad budovy, a odborníci 
potom do školy prídu a predstavia im 
lokalitu z odbornej stránky. „Výsledkom 
projektu bude elektronická platforma, 
kde chceme na interaktívnej mape 
zhromaždiť sprievodcu po geologických 
lokalitách, ako ich vidia žiaci,“ objasňuje 
jeden z cieľov. „Projekt je tiež skvelou 
príležitosťou zoznámiť deti a mládež 
s obrovským potenciálom geológie 
a paleontológie pre každodenný život 
a ukázať im, že sa toho netreba báť. 
Všetko sa človek naučí, keď chce. To 
vzrušujúce bádanie stojí za to.“

V špeciálnom mikro-
paleontologickom laboratóriu



UŽITOČNÉ INFO 

ČO SO ZAHRANIČNÝMI 
MOBILITAMI V DOBE 
KORONAVÍRUSOVEJ?

Začnime informáciou, ktorá nepoteší, 
ale asi ani neprekvapí. Napriek tomu, 
že sa v niektorých krajinách (vrátane 
tej našej) začínajú uvoľňovať opatrenia 
proti šíreniu nového koronavírusu 
vzhľadom na pomerne priaznivý vývoj 
epidémie v danej oblasti, bez účinnej 
vakcíny je situácia stále neistá a nikto si 
netrúfa predpovedať, ako bude vyzerať 
o pár mesiacov. Nepredvídateľný vývoj 
šírenia ochorenia COVID-19 prirodzene 
zasahuje aj do fungovania univerzít, 
s čím úzko súvisí aj otázka prijímania/
vysielania študentov zo/do zahraničia. 
Okrem toho v prípade programu 
Erasmus+ situácii nepomáha ani 
chýbajúce stanovisko Európskej komisie.

Pri Erasme+ sa čaká na 
rozhodnutie Európskej komisie

To je v danej situácii rozhodujúce, 
pretože je to práve Európska komisia, 
ktorá za fungovanie programu 
Erasmus+ výlučne zodpovedá. V praxi 
to znamená, že spravuje rozpočet 
a priebežne stanovuje priority, ciele 
a kritériá programu, ale i usmerňuje 
a monitoruje všeobecnú realizáciu, 
následnú kontrolu a hodnotenie 
programu na európskej úrovni. 
Inými slovami: práve od rozhodnutia 
Európskej komisie závisí, či sa program 
Erasmus+ bude aj za daných okolností 
realizovať, a ak áno, či študentom, 
ktorí sa mobility v nasledujúcom 
akademickom roku hodlajú zúčastniť, 
bude udelený grant.
Áno, je pravda, že v apríli Európska 
komisia rozhodla o tom, že študentom, 
ktorí boli prihlásení na mobilitu 
v letnom semestri 2019/2020, prináleží 
plná čiastka prideleného grantu aj 
napriek tomu, že destináciu mobility 
opustili – samozrejme, za predpokladu, 
že na zahraničnej univerzite naďalej 
študovali online zo Slovenska. Študenti 
si tiež mohli nárokovať náhradu 
nákladov spojených s repatriáciou. To 
však nemusí znamenať, že to bude platiť 
aj pre ďalší semester. Prečo? Jednak 
išlo o mimoriadnu situáciu, ktorú 
málokto predpokladal, jednak u väčšiny 
študentov prebehla aspoň časť fyzickej 
mobility (za február a začiatok marca), 
s čím boli spojené náklady, ktoré im 
grant vykryl. Keďže na jeseň nemusí byť 
fyzická mobilita vôbec realizovateľná, 
otázna ostáva odôvodnenosť 

prideľovania grantu a pre niektorých 
i zmysel mobility v čisto online podobe.

Niektoré univerzity mobilitám 
v zimnom semestri povedali 
definitívne nie

Keďže však zatiaľ neexistuje ani 
stanovisko Európskej komisie, ktoré 
by hovorilo o tom, že by sa mali 
v nasledujúcom období mobility zrušiť, 
nebráni to univerzitám (našej ani 
partnerským) zvažovať viaceré možnosti 
a zaujať vlastný postoj.

Niekoľko našich partnerských univerzít 
už vydalo oficiálne stanovisko, že 
v najbližšom zimnom semestri neprijmú 
zahraničných študentov na mobility. 
Napr. vybrané univerzity v Portugalsku, 
Španielsku, Nemecku, Taliansku, 
Rakúsku. Týka sa to však aj niektorých 
univerzít mimo dosahu programu 
Erasmus+, teda tých, s ktorými máme 
ako univerzita uzatvorené bilaterálne 
zmluvy – v zimnom semestri tak 
nevyšleme študentov napríklad ani do 
Kanady, Austrálie či Japonska.

Iné univerzity sa zas rozhodli, že 
mobility v zimnom semestri 2020/2021 
sa u nich síce budú realizovať, ale 
výlučne len formou online štúdia 
– takže aj keď prijmú zahraničných 
študentov, tí budú u nich študovať iba 
dištančne, fyzicky tam vôbec neprídu. 
Či na to študenti dostanú aj grant, závisí 
od spomínaného stanoviska Európskej 
komisie. Medzi takéto univerzity patrí 
napríklad Univerzita v Kodani, Univerzita 
v Regensburgu, Univerzita v Barcelone 
či Univerzita v Liègei.

Aké sú momentálne možnosti?

Ak vám však nestačí len online štúdium 
na zahraničnej univerzite, ako najlepšie 
riešenie sa v tejto chvíli javí presunúť 
si mobilitu do letného semestra 
2020/2021. Znamená to, že fyzická 
mobilita v nasledujúcom zimnom 
semestri je už úplne stratená? Nie 
nevyhnutne. Je možné, že v krajinách, 
kde sa bude epidemiologická situácia 
naďalej dobre vyvíjať (napr. v krajinách 
V4, príp. na Balkáne), sa bude dať 
realizovať fyzická mobilita už od 
septembra. Ak by ste do toho napriek 
všetkým rizikám chceli ísť, spojte sa 
s fakultným koordinátorom a poraďte 

sa s ním o možnosti zmeny destinácie 
mobility. Za pokus to stojí.

S čím treba rátať?

Predovšetkým s nejasnou situáciou na 
hraniciach v dôsledku opatrení štátnych 
orgánov jednotlivých krajín, ktoré sa 
môžu každú chvíľu meniť. Podmienkou 
mobility sa tak môže stať negatívny test 
na COVID-19, v hre môže byť aj povinná 
karanténa po príchode do cieľovej 
krajiny. Ten istý scenár vás môže čakať 
aj po návrate na Slovensko. Treba rátať 
s možnosťou, že náklady s tým spojené 
Európska komisia nebude preplácať 
(i keď v letnom semestri 2019/2020 to 
urobila). Okrem neustáleho sledovania 
epidemiologickej situácie v cieľovej 
krajine a situácie na hraniciach sa tak 
odporúča odložiť riešenie dopravy, ako 
i hradenie výdavkov súvisiacich s cestou 
a pobytom až na august. Vzhľadom na 
pretrvávajúce komplikácie v leteckej 
doprave za zváženie stojí preprava 
lietadlom.

Znamená to koniec mobilít, ako 
ich poznáme?

V rámci programu Erasmus+ Európska 
komisia už dlhšie pracuje s konceptom 
tzv. blended (zmiešanej) mobility, ktorá 
kombinuje kratšiu fyzickú mobilitu 
s povinnou virtuálnou mobilitou, teda 
online štúdiom. Kým teraz je minimálna 
doba fyzickej mobility stanovená na tri 
mesiace, v prípade zmiešanej mobility 
by stačilo stráviť vo vybranej krajine 
päť dní (a maximálne dva mesiace). 
Európska komisia sa týmto krokom snaží 
osloviť väčšie množstvo študentov, 
ktorých doteraz odrádzali väčšie 
finančné nároky života v zahraničí (napr. 
v Škandinávii), ktoré grant nie vždy 
vedel pokryť, ako i dodať mobilitám 
väčšiu mieru flexibility.
Práve zmiešaná mobilita sa v aktuálnej 
situácii ukazuje ako veľmi dobré 
riešenie. Zatiaľ je to však len návrh, 
o ktorom sa diskutuje. Ak by ho aj 
Európska komisia schválila, najskôr by 
začal platiť až od júna 2021. Ak sa však 
stále na zahraničnú mobilitu chcete 
vydať už v ďalšom akademickom roku, 
pozorne sledujte aktuálne informácie 
na: 

WWW.UNIBA.SK/MEDZINARODNE-VZTAHY

Od začiatku výšky ste snívali o študijnom pobyte v zahraničí, dokonca sa vám podarilo uspieť vo výberovom 
konaní, ale pre pretrvávajúcu pandémiu stále neviete, či sa naň v nasledujúcom akademickom roku vôbec 
dostanete? Je zimný semester 2020/2021 v zahraničí úplne stratený? Alebo stále ešte svitá nádej? Čo ak nás 
počas leta či na jeseň zasiahne druhá vlna ochorenia? To všetko sú otázky namieste. Preto sme ich položili 
aj rektorátnemu oddeleniu pre európske programy a Erasmus+. Hoci ani oni nemajú momentálne na všetko 
jednoznačnú a definitívne platnú odpoveď, nasledujúce riadky vám pomôžu zorientovať sa v súčasných 
možnostiach i rizikách, poradia, ako by ste mali postupovať, a odkážu vás na pravidelne aktualizovaný zdroj 
informácií.

.

text: Erika Hubčíková
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Pokiaľ sa v súčasnosti boríme s pandémiou 
nového koronavírusu, pred takmer 81 
rokmi svet zasiahla oveľa ničivejšia 
pohroma – druhá svetová vojna. S tým 
súvisiace turbulencie poznamenali aj 
vzdelávanie na najstaršej slovenskej 
univerzite. Nešlo „len“ o ideologické 
tlaky či politické zásahy do samosprávy 
univerzity, ale aj o samotný priebeh 
výučby – zvlášť v akademickom roku 
1944/1945.

Na rozdiel od českých vysokých škôl, ktoré nemeckí 
okupanti uzavreli ešte v roku 1939, výučba, skúšky 
i promócie na našej univerzite prebiehali aj počas 
vojnových rokov. Zmena nastala v roku 1944. Časť 
študentov i pedagógov sa zapojila do Slovenského 
národného povstania, časti sa po októbri 1944 do 
značnej miery skomplikovala výučba.
Dňa 21. októbra 1944 totiž prišiel na univerzitu 
prípis z Ministerstva školstva a národnej osvety 
(MŠaNO) s informáciou o výsledku rokovania 
vlády, ktorá sa uzniesla na účasti všetkých štátnych 
zamestnancov na opevňovacích prácach na 
Slovensku. S prácami sa malo začať v najbližších 
dňoch, zúčastniť sa ich mali muži do 60 rokov, ktorí 
mali povinne dvakrát do týždňa odpracovať po osem 
hodín. Náradie mali dostať na mieste opevňovacích 
prác po hromadnom odvoze na príslušné miesta, 
pracovať sa malo v turnusoch po 100 osôb. Úlohou 
rektorátu bolo vypracovať dva zoznamy osôb, a to 
nielen za univerzitu vrátane univerzitnej knižnice, 
ale i za Slovenskú evanjelickú bohosloveckú fakultu 
(tá sa stala súčasťou univerzity až v roku 1990). Na 
ich základe mala byť prítomná na univerzite/fakulte 
jedna časť zamestnancov, druhá mala pracovať.

Opevňovacím prácam sa nevyhli ani 
študenti 

Nariadenia sa vzťahovali aj na študentov. Viac 
podrobností sa dozvedáme zo záznamu z porady 
o opevňovacích prácach, ktorá sa konala 13. novem-
bra 1944 na MŠaNO. Okrem šéfa prezídia MŠaNO 
sa jej zúčastnili aj rektor našej univerzity František 
Valentín, rektor Slovenskej vysokej školy technickej 
(dnes STU) Štefan Bella, zástupcovia Ministerstva 
národnej obrany, nemeckej brannej moci 
a zástupca táborov Hlinkovej mládeže – organizácie 
podriadenej vládnucej strane HSĽS. Z uznesenia 
vyplynulo, že prednášky sa počas nasadenia 
vysokoškolákov na minimálne šesť týždňov trvajúce 
opevňovacie práce neprerušujú, okrem čiastkových 

skúšok sa však do 1. januára 1945 zastavili všetky 
štátne skúšky na vysokých školách. Výnimka 
z nasadenia na práce sa vzťahovala len na študentov 
techniky, ktorí sa do 30. novembra mali podrobiť 
posledným skúškam pred vydaním diplomov, a na 
medikov, ktorí mali posledné skúšky absolvovať 
do 16. decembra – títo mali byť na opevňovacie 
práce nasadení po ich absolvovaní, a to rovnako na 
dobu šiestich týždňov. O pracovnom nasadení na 
opevňovacích prácach museli jeho účastníci z radov 
vysokoškolákov priniesť po návrate na univerzitu 
príslušné úradné potvrdenie, aby sa im toto obdobie 
zarátavalo do doby štúdia a pred vydaním diplomu 
nemuseli platiť pokutu za neúčasť na prednáškach.
V zmysle neskoršieho prípisu Pracovného zboru 
Národnej obrany sa na pracovné nasadenie na 
opevňovacích prácach mali do 25. novembra 1944 
osobne prihlásiť všetci vysokoškoláci do 30 rokov. 
Týkalo sa to aj vysokoškoláčok, ktoré mali vykonávať 
pomocné práce. S ich umiestnením sa počítalo 
v táboroch a osadách na miestach podľa potrieb 
a rozkazov stavebnej správy. So sebou si mali 
priniesť osobné doklady a vysokoškolský preukaz 
(tzv. legitimáciu), modlitebnú knižku alebo spevník, 
pracovné a sviatočné oblečenie, dva páry topánok, 
toaletné potreby, ale i dve posteľné plachty, dve 
teplé prikrývky, šitie, príbor, šálku, vreckový nôž, 
elektrickú lampu, sviečku, zápalky, motúz, ceruzu či 
plniace pero. Pokiaľ ide o plácu, jej výška sa počítala 
podľa taxy 5,- Ks/h, za prvé štyri hodiny nad 48 
odpracovaných hodín za týždeň sa pripočítaval 
prídavok vo výške 25 % a za ďalšie hodiny prídavok 
vo výške 50 % a vyplácal sa aj tzv. drahotný 
prídavok.

Pred koncom vojny sa stihli aj promócie

Univerzita a jej fakulty sa v kritickom období od 
októbra 1944 do ukončenia akademického roku 
v lete 1945 snažili o štandardné fungovanie, čo 
sa im viac-menej aj darilo. Prednášky, posledné 
skúšky končiacich absolventov tesne pred vydaním 
diplomov, ako aj promócie sa podarilo udržať 
až do druhej polovice marca 1945 – od októbra 
1944 do marca 1945 promovalo vo ôsmich 
termínoch 117 absolventov, zvyšných 17 muselo 
na svoju promóciu počkať niekoľko mesiacov. Po 
prechode frontu a oslobodení Bratislavy sovietskou 
armádou 4. apríla 1945 stáli pred akademickými 
funkcionármi univerzity a jej fakúlt ďalšie úlohy 
súvisiace s obnovou vzdelávania a ďalších činností 
pri návrate do normálneho fungovania našej alma 
mater v čo najrýchlejšom čase v nových povojnových 
podmienkach.

text: Mária Grófová

OHROZENIE VÝUČBY NA 
UNIVERZITE PRED 76 ROKMI

text: Jaroslava Suchanovská a kol.,
KSJL PdF UK

SESTRINO ČI 
SESTRINE DIEŤA?
V sobotu podvečer volala poslucháčka do istej 
relácie jedného zo slovenských rádií. Celé Slovensko 
si tak mohlo vypočuť jej humorný príbeh o tom, 
ako raz poslucháčka strážila sestrine deti. V istom 
momente sa však poslucháčka volajúca do rádia 
začala zajakávať, keď hovorila: „Sestrine deti sú veľmi 
nezbedné. Ale jedno sestrine... sestrino... sestrine..., 
prosto jedno jej dieťa je extrém.“
Na uvedenom príklade môžeme vidieť, že sa 
v bežnej jazykovej praxi stretávame s nesprávnym 
používaním tvarov individuálnych privlastňovacích 
prídavných mien v spojení so substantívom 
v strednom rode.
V singulári sa pri skloňovaní slov podľa vzorov 
matkin a otcov v strednom rode často nesprávne 
používajú tvary zakončené na gramatickú príponu 
-e, napríklad pri vzore otcov: otcove auto, priateľove 
rozprávanie, pri vzore matkin: sestrine dieťa, matkine 
sedadlo, namiesto správnych tvarov zakončených 
na príponu -o (otcovo auto, priateľovo rozprávanie, 
sestrino dieťa, matkino sedadlo). Tvorba daného 
tvaru sa riadi jednoduchým pravidlom. Individuálne 
privlastňovacie prídavné mená stredného rodu, 
ktoré sa skloňujú podľa vzoru matkin a otcov, majú 
v nominatíve a akuzatíve singuláru vždy príponu -o.
Rovnako funguje aj tvorenie privlastňovacieho 
prídavného mena od vlastného podstatného 
mena typu Šafárikovo námestie. Slovo Šafárikovo je 
individuálne privlastňovacie prídavné meno, ktoré 
je odvodené od mužského tvaru priezviska Šafárik. 
Toto prídavné meno zastáva v uvedenom spojení 
funkciu zhodného prívlastku, ktoré sa v rode, čísle 
a páde zhoduje s nadradeným podstatným menom 
v strednom rode.
Gramatická prípona -e sa v individuálnych 
privlastňovacích prídavných menách vzorov matkin 
a otcov používa iba v pluráli, a to v nominatíve 
a akuzatíve plurálu (otcove autá, sestrine deti).
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