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V príprave na konferenciu bola Katedra anglického jazyka FPV UCM poverená 
organizovaním Sympózia 4 „Humanitné vedy, pedagogika a cudzie jazyky v prírodných 
a technických vedách“. Katedra predložila nasledujúce námety na príspevky a diskusiu: 

1. Odborný cudzí jazyk. 
2. Odborná jazyková výučba v technických a prírodných vedách. 
3. Filozofické vízie a cesty rozvoja prírodných a technických vied v 21. storočí. 
4. Rozvíjanie kľúčových kompetencií  študentov a učiteľov prírodných vied 

a technológií. 
5. Celoživotné vzdelávanie v prírodných a technických vedách. 
6. Multidisciplinárne a interdisciplinárne aspekty vo výučbe a výskume. 
7. Didaktika technických a prírodovedných predmetov. 
8. E-learning a efektívnosť výchovno-vyučovacieho procesu pomocou IKT v prírodných 

vedách a technológiách. 
9. Humanizácia vzdelávania v technických a prírodovedných predmetoch. 
10. Odborná jazyková príprava v technických a prírodných vedách 

 
Rokovania Sympózia 4 sa uskutočnili v jednej sekcii spolu s rokovaniami Sympózia 3 
„Aplikovaná informatika, matematika a štatistika“ v striedajúcich sa blokoch prednášok.  
 
Úvodné prednášky predniesli prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc. a doc. PaedDr. Ján Danek, CSc., 
ktorí sa venovali analýze a rozvoju vzdelávania v nových podmienkach 21. storočia. Prof. 
Tomáš Kozík zdôraznil zmenené prístupy ku vzdelávaniu v krajinách Európskej únie. 
Filozofia vzdelávania ponímaná ako príprava jednotlivcov na celoživotnú profesiu sa mení na 
filozofiu celoživotného zamestnania. Dynamický rozvoj informačnej spoločnosti a vedeckého 
poznania, ako aj nebezpečenstvo globálnej ekonomickej krízy vytvárajú nové spoločenské 
podmienky, v ktorých sa vzdelávanie stáva morálnou záštitou a prostriedkom na udržanie 
hospodárskej stability krajín a spoločenstiev. Doc. Ján Danek podčiarkol dôležitosť 
vzdelávania a medziľudských vzťahov pri formovaní osobnosti človeka. Analyzoval 
filozofické, pedagogické a sociálne podmienky spoločnosti a ich vplyv na vzdelávací proces. 
Poukázal na negatívne javy spoločenského života a návrat k tradičným hodnotám, ktoré by 
spoločnosť mala presadzovať pri výchove a vzdelávaní mladých ľudí. 
 



Príspevky ďalších účastníkov boli zamerané na odbornú prípravu učiteľov technických 
predmetov, používanie multimediálnych technológií vo výučbe, využívanie metód e-learning 
a blended learning vo výučbe odborných predmetov, vypracúvanie moderných učebných 
pomôcok, projektovú výučbu odborného anglického jazyka, postavenie anglického jazyka 
medzi ostatnými jazykmi sveta, atraktívne aplikácie matematických poznatkov v iných 
vedných odboroch a v bežnom živote.  
 
V rámci Sympózia 4 boli  vystavené štyri postery, ktorých témami boli projekty všeobecnej 
a odbornej angličtiny pre študentov matematiky, fyziky a informatiky, rozvíjanie kreativity 
v technickom vzdelávaní, motivácia k projektovej práci v odborných predmetoch 
a používanie internetových aplikácií vo výučbe. 
 
Pedagógovia Katedry anglického jazyka FPV UCM Mgr. Helena Zárubová a Mgr. Juraj 
Miština, PhD., boli členmi organizačného výboru konferencie, aktívne sa podieľali na 
prípravných prácach a na zabezpečení priebehu konferencie. Vystúpili s príspevkami 
a moderovali časť rokovaní sekcie.  
 
Pozitívnou stránkou rokovaní sekcie bola účasť zahraničných pedagógov. V Sympóziu 4 bolo 
z celkového počtu 15 účastníkov 8 za zahraničia, z toho 2 účastníčky z Poľska a 6 účastníkov 
z Českej republiky. Rokovania sekcie prebiehali v príjemnej a tvorivej pracovnej atmosfére, 
prispeli k vzájomnému poznávaniu pedagógov z domácich a zahraničných univerzít a položili 
základ pre budúcu spoluprácu.  
 
 
Sympózium 4: Humanitné vedy, pedagogika a cudzie jazyka v prírodných a technických  
                          vedách  
 
Krajina Slovenská 

republika 
Česká 

republika 
Poľsko 

 
Spolu 

Počet účastníkov  7 6 2 
 

15 

 
Ústne prezentácie:  
 
Meno účastníka Pracovisko Prednáška 

 
1. Prof. Ing. Tomáš Kozík,  
    DrSc.  
    - hlavný prednášateľ 

Katedra techniky a 
informačných technológií, 
Pedagogická fakulta, 
Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre 

The development of 
educational strategies in the 
Slovak Republic at the 
beginning of the 21st century 

2. Doc. PaedDr. Ján Danek,  
    CSc. 
   - hlavný prednášateľ 

Katedra pedagogiky, 
Filozofická fakulta UCM 
V Trnave 

Perspectives of contemporary 
upbringing 
 

3. Dr. Inž. ELŻBIETA   
    SAŁATA 
 

Katedra technického 
vzdelávania, Pedagogická 
fakulta, Technická univerzita 
Radom, Poľsko 

Training teachers of 
technology education and 
computer science 

4. Dr. MARIA  Katedra technického The importance of 



   RACZYŃSKA vzdelávania, Pedagogická 
fakulta, Technická univerzita 
Radom, Poľsko 

multimedia used by a 
technology teacher 
 

5. Ing. JIŘÍ HRBÁČEK,  
    PhD. 

Katedra technickej a  
informačnej výchovy,  
Pedagogická fakulta, 
Masarykova univerzita 
v Brne, Česká republika  

Efficiency of using blended 
learning in education of 
technical subjects 

6. Mgr. MARTINA  
    LUPRICHOVÁ 

Centrum celoživotného 
vzdelávania, Univerzita 
Konštantína Filozofa v Nitre 

Teaching aid for 
immunology education 
support at universities 

7. Mgr. JURAJ MIŠTINA,  
    PhD. 

Katedra anglického jazyka, 
FPV UCM v Trnave, 
Slovensko 
 

Project work in the ESP 
classes at the Faculty of 
Natural Sciences 

8. RNDr. JAROSLAVA  
    TRUBENOVÁ, PhD. 

Katedra aplikovanej 
informatiky, FPV UCM v 
Trnave, Slovensko 
 

The golden ratio in 
mathematics, architecture, 
art, and nature 

9. Ing. MAREK ŠIMON,   
    prof. Ing. TOMÁŠ  
    KOZÍK, DrSc.     

Katedra aplikovanej 
informatiky, FPV UCM v 
Trnave, Slovensko 
 

Remote experiments, real 
benefits, or fashion wave? 

10. Ing. ANDREA  
      VADKERTIOVÁ 

Katedra aplikovanej 
informatiky, FPV UCM v 
Trnave, Slovensko 
 

Cooperation of universities 
and business sector in 
knowledge transfer 

11. Mgr. HELENA  
      ZÁRUBOVÁ 

Katedra anglického jazyka, 
FPV UCM v Trnave, 
Slovensko 

The status of English 
language as an international 
lingua franca 

doc. PhDr. ĽUBOV  
        VLADYKOVÁ, PhD.  
(neprítomná na konferencii, 
príspevok publikovaný na  
CD) 

Katedra aplikovanej etiky, 
Filozofická fakulta  
Univerzity P. J. Šafárika v 
Košiciach, Slovensko 

Applied moral philosophy 
and ecological reflections for 
the twenty-first century 

PhDr. MÁRIA   
          BADINSKÁ, PhD. 
(neprítomná na konferencii, 
príspevok publikovaný na 
CD) 

Katedra cudzích jazykov a 
medzinár. komunikácie, 
Fakulta polit. vied a 
medzinár. vzťahov, 
Univerzita Mateja Bela v  
Banskej Bystrici, Slovensko 

CLIL (Content and Language 
Integrated Learning) 
implemented to the module 
“Slovak Studies“ 

 

Posterové prezentácie: 
 
Meno účastníka Pracovisko Poster 

 



12. PhDr. ALEXANDRA  
      KŘEPINSKÁ, CSc., 

13. PhDr. MILUŠA  
      BUBENÍKOVÁ,  PhD. 

Kabinet jazykovej prípravy, 
Matematicko-fyzikálna 
fakulta, Karlova univerzita 
v Prahe, Česká republika 

 
ESP for Mathematics, 
Physics and IT Students 
 

14. PhDr. JAN NOVOTNÝ,  
      PhD. 

Katedra aplikovaných 
disciplín, Fakulta výrobných 
technológií a manažmentu, 
Univerzita J. E. Purkyně v  
Ústí nad Labem, Česká 
republika 

Aspects of the creativity 
development in technical 
education 

15. PhDr. JAROSLAV  
      ZUKERSTEIN, PhD. 

Katedra aplikovaných 
disciplín, Fakulta výrobných 
technológií a manažmentu, 
Univerzita J. E. Purkyně v  
Ústí nad Labem, Česká 
republika 

Motivating aspects of project 
method in woodworking 

Ing. JIŘÍ HRBÁČEK, PhD. 

(uvedený vyššie ako 
prednášateľ) 

Katedra technickej a  
informačnej výchovy,  
Pedagogická fakulta, 
Masarykova univerzita 
v Brne, Česká republika  

Efficiency of using blended 
learning in education of 
technical subjects 

 
 
 
 
V Trnave 9. októbra 2011  
 

     ........................................................ 
Mgr. Helena Zárubová v.r. 

                   Katedra anglického jazyka 
     FPV UCM v Trnave 


