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60 ROKOV PRÍPRAVY UČITEĽOV FYZIKY NA PREŠOVSKÝCH FAKULTÁCH 

 

 

ŠEBEŇ Vladimír - BURGER Vladimír, SR 

 

Abstrakt 

V súvislosti s výročím vysokoškolskej prípravy učiteľov fyziky na prešovských fakultách 
sa autori príspevku zamerali na zachytenie hlavných historických momentov. V druhej časti 
príspevku venujú pozornosť vedecko výskumnej a publikačnej činnosti katedry a aktuálnemu 
stavu prípravy učiteľov fyziky v Prešove.  

 

Abstract 

In connection with the anniversary of the university preparation of the teachers of physics 
at the faculties of Prešov, the authors of the contribution focused on collection of the main 
historical moments. In the second part of the contribution, they pay attention to scientific 
research and publication activities of the department and the current status of the preparation 
of the teachers of physics in Prešov. 

 

1 Úvod 

Budúcnosť výchovno-vzdelávacieho procesu na našich školách vo významnej miere 
determinuje kompetenčná úroveň pedagogického zboru. Kvalifikovaný učiteľ, disponujúci 
potrebnými kompetenciami je jedným z rozhodujúcich predpokladov zvyšovania vedomostnej 
úrovne našej mládeže. Príprava budúcich učiteľov patrí medzi dôležité úlohy spoločnosti. 
Prešla svojim historickým vývojom, počas ktorého ju determinovali spoločenské zmeny, 
školské reformy, vedecko-technologický pokrok. 

2 Osobnosti a učitelia katedry  

Je tomu 60 rokov, kedy bola v akademickom roku 1952/1953 v rámci vtedajšej Pobočky 
pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity v Košiciach založená Katedra matematiky 
a fyziky s ústavmi matematiky a fyziky. V r. 1952-1958 bola katedra súčasťou Vyššej 
pedagogickej školy v Prešove, v r. 1959-1963 Pedagogického inštitútu v Prešove. 
Akademický rok 1952/1953 je rokom, kedy sa začalo so systematickou prípravou učiteľov 
fyziky v meste Prešov. Osudy študijného odboru fyzika boli v jeho historickom vývoji 
spočiatku teda späté so študijným odborom matematika. Zakladateľom spoločnej katedry bol 
RNDr. Juraj Dubinský. Neskôr po zavedení študijného odboru základov priemyselnej výroby 
boli ku katedre pričlenení noví členovia, ktorí sa starali o výučbu výrobných disciplín. Po 
vzniku Katedry teórie výroby a prác v dielni (1961) a jej premenovaní na Katedru základov 
priemyselnej výroby a prác v dielni (1964) vznikajú v roku 1965 v rámci Pedagogickej 
fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach so sídlom v Prešove samostatné katedry 
matematiky a katedry fyziky. Prvým vedúcim samostatnej katedry fyziky bol v rokoch 1965-
1967 Emil Sokol. V období rokov 1967 až 1971 viedol katedru RNDr. Alfréd Ružický. 
V rokoch 1971-1972 Michal Salák. V roku 1972 vzniká Katedra matematiky, fyziky 
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a základov priemyselnej výroby. V období rokov 1972 až 1978 túto katedru viedol doc. 
RNDr. Ondrej Strečko, CSc. K novej štrukturálnej zmene dochádza v roku 1978 kedy 
vznikajú Katedra fyziky a základov techniky a Katedra matematiky a výpočtové stredisko. 
Vedúcim katedry fyziky a základov techniky v období rokov 1978 –1981 bol doc. Michal 
Salák, CSc. V roku 1980 vzniká pri katedre fyziky a základov techniky nové oddelenie – 
základy poľnohospodárskej výroby. Od roku 1981 až do roku 1989 bol vedúcim tejto katedry 
doc. Ing. Pavel Šuťák. Pod vplyvom porevolučných štrukturálnych zmien sa na krátke 
obdobie stal na základe volieb vedúcim tejto katedry PaedDr. Vladimír Šebeň. V roku 1990 
vzniká samostatná Katedra fyziky. Jej vedúcim po výberovom konaní bol opätovne 
ustanovený PaedDr. Vladimír Šebeň. V tomto roku zároveň došlo k výraznému personálnemu 
doplneniu katedry. Po vzniku Prešovskej univerzity a Fakulty humanitných a prírodných vied 
v roku 1997 sa v období nasledujúcich 13 rokov Katedra fyziky aj naďalej rozvíjala ako 
samostatný subjekt a dosahovala významné v úspechy v oblasti vzdelávania a vedy. Vedúcim 
katedry bol v uvedenom období nepretržite dr.h.c. doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD. V 2010 
roku boli na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove 
uskutočnené významné zmeny a v rámci novej organizačnej štruktúry vznikla Katedra fyziky, 
matematiky a techniky. Uvedená katedra má tri samostatné oddelenia: fyziky, matematiky 
a techniky. Vedúcim novozriadenej katedry je dr.h.c. doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD.  

 Z učiteľov, ktorí na katedre v uplynulom období pôsobili, možno spomenúť Ing. Jozefa 
Fischhoffa, PaedDr. Michala Mlynára, CSc., PaedDr. Jozefa Skoka, PaedDr. Jána Sremaňáka, 
CSc., RNDr. Mariána Olejára, PaedDr. Petra Beisetzera, RNDr. Miloša Kovaľa, doc. Michala 
Saláka, PhD., Dr.h.c. prof. RNDr. Jána Birčáka, PhD. V súčasnosti na oddelení fyziky katedry 
fyziky, matematiky a techniky pedagogicky pôsobia prof. RNDr. Ludvík Parma, CSc., Dr.h.c. 
doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD., RNDr. Mária Csatáryová, PhD., Ing. Miron Milly, PhD., 
RNDr. Katarína Šterbáková, PhD., Ing. Vladimír Burger, PhD. , RNDr. Sergej Ilkovič, PhD., 
doc. RNDr. Marián Reifers, DrSc.  

Okrem vyššie uvedených kmeňových učiteľov na katedre pôsobil a pôsobí celý rad 
významných odborníkov z našich a zahraničných vzdelávacích a vedecko-výskumných 
inštitúcií. Za všetkých možno spomenúť prof. RNDr. Vladimíra Porubčana, DrSc., prof. Ing. 
Slavka Chalúpku, CSc., Dr.h.c. prof. Dmitrija Semaka, DrSc., prof. Vasila Rizaka, DrSc., 
prof. Vladimíra Sahardu, DrSc. 

3 Historické medzníky vývoja katedry 

Počas svojej 6O ročnej existencie naša katedra pripravila pre prax viac ako 900 učiteľov 
fyziky, pôsobiacich na základných stredných a vysokých školách. Dlhoročnú existenciu 
katedry vo významnej miere limitovali predovšetkým spoločenské determinanty. Uvedené 
obdobie možno z pohľadu rozhodujúcich medzníkov rozdeliť do niekoľkých základných etáp. 

I. Od 1952 – do 1979 

II.  Od 1979 – do 1989 

III.  Od 1990 – do 1997 

IV.  Od 1997 - súčasnosť 

I.  Uvedenú etapu predstavuje obdobie od vzniku katedry do roku 1978. Uvedené 
obdobie možno charakterizovať ako obdobie budovania a profilácie katedry 
so zameraním predovšetkým na prípravu učiteľov fyziky pre základné školy. 
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V tomto období došlo k rozvoju katedry, budovaniu jej materiálnej i personálnej 
štruktúry.  

II.  Po roku 1979 bola činnosť katedry na základe rozhodnutia vtedajšieho Ministerstva 
školstva postupne utlmovaná, pridelené limity prijímaných študentov boli neustále 
znižované a v krátkom období troch rokov takmer zastavené. Pod vplyvom 
plánovaného útlmu opustil katedru celý rad odborníkov. Zároveň došlo takmer 
k úplnej delimitácii prístrojového vybavenia katedry na katedry iných fakúlt. Zložité, 
až kritické obdobie vystihuje aj skutočnosť, že v období rokov 1984 až 1989 pôsobili 
na oddelení fyziky len dvaja vysokoškolskí učitelia. Výučbu fyzikálnych disciplín 
však v tom čase zabezpečoval celý rad významných externých odborníkov.   

III.  Nová história prípravy učiteľov fyziky na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa 
začala datovať rokom 1990. V tomto roku vznikla výrazne personálne posilnená 
samostatná Katedra fyziky. Obdobie rokov 1990 – 1997 možno charakterizovať ako 
obdobie stabilizácie katedry a jej postupného materiálneho budovania. Jej ďalší 
vývoj však determinovala zložitá ekonomická situácia a súbežná príprava učiteľov 
fyziky na neďalekej Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.   

IV.  Novodobú históriu katedry pozitívne ovplyvnil vznik Prešovskej univerzity v roku 
1997. Od tohto roku dochádza k personálnej i materiálnej stabilizácii katedry. 
Záujem o štúdium fyziky na katedre bol v porovnaní s inými slovenskými fakultami 
pripravujúcimi budúcich učiteľov fyziky nadpriemerný. Kompaktibilitou študijných 
programov, kvalitou pedagogického zboru a dosiahnutými výsledkami 
v pedagogickej oblasti sa katedra stala plnohodnotnou súčasťou prípravy učiteľov 
fyziky na Slovensku. 

4. Vedecko výskumná činnosť a zahraničná spolupráca 

Okrem pedagogickej práce dosahovali učitelia katedry významné úspechy aj v oblasti 
vedeckého výskumu. Vedeckovýskumná práca katedry sa v období posledných 20 tich rokov 
orientovala na oblasť výučby fyziky, na problematiku prípravy učiteľov fyziky základných 
a stredných škôl, prípravu a overenia metodických materiálov pre výučbu fyziky na 
uvedených typoch škôl, problematiku utvárania poznávacieho záujmu žiakov o fyziku, 
uplatnenie počítačov vo výučbe fyziky. V oblasti aplikovaného výskumu na problematiku 
štúdia fyziky kondenzovaných látok a akustiky, problematiku hviezdnej astronómie a na 
štúdium elektrofyzikálnych, fotoelektrických a magnetoelektrických vlastností za účelom ich 
využitia v snímačoch, žiaričoch a pri zázname informácie. Práce učiteľov katedry boli 
publikované v domácej aj zahraničnej odbornej literatúre. Zlomovým momentom 
v reprofilácii zamerania vedeckého výskumu na katedre bolo získanie finančných 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie na riešenie projektu „Vývoj teplomerov 
a magnetických senzorov na báze chalkogenidov pre praktické aplikácie“. Vďaka týmto 
prostriedkom bolo možné v roku 2010 uviesť do prevádzky vedecko výskumné laboratórium 
Versalab. Týmto momentom sa vedecko výskumná činnosť reálne začala orientovať aj na 
základný výskum v oblasti tuhých látok. 

Od roku 1997 riešili učitelia katedry celý rad vedecko-výskumných projektov. Okrem 
množstva projektov riešených vďaka podpore domácich grantových agentúr VEGA, KEGA, 
APVV, SAIA, možno spomenúť medzinárodné projekty Tempus, Nato, Višegrádsky fond.  

V súčasnom období na katedre pôsobí viacero vynikajúcich odborníkov. Kvalifikačná 
štruktúra učiteľov pôsobiacich na oddelení fyziky patrí k najlepším na Fakulte humanitných 
a prírodných vied. V roku 2012 budú na oddelení fyziky Katedry fyziky, matematiky 
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a techniky Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove pôsobiť 2 
vysokoškolskí profesori, z toho jeden DrSc, jeden docent s dr.h.c. a 4 odborní asistenti s PhD.  

Okrem pedagogickej práce, ktorá je prioritnou činnosťou učiteľov katedry, sa učitelia 
katedry zapájajú aj do vedeckej a publikačnej činnosti. Katedra má bohaté zahraničné 
kontakty. Aktívne spolupracovala alebo spolupracuje s vysokými školami v Anglicku, 
Holandsku, Taliansku, Ukrajine, Poľsku, Rumunsku, Maďarsku a Česku.  

4 Záver 

Počas 60-tich rokov svojho vývoja, katedra fyziky svojimi výsledkami potvrdila 
opodstatnenosť svoje existencie. Učitelia katedry dokázali pripraviť pre naše školstvo rad 
vynikajúcich odborníkov, z ktorých mnohí v súčasnosti šíria dobré meno katedry. Absolventi 
katedry pôsobia ako učitelia na vysokých školách, mnohí pokračujú v doktorandskom štúdiu. 
V súčasnosti postupne odkrývajúce sa nové dimenzie jej ďalšieho rozvoja vytvárajú dobrú 
základňu pre jej ďalšie napredovanie.  

Tento príspevok bol spracovaný vďaka podpore projektu KEGA č. 114-029PU-4/2010 
„Inovácia výučby vybraných disciplín pre adeptov učiteľstva akademických predmetov 
s využitím e-learningu“. 
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