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Projekt „Osobnosti slovenskej politiky“

Ústav politických vied SAV v Bratislave sa od roku 2005 systematicky zaoberá výskumom 
osobností slovenskej politiky ako súčasti širšie koncipovaného projektu Dni Milana Hodžu, kto-
rý sa koná pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky a z decíznej sféry na ňom partici-
pujú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo kultúry SR. Okrem ve-
deckých konferencií venovaných osobnostiam slovenskej politiky sa v rámci Dní Milana Hodžu 
uskutočňujú z odborných hľadísk aj literárne súťaže určené pre žiakov a študentov základných 
a stredných škôl – Hodžov novinový článok a Hodžova esej, na ktorých sa podieľajú aj ich pe-
dagógovia.

V roku 2016 sa na riaditeľa ÚPV SAV PhDr. Miroslava Pekníka, CSc., obrátil predstaviteľ 
sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Ing. Róbert Szabo, PhD., s otázkou, či by ústav mohol po-
môcť ministerstvu v aktivitách proti prejavom extrémizmu, ktoré sa v poslednom období začali 
prejavovať v slovenskej spoločnosti, najmä medzi mladou generáciou. Na základe toho, hoci sa 
ÚPV SAV na rozdiel od iných pracovísk extrémizmom špeciálne nezaoberá, predložil ústav mi-
nisterstvu 8. decembra 2016 návrh na riešenie tejto problematiky s využitím výsledkov z projek-
tu Dni Milana Hodžu. Argumentoval pritom aj skúsenosťami, ktoré ústav získal pri príležitosti 
prípravy a realizácie predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. Ide o cyklus 
Osobnosti slovenskej politiky, ktorý prebieha od začiatku roku 2016 až do súčasnosti na pôde 
Univerzitnej knižnice v Bratislave. Na jeho realizácii (výstavy, prezentácie kníh, prednášky a pa-
nelové diskusie) sa podieľajú Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Mi-
nisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, ako aj ďalšie inštitúcie.

 Značný záujem verejnosti o spoznávanie života a diela slovenských politikov prostredníc-
tvom akcií v Univerzitnej knižnici v Bratislave viedol ústav k tomu, že tento cyklus ako vedecko-
-pedagogický projekt preniesol aj mimo Bratislavy, do centier samosprávnych krajov. Doterajší 
spôsob komunikácie sa cielene zameral na tých, ktorí môžu vedecké poznatky o osobnostiach 
slovenskej politiky využiť vo vzdelávacom procese: na pedagógov základných a stredných škôl, 
v užšom zábere na učiteľov dejepisu a občianskej náuky.

V spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom kultúry 
SR, Štátnym pedagogickým ústavom, Metodicko-pedagogickým centrom, vedením samospráv-
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nych krajov aj s ďalšími inštitúciami sa na tieto podujatia – semináre o slovenských politikoch 
pozývajú pedagógovia zo základných a stredných škôl. Sú to odborníci s každodennou praxou 
a skúsenosťami, ktorí vedia, ako čo najvhodnejšie priblížiť význam a odkaz demokratických 
politikov pôsobiacich v minulosti. Ústav tým chce pedagógov zapojiť do aktívnej spolupráce, 
aby poznatky získané na seminároch spracovali vlastným tvorivým spôsobom a na „princípe 
pyramídy“ šírili medzi svojimi žiakmi a študentmi. Významnú pomoc a metodické usmernenie 
pre pedagógov očakáva ústav v tomto smere od odborníkov zo Štátneho pedagogického ústavu, 
Metodicko-pedagogického centra a ministerstva školstva.

Aj európske smernice v oblasti vzdelávania sledujú strategické rozhodnutie, ktoré sa zame-
riava na celoživotné učenie. Tento projekt preto sleduje širší rámec: občianske vzdelávanie, ktoré 
môže na základnom a strednom stupni škôl spájať vzdelávacie oblasti (človek a spoločnosť; 
jazyk a komunikácia; človek a hodnoty; človek a príroda; umenie a kultúra), ktoré ukazujú, ako 
občianska participácia ovplyvňuje demokratickú kultúru a ako sa to prejavuje aj v živote školy. 
Tento postup môže pomáhať v rozvoji kompetencií vzdelávacej politiky, a tak zabezpečovať ich 
vyváženosť. Je potrebné zistiť, kde máme vnútri odborov medzery v teoretických vedomostiach 
a praktických kompetenciách a ako ich vyplniť.

Projekt sa bude zaoberať osobnosťami slovenskej politiky, o ktorých boli v rámci Dní Mi-
lana Hodžu vydané knižné publikácie, prípadne sú v štádiu spracovania. Ide o nasledujúcich 
politikov: Milan Hodža, Martin Rázus, Ferdinand Juriga, Ivan Dérer, Vavro Šrobár, Pavel Blaho, 
Anton Štefánek, Ivan Markovič, Jozef Gregor-Tajovský a Samuel Zoch. Okrem toho bude po-
zornosť venovaná Alexandrovi Dubčekovi, problematiku ktorého ÚPV SAV spracúval a vydal 
v troch knižných publikáciách mimo rámca Dní Milana Hodžu.

Projekt Osobnosti slovenskej politiky prispeje k priblíženiu významných postáv slovenskej 
histórie, ktorí rešpektovali hranice demokratickej politiky a výrazne prispeli k celkovému po-
zitívnemu vývoju slovenskej spoločnosti a k dobrému menu Slovenska v zahraničí. Ich odkaz 
možno určitým modifikovaným spôsobom využiť tiež v pedagogickom procese, ako aj na sme-
rovanie reálneho demokratického politického života v Slovenskej republike.

Dovetok

Projekt sa začal systematicky realizovať od septembra 2017, pričom sa v spolupráci s Mú-
zeom židovskej kultúry Slovenského národného múzea doplnil aj o prezentáciu najradikálnejšej 
podoby extrémizmu na Slovensku v minulosti – holokaust. Pod názvom Pohľady na slovenskú 
politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť sa už uskutočnili semináre pre pedagógov základných 
a stredných škôl z Bratislavského samosprávneho kraja,* Trnavského samosprávneho kraja, Ži-

* Prvý seminár z cyklu Osobnosti slovenskej politiky je odkazom aj pre ďalšie generácie. Pozri: http://www.statpedu.
sk/sk/aktuality/prva-seminar-z-cyklu-osobnosti.slovenskej.politiky; KRNO, M.: Hľadanie koreňov extrémizmu. In: 
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linského samosprávneho kraja* a mesta Bratislavy na vybrané témy: 1. Extrémizmus – holo-
kaust, 2. Osobnosti slovenskej politiky – Milan Hodža, štátnik a politik. Na realizácii seminárov 
sa v spolupráci s ÚPV SAV podieľajú Štátny pedagogický ústav, Slovenské národné múzeum 
– Múzeum židovskej kultúry, Metodicko-pedagogické centrum, Centrum vedecko-technických 
informácií, Univerzitná knižnica v Bratislave, Žilinský samosprávny kraj, ako aj Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo kultúry SR. 

 Ferdinand Vrábel

Pravda, 22. september 2017, s. 4; pozri tiež: Učiteľom odhalila korene extrémizmu. https://spravy.pravda.sk/doma-
ce/clanok/442523-ucitelom-odhalia-korene.extremizmu. Odštartoval cyklus seminárov Pohľady na slovenskú politiku 
v minulosti a odkaz pre súčasnosť. https://www.minedu.sk/odstartoval-cyklus-seminarov-pohlady-na-slovensku-politi-
ku-v-minulosti-a-odkaz-pre-sucasnost/

* Pozvánka a program na seminár Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť, konaného 15. novem-
bra 2017 v sídle Žilinského samosprávneho kraja (pozri príloha).
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