70-ročný jubilant doc. PhDr. Jozef Škrovánek, CSc.
Dňa 13. 10. 2009 oslávil svoje významné ţivotné jubileum dlhoročný člen Katedry
spoločenskovedných disciplín doc. PhDr. Jozef Škrovánek, CSc. Jeho prvé kroky ţivota,
naplnené úspešnou pedagogickou prácou začali v roku 1939 v Zliechove, dedine v okrese
Ilava, o ktorej existencii, ako správny patriot s hrdosťou dodáva, sa zachovali prvé písomné
správy z roku 1272.
Láska k múdrosti („Phileo-Sophia“) ho po získaní maturity na Jedenásťročnej strednej
škole v Ilave (1957) a absolvovaní vojenskej základnej sluţby priviedla k bránam Univerzity
Komenského v Bratislave. Na tejto vysokej škole začal v roku 1961 študovať odbor filozofia,
čo je o ňom ako filozofovi všeobecne známe a celkom prirodzené. Málokto však vie, ţe
paralelne s filozofiou, ako jeden z mála vysokoškolákov, študoval aj biológiu na
Prírodovedeckej fakulte UK.
Hľadanie objektívnej pravdy v prírodovedeckom prostredí nebolo v tom čase pre
filozofov vôbec jednoduché. Skĺbenie dvoch diametrálne odlišných vedných odborov si
vyţadovalo od študentov veľkú dávku trpezlivosti, kreativity a schopnosti naučiť sa vnímať
svet komplexne, pragmaticky a realisticky. Za mnohé celoţivotné poznatky vďačí práve tejto
náročnej študijnej kombinácii, ktorú sa mu podarilo úspešne absolvovať v roku 1966. V
biologicko-filozofickej dileme budúcej profesijnej orientácie po skončení štúdia oboch
vysokých škôl napokon predsa len zvíťazila filozofia.
V roku 1966 nastúpil Jozef Škrovánek ako asistent filozofie na Pedagogickú fakultu
UK v Trnave. Túţba po vzdelaní a zvyšovaní si svojej vedecko-pedagogickej a odbornej
kvalifikácie ho v tom istom roku priviedla aţ do Prahy, kde začal externe študovať vedeckú
ašpirantúru zo sociológie. V tom čase tzv. „Praţská sociologická škola“ preţívala obrovský
rozmach a spoločenskú autoritu. Jednou z výrazných osobností vtedajšieho spoločenskovedného i kultúrneho ţivota bol a neustále je, dnes uţ profesor a nestor českej i slovenskej
sociológie, Pavel Machonin, ktorý sa stal jeho školiteľom. Po roku 1970 sa ocitla celá československá sociológia, najmä jej aktívni protagonisti, ale aj študenti a ašpiranti vo veľmi
zloţitej situácii. Z rešpektovanej a uznávanej vedy sa stala veda politicky neuznávaná a vo
vtedajšej spoločenskej praxi málo pouţiteľná. Dochádza k rušeniu sociologických ústavov,
katedier a školiacich pracovísk. Z tohto dôvodu sa niektorí ašpiranti rozhodli dokončiť
štúdium na iných vysokých školách, iní začali študovať nové vedné odbory.
Jozef Škrovánek, ako jeden z mála študentov, bol vybraný do internej vedeckej
ašpirantúry filozofie na prestíţnu zahraničnú Leningradskú štátnu univerzitu. V roku 1971, uţ
ako ţenatý a otec jedného dieťaťa, nastupuje do Leningradu, terajšieho Petrohradu, kde zaţíva
podľa jeho slov prvýkrát vo svojom ţivote najtuhšiu zimu od roku 1941, aţ – 40o C. Zocelený
nielen mrazom a ruskou vodkou, ako s úsmevom spomína na preţité obdobie, ale najmä
kvalitnou vedeckou prípravou, ktorou je dodnes známa táto univerzita, sa ako čerstvý
kandidát filozofických vied vracia na svoje pôvodné pracovisko do Trnavy. Neskôr odchádza
na Právnickú fakultu do Bratislavy, kde pôsobil v rokoch 1974 – 1978. V roku 1982 sa stáva
docentom. Okrem vedecko-pedagogickej činnosti pôsobil počas svoje kariéry aj v rôznych
riadiacich funkciách v oblasti vzdelávania. Od roku 1987 do roku 1990 pracoval na
Ministerstve školstva SR.
Pred príchodom na Akadémiu PZ v Bratislave v roku 1993 vyučoval krátky čas aj na
Materiálovo technologickej fakulte SVŠT v Trnave. Na Katedre spoločenskovedných
disciplín Akadémie PZ v Bratislave pracuje doc. PhDr. Jozef Škrovánek, CSc., od októbra
1993. Okrem základov filozofie vyučuje aj logiku a filozofiu práva. Vo svojej vedeckoodbornej a publikačnej činnosti sa zaoberá predovšetkým miestom a úlohou filozofie vo
výučbe
spoločenských
vied,
humanizáciou
vzdelávania
policajtov
a filozofickometodologickými otázkami vedeckého poznávania v policajných vedách. Počas svojho

pedagogického pôsobenia na Akadémii PZ sa aktívne podieľal na úspešnej obhajobe
mnohých diplomantov, zapájal sa do organizácie ŠVOČ a vedenia prác talentovaných
študentov v tejto súťaţi.
Docent Jozef Škrovánek je obľúbený a známy najmä svojim ľudským prístupom,
zmyslom pre humor a ţivotnou filozofiou, ktorou dokáţe spríjemniť kaţdé stretnutie nielen
s kolegami, ale aj so študentmi. Dôkazom toho je aj jeho krédo, ktoré má svoj pôvod v jeho
kaţdodennej činnosti, ktorú vykonáva rád, vţdy zodpovedne a presne. Keďţe kaţdý deň, či
svieti slnko, alebo padá dáţď presadá zo svojho neodmysliteľného bicykla na vlak z Trnavy
do Bratislavy, aby rozvíjal filozofické myslenie budúcich absolventov našej školy, aj celý
svoj ţivot prirovnáva k tejto činnosti slovami: „Ţivot je ako bicykel – musíš ťahať, pokiaľ
ťaháš ideš – ţiješ.“
Tak milý oslávenec, pán doc. PhDr. Jozef Škrovánek, CSc., pevné zdravie a dostatok
síl, nech Ti to dobre „ťahá“ a ešte veľa, veľa „najazdených kilometrov“.
Karol Murdza

