Správy
Prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc.
(27. 4. 1946 – 12. 4. 2013)

Narodila sa v obci Košťany nad Turcom (okres Martin), kde navštevovala
základnú školu, ktorú potom ukončila v Martine (ZŠ Bernolákova). Tu
absolvovala i Jedenásťročnú strednú školu (1960 – 1964). Jej celoživotné
vedecké a publikačné smerovanie ovplyvnilo vysokoškolské štúdium odboru
pedagogika dospelých a osveta na Filozofickej fakulte Univerzity P. J.
Šafárika v Košiciach (1964 – 1969), sídliacej v Prešove. Siedmy semester
štúdia absolvovala na Fakulte osvety a novinárstva Univerzity Karlovej
v Prahe.
Po ukončení vysokoškolského štúdia bola prijatá na miesto asistentky na
Katedru všeobecnej pedagogiky a pedagogiky dospelých, na čele ktorej bol
významný slovenský historik pedagogiky a komeniológ František Karšai.
V akademickom roku 1971/1972 absolvovala na UPJŠ v Košiciach
postgraduálne štúdium vysokoškolskej pedagogiky a v r. 1974 na Katedre
výchovy a vzdelávania dospelých FF UPJŠ v Prešove obhájila rigoróznu prácu
a získala titul PhDr.
V r. 1986 ukončila pod vedením prof. PhDr. A. Čumu, CSc., na FF UK
v Bratislave ašpirantské (doktorandské) štúdium v odbore pedagogika (titul
CSc.) a na tej istej inštitúcii sa v r. 1992 habilitovala na docentku v odbore
pedagogika. Inauguračné konanie v odbore pedagogika na PedF UKF v Nitre
bolo úspešne zavŕšené v r. 2003. Od r. 2004 pôsobila ako profesorka na
Katedre vzdelávania dospelých a sociálnej práce a neskôr na samostatnej
Katedre sociálnej práce, a dlhé roky vykonávala funkciu vedúcej katedry. Na
základe nového Štatútu FF PU sa po výberovom konaní od akademického roka
2005/2006 stala riaditeľkou Inštitútu edukológie a sociálnej práce. Jej veľkou
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zásluhou boli vyprofilované študijné odbory sociálna práca a andragogika,
garantovala doktorandské štúdium v odbore sociálna práca, výraznou mierou sa
pričinila o pridelenie práva na habilitačné a inauguračné konanie v odbore
sociálna práca.
Pod jej vedením boli na pracovisku riešené výskumné úlohy, ako napr.
„Kvalita života v sociálnych kontextoch globalizácie a výkonovej spoločnosti“
(VEGA č. 1/7550/20, r. 2000 – 2002); „Kvalita života – kvalitou sociálnej
práce a vzdelávania dospelých“ (VEGA č. 1/0457/03; r. 2003 – 2005); „Úloha
sociálnej práce a vzdelávania dospelých v spoločnosti založenej na poznatkoch
a v štáte verejného blaha“ (VEGA č. 1/3649/06, r. 2006 – 2008) a pod. Bola
vedúcou osobnosťou pri organizovaní mnohých vedeckých medzinárodných i
domácich konferencií, sympózií, seminárov a pozývaná ako rešpektovaná
odborníčka nielen na podujatia na Slovensku, ale i v Čechách a Poľsku.
Prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc., bola členkou mnohých expertných
skupín pôsobiacich na ministerstve školstva a ministerstve práce, sociálnych
vecí a rodiny, o jej erudovanosti a akceptovaní v akademickej komunite svedčí
i jej členstvo v odborových komisiách pre doktorandské štúdium (FF UK
v Bratislave, FZaSP TU v Trnave, FSV UKF v Nitre, FF UKF v Nitre, FF KU
v Prahe, FF a FHPV PU v Prešove), v redakčných radách domácich
a zahraničných časopisov (Sociální práce/Sociálna práca, Pedagogická revue,
Andragogická revue, Mládež a spoločnosť, Auxilium Sociale-Nowum,
Zamojskie Studia i Materiały- Pedagogika), či vedeckých rád univerzít (Prešov,
Nitra, Ostrave).
Za svoje pedagogické pôsobenie, vedecko-výskumné a publikačné aktivity
získala ocenenia od ministra školstva, rektora PU, dekana FF PU, Akadémie
vzdelávania, či Pamätnú medailu Juraja Fándlyho.
Na poslednej rozlúčke dňa 17. 4. 2013 v Dome smútku v Prešove prišli
vzdať hold neúnavnej bojovníčke, náročnej, no zároveň láskavej učiteľke,
zanietenej propagátorke celoživotného vzdelávania mnohí domáci i zahraniční
kolegovia a kolegyne, priatelia, bývalí a súčasní študenti denného a externého
štúdia. Za vedenie Prešovskej univerzity v Prešove prehovoril prorektor pre
vzdelávanie prof. PhDr. Milan Portik, PhD., ktorý výstižne vyjadril pocity snáď
v mene všetkých prítomných: „Pani profesorka, milá Hanka, nežila si len pre
seba, žila si pre tých, ktorí Ťa obklopovali, pre rodinu, kolegov, študentov, žila
si pre ciele, ktorých veľkosť presahuje našu holú existenciu. A takto prežitý
život presahuje svoje ohraničenie, pôsobí ako fakľa, ktorá nás obdarúva
hrejivým teplom i svetlom, ktoré nám pomáha žiť plnohodnotný život. Bolo pre
nás šťastím, že sme Ťa mohli stretnúť, poznať a oceniť, čo si pre nás urobila.“
Eduard Lukáč
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