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Voľby rektora Univerzity Komenského 
S napätím očakávala univerzitná 

verejnosť, kto bude víťazom zápo
lenia o post rektora, najmä po 
prvých voľbách začiatkom decem
bra, v ktorých ani jeden z kandidá
tov nezískal potrebný počet hla
sov. Volebná komisia sa rozhodla 
druhé voľby v januári rozložiť na 
dve časti. Kandidáti mali možnosť 
predstaviť sa a predstúpiť so svoji
mi predstavami o cestách ďalšie
ho rozvoja Univerzity Komenského 
a jej fakúlt pred akademickú obec 
univerzity dňa 3. januára 1991 a sa
motné voľby sa konali 8. januára 
1991 v aule UK. Po odstúpení 
dvoch kandidátov sa vo voľbách 
o post rektora uchádzali traja kan
didáti: prof. RNDr. Beloslav Riečan, 
DrSc., prof. PhDr. Miroslav Kusý, 
CSc. a prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc. 

Prof. Riečan vo svojom príhovore pre
zentoval svoj názor na súčasnosť a bu
dúcnosť univerzity v troch tézach. Ako 
prvoradú úlohu univerzity vyzdvihol po
trebu zvýšenia úrovne vyučovania na zá
klade zintenzívnenia vedeckej práce pe
dagogického zboru. Cesta k tomu vedie 
v súčasnosti cez samostatnosť fakúlt, sa
mostatnosť jednotlivých odborov. Naša 
univerzita bude tým pevnejšia, jej fakulty 
budú tým užšie spolupracovať, čím budú 
samostatnejšie. Tretia téza, ktorú pokla
dal z a  dôležité objasniť, spočívala v po
trebe národného programu pre našu ná
rodnú univerzitu. Všetky tri tézy rozviedol 
na konkrétnych príkladoch. 

Prof. Kusý vo svojej rektorskej koncep
cii zdôraznil, že v nasledujúcom období 
pôjde univerzite o nástup na európsky 
štandard, o prioritu univerzality Komen
ského pred jej špecifičnosťou, pred jej 
izoláciou do národnej škrupiny. Konštato
val, že musíme začať európskym mini
mom, t. z. smerovať od tohto európskeho 
minima k európskemu štandardu. Jeho 
znakom by mala byť kompatibilita poslu
cháčov na jednotlivých fakultách, konver-
tibilita našich diplomov s európskymi 
diplomami a konvergencia našich učite-

(Pokračovanie na 2. str.) 

VYTVARAME PODMIENKY 
PRE ROZVOJ VEDY NA UNIVERZITE? 

V januári 1991 sa skončilo ročné funkčné obdobie volených funkcionárov 
našej univerzity. Prišiel čas skladania účtov. Treba konštatovať, že „sa" nespra
vilo veľa. Na pracoviskách rovnako ako v celej spoločnosti vládne neistota, čo 
s nami bude. Ozýva sa aj oprávnená kritika, tak ako v článku kolegu prof. Hulina 
(NU č. 5), z ktorého som si dovolil požičať názov. Napriek tomu si ale dovoľujem 
predložiť jednak bilanciu toho. čo „sa" spravilo a jednak svoje predstavy o tom. 
čo treba robiťdálej. Súhlasím s tými. ktorí tvrdia, že takéto predstavy bolo treba 
povedať pred rokom, ale priznám sa. že som sa k nim stačil dopracovať len po 
viacerých omyloch. Základným vodidlom mohli byt iba chabé skúsenosti zo 
zahraničných pracovísk (človek, ak nie je funkcionár, sa obyčajne nezaujíma 
o riadenie, ak toto dobre funguje) a rady zahraničných expertov (ti si zasa ťažko 
vedia predstaviť, aká je naša východisková situácia). 

Našu základnú dilému možno stručne 
formulovať takto: Vysoké školy (rovnako 
ako celá spoločnosť) potrebuju vedu. 
Veda potrebuje peniaze (z pohľadu našej 
univerzity podstatne viac ako v minulosti). 
Nieto peňazí (alebo len málo). Čo robiť? 

a) Vykonávať tlak na vládu, minister
stvá, zaangažovať strany, tlač atď. s cie

ľom získať veľa peňazí. Nechcel by som 
byt v koži vládnych činiteľov, ak by takto 
postupovali aj iné rezorty. 

b) Uspokojiť sa len s tym málom. čo 
dostaneme a spravodlivo to rozdelil (tak 
aby každý niečo dostal, dbat na sociál
nu" spravodlivosť - vecí všetci robíme 

(Pokračovanie na str 4) 



Voľby rektora Univerzity Komenského 
(Dokončenie z 1. str.) 

ľov a ved. pracovníkov s učiteľmi a ved. 
pracovníkmi európskych univerzít. Tieto 
ciele rozšíril o úlohy, ktoré univerzitu 
očakávajú v oblasti decentralizácie, de-
byrokratizácie, deetatizácie. deizolácie 
a deteriorizácie vedy a výskumu na uni
verzite. V rámci týchto úloh upriamil 
pozornosť na pokračujúci proces vyme
dzovania kompetencií medzi minister
stvom, rektorátom a fakultami, na proces 
takej reštrukturalizácie rektorátu, aby sa 
dostal na úroveň managementu európ
skych a svetových univerzít, poskytoval 
služby fakultám na najvyššej úrovni. Ďa
lej vyzdvihol potrebu kvalitatívnej zmeny 
samotného vzťahu univerzity a štátu. 
Konštatoval, že univerzita nie je služob
ník štátu, ale spoločnosti. Nastolil potre
bu doviesť do reálnej konkretizácie vše
obecne známu zásadu, že investície do 
vzdelania sú tie najvýhodnejšie. Pouká
zal na nutnosť aktívnej prepojenosti uni
verzity s mestom, regiónom. Záverom 
zdôraznil, že iba kvalitná veda a kvalitný 
výskum sú zárukou kvalitnej výučby 
a vzdelávania. 

Prof. Švec vo svojom programovom 
vyhlásení sa zaoberal problémami, kto
rým univerzita v najbližšom období bude 
musieť čeliť. Podčiarkol, že devalvácia 

čs. meny voči doláru a očakávaná inflácia 
čs. koruny spolu so zníženými dotáciami 
do školstva zo štátneho rozpočtu budú 
mať za následok, že univerzita sa postup
ne dostane do najťažšieho obdobia jej 
novodobej histórie Poukázal na hrozbu 
úniku mladých vedeckých pracovníkov 
a zhoršujúce sa sociálne postavenie po
slucháčov. Za najťažší pokladá problém 
finančný. Východisko v mzdovej politike 
vidí v dôslednom rozdelení finančných 
prostriedkov z rektorátu na fakulty a z de
kanátov na katedry a ústavy, v racionál
nej personálnej politike a v osobnosti rek
tora, ktorý váhou svojho postavenia 
a na základe dokonalej znalosti problé
mov musí kvalifikovanou argumentáciou 
ovplyvňovať mzdovú politiku nadriade
ných orgánov. Ďalej sa zaoberal možnos
ťami získavania financií na rozvoj vedec
kej činnosti jednak z fondu vedy, rozširo
vaním spolupráce s výrobou a rozvojom 
zahraničnej spolupráce. Z tejto oblasti 
uviedol niekoľko príkladov. Poukázal na 
nové možnosti, ktoré sa otvárajú v oblasti 
riadenia a získavania zahraničnej odbor
nej literatúry. Záverom zdôraznil, že 
úspešnosť riadiacej práce bude záležať 
v prvom rade na úzkej spolupráci rektora 
so samosprávnymi riadiacimi orgánmi, 

pracovníkmi rektorátu, dekanátov, so 
študentmi a celou akademickou obcou 

Potom v diskusii všetci traja kandidáti 
odpovedali na otázky prítomných, ktoré 
sa týkali riadenia univerzity, samostat
nosti fakúlt a udržiavania ducha univerzi
ty, ktorý by ich zjednocoval, počtu prijí
maných študentov na fakultách, správne
ho riadenia univerzity, merania kvality 
pedagogickej práce a vzťahu k histórii 
a tradíciám Univerzity Komenského 

Na voľbu kandidáta na rektora dňa 
8. januára bolo určených 49 členov 
AS UK a 127 voliteľov (11 z každej fakul
ty, z toho 3 študenti). Voľby riadila voleb
ná komisia UK. ktorej predsedal doc 
PhDr B Hatiar, CSc Na voľbu rektora 
bola potrebná účasť nadpolovičnej väčši
ny členov AS a nadpolovičnej vačšmy 
voliteľov 

Na zvolenie v prvom a druhom kole 
hlasovania sa vyžadovala trojpatinova 
vačšma. v treťom (a štvrtom) kole posta
čoval súhlas nadpolovičnej väčšiny voli
čov. V prvom hlasovaní získal prof Rie-
čan 22 hlasov, prof. Kusý 61 hlasov 
a prof. Švec 64 hlasov (7 volitelia sa 
zdržali hlasovania). Do druhého kola 
postúpili 2 kandidáti s najvyšším počtom 
hlasov. O výsledku 150 voliteľov rozhodlo 
až v treťom kole, v ktorom 81 dalo svoj 
hlas prof. Švecovi a 69 prof Kusému 

Za rektora Univerzity Komenskeho bol 
zvolený prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc. 

- Sur -

Karlova univerzita v Prahe ponukla učite
ľom našej univerzity účasť na intenzívnom 
mesačnom kurze ekonomie, ktorý usporia
dala v spolupráci s partnermi z USA. 

Išlo o jednu z mála možností rýchleho zvýše
nia kvalifikácie v oblasti teoretickej ekonómie 
a národohospodárskej politiky, ako sa učia na 
kvalitných západných univerzitách a kde čs re
latívne zaostávanie v ekonomických disciplí
nách je zatiaľ najhlbšie. Išlo o kurz zásadne 
odlišný od kurzov managementu, marketingu 
a ekonomickej administratívy, ktorých ponuka 
je v súčasností u nás podstatne bohatšia. 

Organizátorom kurzu bol Inštitút ekonomic
kých vied Univerzity Karlovej v spolupráci s The 
Institute of International Education v New Yorku. 
Kurz absolvovalo 24 učiteľov ekonómie na vy
sokých školách v ČSFR. Prevahu mali účastní
ci do 35 rokov. Za americkú stranu prednášali 
prof G. Staller, prof. A. E Kahn, prof. R Schul
ler (Cornell University) a prof. О Куп (Universi
ty of Boston). 

Prof Staller predniesol základné partie teórie 
trhovej ekonomiky, zaoberal sa problematikou 
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Kvalitatívne 
nová 

ekonómia 
verejných statkov a služieb, formami účasti vlá
dy na ich produkcií Prof Kahn vyložil zásady 
trhového a netrhového ovplyvňovania hospo
dárskej aktivity mikroekonomických subjektov 
Výklad obohatil skúsenosťami z oblasti hosp 
politiky v leteckej doprave a telekomuniká
ciách. Prof. Schuller sa o i. zaoberal otázkami 
trhovej rovnováhy, aspektami teórie dokonalej 

a nedokonalej konkurencie a tvorbou národ
ného bohatstva Prof Куп prednášal partie 
z makroekonomické/ analyzy. popísal súvislos
ti medzi trhom kapitálu a trhom periazi pomo
cou kriviek IS a LM Venoval sa analyze trhu 
práce 

Institut venoval účastníkom kurzu základné 
učebnice Samuelson-Nordhaus Economics 
Hirshleifer Pnce Theory and Applications 
a ďalšie Na záver kurzu absolventi prevzali 
osvedčenia Institutu of International Education 
Organizátori kurzu predpokladajú /eho pokra 
čovanie na vyššom stupni štúdia Podmienkou 
pre vstup do kurzu budu znalosti na úrovni 
učebníc P. Samuelsona. W Petersona a J 
Hirshleifera Predpokladá sa rozšírenie obsahu 
prednášok a seminárov o oblasti finančne/ poli 
tiky. problémov zamestnanosti a problémov 
organizácie firmy 

Pre nás kurz predstavuje výrazný prínos 
k výučbe ekonómie í k rozvoju spolupráce 
medzi našimi univerzitami 

PhDr. Frantí&ek Okruhlica, CSc , 
Katedra humanistiky Ped F 



Reč bude o spolupráci Matematicko-fyzikálnej fakulty UK s niektorými ústavmi akadémie. Často 
aj v minulosti, ale markantne v prítomnosti, sa tu totiž viedli dva monológy, jeden na akadémii, druhý 
na vysokých školách. Často chýbal dialóg všetkých zainteresovaných, dialóg smerujúci k zabezpeče
niu rozvoja našej vedy, smerujúci k spolupráci všetkých, ktorým tento rozvoj leží na srdci. Isteže, ani 
tento dialóg nie je bez tradícií, lenže dnes ho treba postaviť na kvalitatívne vyššiu úroveň. 

Nebudem unavovať vyratúvaní m fak
tov. Faktov o spolupráci, ktorých môžu 
poskytnúť naše katedry neúrekom. Nie 
preto, že by neboli dôležité alebo zaují
mavé, veď na nich a len na nich možno 
stavať, ale preto, že tu chcem najmä pre
zentovať niekoľko projektov, myšlienok, 
či nápadov. 

K čerstvým prameňom vedy 

S nedostatkom vedeckej literatúry, ča
sopiseckej i knižnej, sa potýkame dobrých 
10 rokov. Situácia sa pozvoľna z roka 
na rok zhoršovala, aby v danom okamihu 
dospela k nepríjemnému vrcholu: prud
kému vzrastu cien časopisov z býva
lých socialistických krajín. Táto kritická 
situácia si akiste vynúti koncentráciu 
prostriedkov a síl, aby sme zabezpečili 
pre Bratislavu, resp. pre Slovensko aspoň 
to najnevyhnutnejšie. 

Zhodou okolností sme začiatkom no
vembra 1990 otvorili na MFF Hroncovú 
knižnicu, ktorá bude slúžiť bratislavským 
matematikom a fyzikom a prirodzene, aj 
ostatným odborníkom potrebujúcim lite
ratúru tohto zamerania. Vytvorili sme na 
naše pomery slušné priestory, v ktorých 
možno študovať najnovšie čísla nám 
dostupných časopisov a kde si možno 
požičať knihy i časopisy z našich fondov. 
Bežné čísla nepožičiavame domov, ale 
zhotovujeme z nich xerokópie. Tieto služ
by mienime poskytovať aj našim hosťom, 
teda pracovníkom SAV v prvom rade. 
V neďalekej perspektíve sa záznamy 
o fondoch i výpožičkách dostanú na počí
tač, takže náš návštevník bude môcť 
získať okamžitú informáciu o tom, či sa 
požadovaný titul nachádza v niektorej 
bratislavskej knižnici a či je vypožičaný. 
Predpokladám aj pravidelné výstavky no
viniek, ktoré si budeme navzájom posky
tovať. 

Pravdaže, tých časopisov máme na fa
kulte i v akadémii čím ďalej, tým menej 
a prostriedky na nákup nám nik nepridá. 
Jednou z ciest aspoň ako-tak si zlepšiť bi
lanciu je zlepšenie ekonomického príno
su vydávaných časopisov, či zborníkov. 
Kľúčom k tomu je, popri samozrejmej 
ekonomickej a administratívnej vynachá
dzavosti, odborná úroveň vydávaných 
tlačovín. Nie je to teda až tak málo, 
čo je v našich rukách. 

Iná možnosť, ako sa dostať k čerstvým 
vedeckým informáciám, je návšteva dob
re vybavených viedenských knižníc. Po 
pridelení dopravných prostriedkov aj na 
fakulty, môžeme organizovať pravidelné 

zájazdy do Viedne za týmto účelom. Bolo 
by neprirodzené, keby sa pritom nenašli 
voľné miesta pre našich priateľov z aka
démie, ktorí pre našu fakultu vykonali 
toľko, že sa to v krátkosti ani nedá vy
jadriť. 

DIALÓG 

namiesto 

MONOLÓGOV 

Výstavba a prístavba 

Vytvorenie slušnej knižnice s čitárňou 
v našich podmienkach je činom iste mi
moriadnym. Zasluhuje si osobitnú pozor
nosť už aj preto, že matematici a informa
tici, pracovníci matematických katedier 
sa museli uskromniť a budú pracovať 
v stiesnenejších podmienkach ako dote
raz. Odmenou im je len nádej, že im to 
budovaná knižnica vynahradí. 

Nemuseli by sme byť tak stiesnení na
trvalo, keby sa nám podarilo realizovať 
naše budovateľské plány. Medzi ne patrí 
aj prístavba knižnice, čo by mala byť 
stavba nenáročná stavebne aj investične. 
V príslušnom pavilóne by sa, pravda, vy
tvorili aj ďalšie kapacity pre pedagogickú 
činnosť. 

Skutočne prevratným činom, o ktorom 
sa vážne uvažuje, by však bola výstavba 
Matematického ústavu SAV v našom 
areáli v Mlynskej doline. Azda najvýraz
nejším efektom tohto počinu by bolo 
práve sústredenie knižných i časopi
seckých matematických kapacít v Bra
tislave na jedno miesto. Pri predpoklada
nej hospodárskej stabilizácii by tak mohla 

vzniknúť bezpochyby najlepšia matema
tická knižnica v ČSFR. 

Ďalším, možno ešte významnejším 
efektom tohto činu, by bolo ešte tesnejšie 
zblíženie týchto dvoch pracovísk, ktoré 
majú rôzne síce, ale blízke a navzájom 
sa doplňujúce ciele. Pracovníci akadé
mie by sa ešte vo väčšom meradle mohli 
zapojiť do pedagogicého procesu, a to 
tak v pregraduálnom, ako v postgraduál
nom štúdiu. Uľahčil by sa tiež vznik 
a plodné účinkovanie spoločných vý
skumných kolektívov, ako aj vzájomná 
výmena pracovníkov medzi akadémiou 
a fakultou. 

Spoločne do sveta 

Zatiaľ, čo spomínaná výstavba môže 
vzbudiť dojem síce krásneho, ale ťažko 
realizovateľného sna, výmena pracovní
kov medzi akadémiou sa môže uskutoč
niť hoci zajtra. Veď už v šk. r. 1988/89 
sme mali jeden semester takú výmenu 
medzi 2 pracovníkmi. Podobne reálna, 
a v záujme úspechu nevyhnutná, je spo
ločná realizácia postgraduálneho štúdia, 
čím myslíme, pravda, doktorské štúdium 
(doterajšie CSc.) podľa nového vysoko
školského zákona Prirodzeným krokom 
k tomu je aj vytvorenie spoločných obha-
jobných komisií, ktoré blahodárne pôso
bia už pekných pár rokov. 

Spoločné postgraduálne štúdium iste 
ešte viac rozšíri pedagogické pôsobenie 
pracovníkov akadémie na našej fakulte. 
Ako vedľajší produkt tohto závažného 
faktu bude automatické rozšírenie udeľo
vania docentúr a profesúr pracovníkom 
akadémie a vzápätí aj formálne uľahče
nie plánovaných výmen, či zámen. Tak
isto asi netreba osobitne zdôrazňovať 
význam vedeckej spolupráce na spoloč
ných projektoch, ktoré sa budú môcť 
ľahšie uchádzať o príslušné granty, a to 
aj v medzinárodnom meradle. 

Ešte jedna forma spolupráce si zaslúži 
osobitnú pozornost: usporadúvanie spo
ločných vedeckých konferencií, seminá
rov, či letných škôl. školstvo by mohlo 
v tejto súvislosti poskytnúť mimo školské
ho roku ubytovacie kapacity svojich štu
dentských domovov. Pravdaže, situácia 
je tu zložitejšia, lebo študentske domovy 
maju podobnu samostatnosť ako fakulty 
Azda sa tu však nájde prijatelne riešenie 
veď vedecká aktivita fakult je klučom 
k plneniu ich výchovného poslania, ktoré
mu by malo byt prispôsobené všetko 
čo vysokú školu obklopuje 

Beloslav Riečan 
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(Dokončenie z 1. str.) 

vedu). V tomto prípade by nám veľmi 
skoro ušiel vlak (aj s talentovanými pra
covníkmi; únik mozgov je najväčšie ne
bezpečenstvo, ktoré ohrozuje nielen na
šu univerzitu, ale celú východnú Európu. 
Je to fenomén, s ktorým zápasili a stále 
zápasia aj vyspelé krajiny západnej Euró
py)-

Ak sa zhodneme v tom, že naším stra
tegickým cieľom je vybudovať univerzitu 
dobrej európskej úrovne (ktorej diplomy 
by boli uznávané vo svete), prístupy a) 
a b) sú neprijateľné. Za  jedine možný 
pokladám prístup 

c) postarať sa o to, aby sa obmedze
né prostriedky investovali tam, kde to 
prinesie „zisk" (aj v ekonomickom, ale 
nielen v ekonomickom zmysle) a súčas
ne sa poobzerať po peniazoch z iných 
zdrojov. 

Som veľmi rád, že celý systém nových 
zákonov a vyhlášok v oblasti vysokého 
školstva a vedy, ako aj politika prísluš
ných štátnych orgánov sú orientované 
práve na podporu tohto prístupu. Pravda 
nové normy ani zďaleka nie sú ideálne. 
Sám som sa podieľal na príprave niekto
rých z nich, a práve preto som si toho 
vedomý. Treba ale uvážiť, že nové normy 
predstavujú obrovský pokrok v porovnaní 
s tým, čo sme mali pred rokom. A na 
druhej strane, kolegovia, ktorí sa zaobe
rajú modelovaním reálnych dejov vedia, 
že neexistujú presné modely, iba lepšie 
či horšie aproximácie. 

Nuž teda, ako rozdeľovať peniaze 
na vedu? Ako riadiť vedu? Základná idea 
je jednoduchá a uznávaná aj vo svete 
Najviac treba podporovať špičkový 
výskum, aj keď v rámci našej univerzity, 
či jednotlivých fakúlt, to budú len nemno
hé odbory, na viaceré (najmä experimen
tálne, kde je výskum drahý) sa toho 

neujde veľa. To v prvej fáze. Ak sa budú 
(a ja verím, že budú) rozdeľovať peniaze 
takýmto spôsobom aspoň v rámci Slo
venska, bude to mať za efekt presun fi
nancií z oblasti rezortného výskumu 
(cca 60 tis. pracovníkov, menšia efektív
nosť) smerom k SAV a vysokým ško
lám (cca 15 tis. vedeckých a ved. peda
gogických pracovníkov). Z ľudského hľa
diska je pochopiteľné, že sa postihnuté 
pracoviská budú brániť, ale nevidím inú 
možnosť. 

Je samozrejmé, že primerane treba 
financovať aj výskum, ktorý nie je 
špičkový, ale nevyhnutný (napr. v rám
ci našej školy kvôli väzbám na výučbu; 
pripomínam ale, že napr. výskum, ktoré
ho cieľom bolo nájsť domácu náhradu za 
devízové výrobky, stráca v nových eko
nomických podmienkach zmysel). Sú
časne treba dať všetkým pracoviskám 
šancu dostať sa do „prvej ligy". 

Úlohou vedenia univerzity je riadiť 
tento proces. Nie administrativně, ale 
tým, že vytvoríme také podmienky, aby 
ľudia mohli čo najlepšie využívať svoje 
schopnosti (iné spôsoby riadenia sme 
neúspešne skúšali 40 rokov). 

Ak chcem riadiť, musím vedieť me
rať výsledky. Merať vedu je veľmi ťažké 
aj v tých krajinách, kde to už robia dlho. 
Merať možno predovšetkým výstupy a tý
mi sú najmä publikácie, ktoré sú pod 
medzinárodnou kontrolou (a oponentu
rou; preto kladieme dôraz na publikácie 
v dobrých medzinárodných časopisoch) 
Etalónom, s ktorým sa porovnávame 
môže byť iba medzinárodný štandard 
(zahraniční experti nevedia odpovedať 
na otázku, ako merať produkciu písanú 
po slovensky, napr. v humanitných ve
dách). Rozruch okolo kritérií slúžil aj na 
to, aby sa jednotliví pracovníci dokázali 
ohodnotiť a uvedomiť si, čo sa od nich 
žiada (je to ako s cenami v našom hospo-

VYTVARAME 
PRE ROZVOJ VED 

dársťve). Na svetlo vyplávali aj také ne
morálne javy, ako „spoluautori", ktorí 
sa bezprácne pripisovali na cudzie ve
decké práce. V tomto si príslušné vedec
ké komunity musia sami urobiť poriadok; 
prevenciou bude aj to, ak sa dôsledne 
bude vo všetkých zoznamoch publikácií 
uvádzať percentuálny podiel príslušného 
autora. 

Pripomínam, že metódy merania, aj 
keď nie sú dokonalé, sú dosť rozpracova
né, existuje o tom rozsiahla literatúra 
(informácie na oddelení vedy RUK). 

Keď vieme merať a vieme, kto je kto. 
treba umožniť, aby ti, ktorí su lepši, 
mali vplyv a lepší prístup k financiám. 
Takýto postup dokáže urobiť zázraky Pri 
návštevách dobrých zahraničných uni
verzít - najmä v USA - človek vidí, že 
takýto systém dokáže aj z priemerných 
pracovníkov vychovať vynikajúcich od
borníkov a súčasne si s hrôzou uvedo
muje. ako u nás trestuhodne strácame 
talenty; z nich sa po rokoch stávaiu prie
merní pracovníci bez záujmu o vedu 
(česť výnimkám) 

Teda vplyv a peniaze Najskôr k tomu 
prvému Urovert univerzity sa posudzuie 
aj podľa kvality jej profesorského zboru 
Každoročne su v zahraničí publikovane 
zoznamy profesorov lepších univerzít 
Takíto profesori muaia mat medziná
rodnú reputáciu. Požaduju to aj naše 
zákonné normy. Je osobnou tragédiou 
viacerých kolegov, ktorí v minulosti ne
mali podmienky na vedeckú činnosť, boli 
rôznym spôsobom prenasledovaní, že je 

Rakúska národná knižnica vo Viedni 
Výrazom aktivity pobočky ČSVTS pri Ka

tedre knihovedy a vedeckých informácií FF UK 
v Bratislave bolo i zorganizovanie návštevy 
Viedne dňa 25. 5. 1990 spojenej s odborným 
programom. Na podujatí sa zúčastnilo 24 učite
ľov a študentov. 

Účastníci si mali možnosť prehliadnuť jedi
nečnú pamiatku európskej architektúry - gotic
ký chrám sv. Štefana. Po prehliadke nasledoval 
hlavný cieľ našej návštevy, Rakúska národná 
knižnica. Na pôde knižnice sa nám dostalo 
vrelého privítania zo strany riaditeľky pani 
dr. Magdy Strebl, ktorá je i predsedníčkou 
Spolku rakúskych knihovníkov. 

Rakúska národná knižnica, až do konca 
1. sv. vojny Dvorská knižnica (knižnica cisár
skeho dvora), sa radí k najvýznamnejším kniž
niciam sveta. Bola založená už v roku 1526. Jej 
bohaté fondy prekračujú v súčasnosti 6,4 mi
lióna knižničných jednotiek vrátane 2,4 milióna 
tlačených kníh. Za svoj vznik vďačí habsburg-
ským monarchom neskorého stredoveku, ktorí 
boli povestní ako veľkí milovníci a zberatelia 
kníh, napr. Fridrich III. (1440-1493) a Maxi-
milián I. (1493-1519), ktorý bol sám aktívnym 
autorom. Do ich zbierok patrili také poklady 

ako drahocenný „Evangeliar des Johannes 
von Troppau" (1368) vojvodu a znalca umení 
Albrechta III. 

Spočiatku boli habsburgské zbierky uchová
vané v rôznych depozitároch (Švajčiarsky trakt 
Hofburgu, Minoritsky kláštor, neskôr v Reichs-
kanzleitrakt). Ešte pred koncom vojny so Špa
nielskom a Tureckom cisár Karol VI. (1711 až 
1740) prikázal postaviť osobitnú budovu pre 
knižnicu. Postavili ju slávni stavitelia Johann 
Bernhard Fischer von Erlach a jeho syn Jozef 
Emanuel. Mali pred sebou dve úlohy: podľa ba
rokovej tradície vytvoriť nádhernú stavbu pre 
poklady knižničných zbierok a glorifikovať 
cisára. Výstavba „Prunksaalu" trvala len tri 
roky (1723-1726). Je skutočne hlbokým ume
leckým zážitkom uvidieť tento architektonický 
skvost. 

Dekorácia interiéru sály predstavuje ucelený 
umelecký program: v analógii k architektonickej 
konštrukcii knižnice (kupola a dve bočné krídla) 
je freska kupoly s apoteózou cisára Karola VI 
obkolesená zobrazeniami vojny a mieru Fresky 
na strope vytvoril Daniel Gran. Dva monumen
tálne stĺpy, ktoré architektonicky rozdeľujú sálu, 
znamenajú ciele cisára Karola v Španielsku 
(Herkulove stíf>y predstavujú Gibraltár) V cen

trálnom ovále stojí socha cisára samotného 
v životnej veľkosti obkolesená sochami vojvod
cov a členov cisárskej rodiny. 

Knižnica predstavuje dokonaly typ barokovej 
knižnice. Až do výšky klenutého stropu pokry
tého freskami sa dvíhajú regále plné kníh Dra
hocenné zariadenie a nábytok zodpovedajú 
významu kníh, ktoré sú tu uchovávané väčši
nou od 16. a 17. storočia - a nadovšetko slávna 
knižnica princa Eugena Savojského. ktorá bola 
získaná po jeho smrti a uložená v centrálnom 
ovále sály (obsahuje pnbližne 15 000 zväzkov) 

Pôvodne sa zamýšľalo. aby baroková sála 
slúžila nielen ako depozitář kompletného tonou 
Dvorskej knižnice, ale aj ako pracovňa pre kni
hovníkov a vereiná študovňa, pretože knižnica 
bola určená pre verejné využívanie cisárom 
Karolom VI. už od roku 1726 Počas neustáleho 
rastu Dvorskej knižnice ako vedeckej inštitúcie 
pôvodná baroková sála už nemohla pojaf 
ďalšie prírastky, preto sa knižnica musela roz
šíriť o okolité budovy - Augustiánsky kláštor 
a neskôr o Neue Burg Je pre nás mimonadne 
významné, že napriek zachovávaniu určitých 
ochranných opatřeni, uchovávané knihy môžu 
čitatelia využívaf pre vedecké a výskumné 
účely 

Dnes Rakúska národná knižnica pozostáva 
z niekoľkých zbierok a špecializovaných utva 
rov: 

Zbierka tlačených kníh zahrnuje knihy 
Prunksaalu Obsahuje tlačené knihy počínajúc 



PODMIENKY 
NA UNIVERZITE? 

pre nich hodnosť profesora aj teraz nedo
siahnuteľná. Je to nespravodlivé, ale pri
pustiť výnimky by bolo osudné pre ďalší 
rozvoj univerzity. Treba (rovnako ako 
v ekonomike) zabrániť inflácii. Neobsade
né profesorské miesta budú motiváciou 
pre mladších pracovníkov. Možno sa tiež 
pokúsiť-tak ako na dobrých univerzitách 
v zahraničí - obsadzovať tieto miesta 
odborníkmi z iných pracovísk (v súčas
nosti je u nás často opozícia proti ta
kémuto postupu, nápravu prinesie až 
grantový systém). Analogicky treba pri
stupovať k docentúram, vedeckým hod
nostiam a pod. Prihovára sa, aby sa 
problémy rehabilitovaných pracovníkov 
riešili napríklad cestou osobných platov, 
je to v kompetencii fakúlt. A j  keď ide o cel
kom inú kvalitu a iné súvislosti, chcem 
pripomenúť najmä starším kolegom skú
senosti s profesormi a docentmi, ktorí boli 
„za zásluhy" menovaní po roku 1968. 

Teraz peniaze. O grantovom systéme 
sa už čo to vie. Ešte sa len rozbieha na 
rezortnej, či celoslovenskej úrovni. Naň 
bude nadväzovať univerzitný grantový 
systém a je v kompetencii fakúlt rozhod
núť, ako rozdeľovať svoje peniaze. Krité
riá pri udeľovaní rezortných a vyšších 
grantov musia byť medzinárodné, tak 
ako v zahraničí, Budem presadzovať, 
aby najmä grantové prihlášky členov 
grantových komisií prešli tvrdou zahra
ničnou oponentúrou. Verím, že grantový 
systém bude v krátkom čase pracovať 
pomerne efektívne. 

Ďalšie zdroje financií sú v zahraničí 
(domáci priemysel je na tom momentálne 

biedne). Netreba pripomínať medziná
rodné programy (TEMPUS). Veľa peňazí 
je na jednotlivých univerzitách v podobe 
grantov. Napr. v USA sú granty v oblasti 
spoločenských vied rádové tisícky dolá
rov, v oblasti prírodných vied a matema
tiky rádové desiatky tisíc a v oblasti 
lekárských a biologických vied rádové až 
stovky tisíc dolárov. Z týchto peňazí 
možno platiť aj hosťujúcich profesorov, 
stážistov a pod. Samozrejme, držiteľ 
grantu očakáva, že z toho bude mať 
úžitok, dobročinnosť sa tu nevypláca. 

Z uvedeného je zrejmé, že univerzita 
by mala prednostne (finančne aj organi
začne) podporovať zahraničné styky 
v oblasti humanitných vied. Ďalšou 
prioritou je podpora mladých. Som toho 
názoru, že starší odborník, ak je dobrý, 
si na svoje zahraničné cesty nájde fi
nančné zdroje v zahraničí (a na rozdiel 
od minulosti, nikto mu nebude brániť, aby 
ich aj využil). Investovať obmedzené 
zdroje univerzity, či ministerstva treba 
tam, kde bude najväčší efekt, t. j. do mla
dých perspektívnych pracovníkov, či štu
dentov (za rozumnú hranicu pokladám 
vek 35 rokov; nie som samozrejme proti 
tomu, aby sme v odôvodených prípadoch 
podporovali aj starších pracovníkov). Tu 
máme veľké rezervy a ak nedosiahneme 
zásadný obrat, bude to mať zhubný vplyv 
na osud univerzity. Uvediem príklady. Za 
prvých jedenásť mesiacov roku 1990 
(údaje poskytlo zahraničné oddelenie 
RUK a nie sú celkom presné) vycestovalo 
do zahraničia okolo 60 pracovníkov, či 
študentov bratislavskej Lekárskej fakulty 
UK s finančnou podporou UK, či minister
stva cca 290 tis. Kčs. Mladších ako 40 
rokov bolo 30% (minuli 20% všetkých 
prostriedkov), ale 50% starších ako 50 
rokov (70 % prostriedkov). Podpora mla
dých z ostatných fakúlt je lepšia, naj
lepšia je v prípade Lekárskej fakulty 

v Martine, Filozofickej fakulty a Mate-
maticko-fyzikálnej fakulty (napr. z MFF 
dostalo 140 študentov a pracovníkov 
podporu 400 tis. Kčs, mladších ako 
40-ročných bolo 70% (60% prostried
kov), starších ako 50-ročných 15% 
(20 % prostriedkov)). 

Súhlasím s kolegom Hulínom, že veda 
pri relatívnej samostatnosti fakúlt musí 
byť jedným z integrujúcich faktorov uni
verzity. To však nemožno neorganizovať, 
iba vytvoriť podmienky. Základom je 
úplná informovanosť o tom, čo sa na uni
verzite robí a možnosť komunikácie 
v rámci univerzity, ale aj s okolím (a za
hraničím). Týmto požiadavkám je podria
dená koncepcia budovania počítačo
vej siete na UK (bude o nej článok od 
P. Mederlyho). Druhou podmienkou je 
univerzitný klub, ktorý by slúžil na nefor
málne stretnutia pracovníkov univerzity 
a ich hostí. Pre zriadenie klubu vedenie 
univerzity veľa neurobilo. Pravidelné 
osobné kontakty pracovníkov rôznych 
fakúlt rozhodne treba sprostredkovať 
Idey a nápady, ktoré takto môžu vzniknúť, 
prispejú k vzniku tvorivej vedeckej atmo
sféry. 

Individuálne kritéria /edeckej produk
cie budú v budúcnosti t ež sto pnspievať 
k tomu, aby na pracov skách stále pano
vala tvorivá vedecká atmosféra. V súčas
nosti uvecene kntériá pôsobia nielen mo
tivačne, ale aj odstrašujúco. (Tu treba 
povedať, že ur . erzita by sa nemala uza-
tvárat pred dobrými učiteľmi, ktorí vedu 
nerobia. Pravda tieto úľavy sa nemôžu 
vzťahovať га profesorov.) Je to pochopi
teľné. univerzita ne  je izolovaná od spo
ločnosti a neurčité obavy z náročnosti 
požiadaviek na kvalitu práce sú dnes 
všeobecne rozšírené. Budúcnosť ukáže, 
že tieto obavy sú neopodstatnené. 

Jaroslav Smítal 

rokom 1501 až do súčasnosti (medzi inými také 
poklady ako „Theuerdank" cisára Maximiliána), 
osobitne so zreteľom na „austriaká", t.j. ra
kúsku národnú produkciu, resp. literatúru o Ra
kúsku, ďalej vybranú svetovú literatúru, okolo 
15 000 titulov periodík, 20 000 letákov, zbierku 
plagátov a tiež zbierku ex librisov. 

Zbierka rukopisov a inkunábulí obsahuje 
34 000 rukopisných knih, ktoré obsahujú 190 000 
autogramov, a tiež takmer 8 000 inkunábulí, 
ktoré sú slávne po celom svete, napr. „Wiener 
Genesis", „Wiener Dioskorides", kópiu 42-riad-
kovej „Gutenbergerovej Biblie" alebo Tabula 
Peutingeriana". 

Zbierku máp tvorí okrem 210 000 máp, atla
sov napr. atlas princa Eugena Savojského 
(„Atlas Blaeu-Van der Hem"), ďalej 190 000 
geograficko-topografických plánov a jedna 
z najväčších zbierok globusov na svete. 

Zbierka hudobnín ponúka 41 000 ruko
pisných partitUr, medzi inými najväčších hu
dobníkov sveta Mozarta, Haydna, Beethovena, 
Albana Berga attf., ďalej 91 000 zväzkov vy
tlačených hudobných diel, partitúr, 60 000 
fotografií rukopisov hudobných diel osobitné
ho významu (Hoboken-Archiv), gramoplatní 
a magnetofónových pások. 

Zbierka papyrusov zahrnuje takmer milión 
papyrusov, staré pergameny attf. 

Zbierka tlačí a fotografií uchováva takmer 
600 000 negatívov, 760 000 grafík a fotografií 
a tiež portrétov. 

Divadelná zbierka ponúka viac ako 1,2 mi
lióna autogramov, dokumentov o histórii filmu, 
plagátov hier. modely javiskových scén (kulís) 
attf. 

Do RakUskej národnej knižnice okrem iného 
patria tiež Medzinárodné mUzeum esperanta. 
Inštitút reštaurovania. V súlade s jej hlavnou 
funkciou sú tu umiestnené - Centrum rakús
kych knižníc pre plánovanie. Ústredný katalóg 
zahraničných knih v RakUsku, Centrum pre 
prípravu knihovníkov. Rakúska národná biblio
grafia. Odbor pre medziknižničnu výpožičnu 
službu, Úrad pre výmenu kníh so zahrani
čím attf. 

Rakúska národná knižnica je pre nás ne
smieme významným zdrojom informácii, a to 
predovšetkým informaci i ktoré sa bezprostreö-
ne dotykajú naše] historie Uvedomme si že na 
jej formovaní sa podieľali take osobnost ako 
Adam František Kolár Skutočne venujme väč
šiu pozornost tak dostupnému zdroju pozna
nia V histonckych pnestoroch Pnjnksaatu sme 
si prezreli výstavu Európske) knižnej váxoy 
v roku 1991 pnpravuju podlá slov pam nad tel 
ky výstavu venovanú 200 vyro6u úmrtia sláv -
neho W .  A Mozarta 

PhDr Ladislav Osiartac 
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NOVÁ KVALITA VÝCHOVY UČITEĽA 
Po novembri 1989 prudko u nás narastajú tendencie smerujúce k zásadným kvalitatívnym zmenám 

v politickom a hospodárskom živote a k zmenám v morálnom profile našej spoločnosti. Významné 
postavenie v tomto procese zohráva výchova a vzdelávanie, predovšetkým ich inštitucionalizovaná 
báza - škola. V súčasnosti čoraz častejšie sa školský systém pokladá za významný prostriedok kom
plexného ovplyvňovania spoločenského života, spoločenského rozvoja a dokonca i štruktúry moci 
v spoločnosti. 

Je všeobecne známe, že úroveň vzdelanosti a vychovanosti 
nezávisí iba od obsahu učebnej látky a jej šturktúry, ani 
iba od stavu školských budov a ich vybavenia zariadením 
a vyučovacou technikou. V sústave činiteľov participujúcich 
na úrovni vzdelanosti a vychovanosti má rozhodujúce posta
venie učiteľ. Významní filozofi svetového formátu, ako na
príklad John Locke, Mahátma Gándhí, Tomáš Garyk Masaryk 
a ďalší považovali úroveň učiteľského povolania za meradlo 
úrovne národa. Učiteľ je sústavne stredobodom pozornosti 
spoločnosti a hodnotenia ľudí. Často sa hodnotenie učiteľov 
spája so zodpovednosťou z a  sociálne problémy, do ktorých 
sa spoločnosť z času na čas dostáva. 

Ak sa napríklad mladí ľudia nesprávajú civilizované, pripo
čítavajú to nedostatočnej disciplinovanosti na škole, ak po 
skončení školy si nevedia nájsť zamestnanie, dávajú to na 
vrub tomu, že ich škola nenaučila, čo v živote potrebujú, ak 
porušia zákon, prisudzujú to skutočnosti, že učitelia ich 
neviedli k tomu, aby ho rešpektovali, ak zákon zasa neporušu
jú a prijímajú zaužívané normy a hodnoty, prisudzujú to faktu, 
že im učiteľ nevysvetlil, že každá nová generácia musí spo
chybniť existujúcu sociálnu štruktúru, aby sa mohla vyvíjať 
civilizácia. Raz spoločnosť kritizuje učiteľa ako podnecova-
teľa revolty proti existujúcemu spoločenskému poriadku a ino
kedy zasa ako beztvarého mäkkýša, ktorý slúži každej vládnú
cej triede. 

Dichotómia spôsobuje, že nech učiteľ zaujme akýkoľvek 
postoj k danej situácii, vždy sa nájdu ľudia, ktorí mu budú 
ochotne tlieskať, ako aj takí, ktorí zaútočia na všetko, čo urobí. 

Všeobecne sa predpokladá, že učiteľova činnosť je predo
všetkým orientovaná na odovzdávanie vedomostí, že žiakov 
naučí čítať, písať, počítať a poznatkom o prírode a spoločnos
ti. Od žiakov sa očakáva, že keď strávili 10-15 tisíc hodín 
v školskom zariadení, budú v dôsledku toho vzdelaní a získa
jú predpoklady pre úspešné zamestnanie. Tento pohľad na 
učiteľa je však veľmi zjednodušený, jednostranný, kladie dô
raz iba na parciálnu oblasť učiteľovej činnosti. Úspech nie je 
skutočný, ak je meradlom odovzdávanie vedomostí a ich 
zapamätávanie si. Výskumy ukazujú, že väčšina dospelých 
si pamätá iba zlomok toho, čomu sa v škole učili. Ešte väčšmi 
to platí o tých, ktorí sa ťažko učia. Opodstatnenosť učitelského 
povolania vyplýva najmä z funkcie viesť deti k učeniu. O čo je 
pravdepodobnejšie, že sú deti viac problémové a zlyhávajú, 
o to väčšmi potrebujú starostlivosť učiteľa. A predsa úspech 
vo vyučovaní v našej krajine sa najobvyklejšie meria nie tým, 
čo sa dosiahlo s tými deťmi, ktoré sa ťažko učia, ale čo sa 
dosiahlo s tými deťmi, ktoré sa ľahko učia. Je to paradox, ktorý 
dáva dôvod na zamyslenie. Z predchádzajúcej úvahy vyplýva, 
že základná pozornosť učiteľa sa zďaleka nevyčerpáva funk
ciou odovzdávania informácií, ako sa všeobecne predpokla
dá. Keďže tak veľa žiakov si zapamätá tak málo, celé vyučo
vanie by sa mohlo pokladať z a  stratu času, keby jeho cieľom 
bolo iba zapamätať si poznatky. 

Rozhodujúci význam pre úspešnú činnosť učiteľa majú jeho 
osobnostné vlastnosti, ktoré využíva pri komplexnom formo
vaní žiakov. Túto tézu podporuje výstižné príslovie niektorých 
afrických národov, ktoré ho vor í r  „Nepočujem ani slovo z toho 
čo hovoríš, lebo to prehlušuje to, čo si". Z príslovia vyplýva, 
že na deti a mládež vplýva predovšetkým, aký je učiteľ, ako 
robí a ako sa správa. 

Ak má učiteľ obstáť v pedagogickej práci v náročnom 
období, do ktorého v súčasnosti vstúpila naša spoločnosť, ne
môže pre jeho činnosť platiť zlomyseľné a hanlivé hodnotenie, 

že ten kto vie - pracuje, a kto nevie - učí. Treba sa dopracovať 
k novej vyššej kvalite učiteľov, v ktorej bude dominovať vysoký 
profesionalizmus, ktorý má základ nielen v poznatkoch a spô
sobilostiach uplatňovaných v disciplínách svojej aprobácie -
ale ktorý má i schopnosť rozvíjať city žiakov, ich motiváciu, 
komunikáciu a tvorivosť. 

Formovanie takéhoto učiteľa, vysokokvalifikovaného profe
sionála, je hlavnou úlohou fakult pripravujúcich buducich uči
teľov. Uplatniť cieľavedomý a koncepčný prístup k formovaniu 
budúcich učiteľov predpokladá najskôr formulovať východis
kové idey cieľovej orientácie jeho prípravy Tieto by sa mali 
stať východiskom pre vymedzenie uloh jednotlivých študijných 
oblastí, pre štrukturovanie týchto oblastí a z týchto by sa 
potom odvíjal učebný plán a učebné programy pre jednotlivé 
študijné disciplíny. 

Pomocou schémy možno postup vyjadriť nasledovne 

VÝCHODISKOVÉ IDEY CIEĽOVEJ ORIENTÁCIE 
PRÍPRAVY UČITEĽOV 

určujú 

VÝCHOVNÉ A VZDELAVACIE ÚLOHY JEDNOTLIVÝCH 
STUD OBLASTI 

ý Prakticky výcvik 

Humanisticky 

Speciame didaktiky 
odborné disciplíny 

osobitne 
pedagogicko-
psychologický 
základ 

\ 

Alternatívne štúdium 
Fakultatívne disciplíny 

u r č u j ú  

Učebné plány a učebné programy 

Naznačený systém prístupu ku koncipovaniu učiteľského 
vzdelávania by mal plne uplatňovať tendencie k otvorenosti 
štúdia a k uspokojovaniu diferencovaných možností a pred
pokladov študentov učiteľstva, k rešpektovaniu spoločen
ských potrieb na jednej strane a ich záujmu na strane druhej. 

Stanovenie východiskových ideí a cieľovej orientácie prí
pravy budúceho učiteľa považujeme za kľúčovú, základnu 
problematiku, z ktorej sa odvíjajú ďalšie prístupy 

Pre jednotlivé študiné oblastí (humanistický, osobitne peda-
gogicko-psychologický základ, špeciálne didaktiky a odborné 
disciplíny, alternatívne a fakultatívne disciplíny a prakticky 
výcvik) je potrebné formulovať vyučovacie úlohy, ktoré by vy
tvorili usmerňovaciu líniu, raster cieľov pre jednotlivé študijné 
disciplíny,'ktoré patria do príslušnej študijnej oblasti Výchov
né a vzdelávacie ciele musia byť na jednej strane kompatibilné 
s východiskovými ideami cieľovej orientácie prípravy učiteľa, 
to znamená s globálne formulovanými cieľmi jeho prípravy 
na druhej strane musia usmerňovať výber konkrétnych tém 
a realizovanie vlastného vyučovacieho procesu (výber metód 
organizačných foriem, prostriedkov vyučovania atď) 

Učebná látka jednotlivých disciplin je potom podriadena 
vyučovacím úlohám jednotlivých oblastí a relevantne šfruktu 
rovaná do adekvátnych obsahových celkov Pri dosiahnutí 
prepojenosti učebnej látky s výchovnými a vzdelávacími 



ú l o h a m i  jednot l ivých oblast í ,  ktoré v y c h á d z a j ú  z východisko

v ý c h  ideí  c i e ľ o v e j  orientácie,  s t á v a  s a  táto s k u t o č n e  n o s n á  

a f u n k č n á  z h ľ a d i s k a  f o r m o v a n i a  osobnost í  učiteľa.  

A k  p o n í m a m e  s p o m e n u t ý  pr ís tup k u  koncipovaniu  učebné

h o  p l á n u  a u č e b n ý c h  p r o g r a m o v  pre  uči teľské v z d e l á v a n i e  

a k o  o t v o r e n ý  model ,  z a b e z p e č u j e  j e h o  real izácia  n a  fakul tách 

uč i te ľského z a m e r a n i a  re lat ívne  v e ľ k ý  priestor vyučujúc im,  

ktorý m o ž n o  kompetentne  využ iť ,  prekonať ú z k e  h ľ a d i s k á  

or ientované  iba  j e d n o s t r a n n e  n a  u č e b n ú  matér iu  a posilniť cie

ľ a v e d o m ú  činnosť vyučujúcich.  

N a  z á k l a d e  m e t ó d  logickej  a n a l ý z y  a literárnej m e t ó d y  

s m e  s a  dopracoval i  k n a s l e d o v n e j  štruktúre v ý c h o d i s k o 

v ý c h  ideí c i e ľ o v e j  orientácie p r í p r a v y  učiteľa: 

a)  Or ientácia  v p r í p r a v e  n a  uči teľské p o v o l a n i a  n a  kompeten

cie, ktoré s ú  n e v y h n u t n é  pre j e h o  v ý k o n .  

b )  Or ientác ia  n a  teóriu,  ktorá v y t v á r a  v ý c h o d i s k o  pre  ú s p e š n ú  

v ý c h o v n o - v z d e l á v a c i u  činnosť učiteľa.  
c )  O p t i m á l n e  uplatňovanie  v z ť a h u  teórie a p r a x e  pri p r í p r a v e  

učiteľa.  

d )  U p l a t ň o v a n i e  in tegrovaného pr ís tupu k v e d n ý m  discipl í

n á m ,  ktoré v y t v á r a j ú  v ý c h o d i s k o  pre  činnosť uč i teľa  a pre 

f o r m o v a n i e  j e h o  osobnost i .  
e)  U p l a t ň o v a n i e  kooperácie  a komunikác ie  v š e t k ý c h  činiteľov,  

participujúcich n a  f o r m o v a n í  b u d ú c e h o  učiteľa.  

f) Or ientácia  j e h o  p r í p r a v y  n a  m o d e l  demokrat ických v z ť a h o v  
u p l a t ň o v a n ý c h  s m e r o m  k ž i a k o m  a ich rodičom. 

g )  V ý c h o v a  budúcich učiteľov k up latňovaniu  otvorenosti  
a var iantnost i  v práci školy  a ich v ý c h o v a  k samostatnost i  
a tvorivosti.  

h )  Ď a l š i e  

V y š š i e  n a z n a č e n é  v ý c h o d i s k o v é  idey f o r m o v a n i a  budúcich 

učiteľov b y  s a  n e m a l i  uplatňovať izo lovane,  a l e  k o m p l e x n e ,  

mal i  b y  s a  v z á j o m n e  spájať,  dopĺňať a prel ínať s a ,  a b y  bolo  

z a b e z p e č e n é  ich e f e k t í v n e  uplatnenie.  

Prof. PhDr.  Zdenék Obdržálek. DrSc. 

Šesťdesiatiny prof. Ebringera 

V uplynulých dňoch sa dožil 
60 rokov jeden z popredných 
predstaviteľov československej 
mikrobiológie prof. RNDr. Libor 
Ebringer, DrSc., z Katedry mikro
biológie, virológie a imunológie 
a riaditeľ Ústavu molekulárnej 
a subcelulárnej biológie Prírodo
vedeckej fakulty UK. 

Jubilant je dlhoročným pedagogickým pracovníkom fakulty Úspešne 
sa podieľal na vyhľadávaní talentov, ako aj na vedeckej činnosti. Obja
vil koleráciu medzi citlivosťou chloroplastov a baktérií na antibiotiká, 
zaviedol niektoré nové rýchlometódy pre detekciu genotoxíckých 
vlastností chemických látok. 

Bohatá je aj publikačná činnosť prof Ebringera Je autorom alebo 
spoluautorom 3 monografií, 120 vedeckých a odborných prác, mnohých 
prednášok na domácich i zahraničných kongresoch a sympóziách 
Jeho práce boli citované v publikáciách zahraničných autorov viac 
ako 280-krát. Napísal populárnovedecký cestopis „Brazília - zem 
neznáma?". 

Prof Ebringer je členom International Union of Microbiological So-
cietes. členom American Society for Microbiology, členom americket 
Spoločnosti pre otázky vzniku života pri NASA a prvým podpredsedom 
Čs spoločnosti mikrobiologickej pn Č S A V  

Bohatá pedagogická a vedecká práca jubilanta bota ocenená 
udelením Stnebornej medaily Prírodovedeckej fakulty a Univerzity 
Komenského 

Doc RNDr J. Šubik. DrSc. 

Bude nová FTVŠ UK? 
Otázka, ktorá je v poslednom období veľmi často vyslovovaná štu

dentmi, zamestnancami a učiteľmi fakulty. Odpoveď je jednoznačná. 
Bude. Myslíme tým nový obsah a formy prípravy učiteľov a telovýchov
ných pedagógov. Prebehla intenzívna prestavba študijných plánov, 
systému prijímacieho konania na našej fakulte. Na ňu nadviazalo 
nové usporiadanie katedier a pracovísk, ktoré zaručia kvalitnú výchovu 
študentov. Snaha väčšiny študentov a pracovníkov školy je zameraná 
na zmeny, ktorých výsledkom bude moderná fakulta telesnej výchovy 
pripravujúca absolventov na zvládnutie náročných úloh v obrodzujúcej 
sa spoločnosti. Súčasťou tohto procesu bude podľa nášho názoru 
aj väčší záujem a starostlivosť o telesnú kultúru človeka, o jeho 
zdatnosť, výkonnosť a celkové zdravie. V moderných demokratických 
a vyspelých kultúrach sa telovýchovné a športové aktivity stávajú 
zrkadlom úrovne spoločnosti, jej starostivosti o rozvoj človeka Preto 
sme hlboko presvedčení, že  výchova telovýchovných pracovníkov, 
učiteľov telesnej výchovy na nových, kvalitatívne vyšších základoch 
je nevyhnutná a mimoriadne významná úloha. 

Úvodnú otázku si však môžeme položiť aj v inej rovine Ide o rovinu 
materiálneho vybavenia. Kvalitná príprava vysokoškolsky vzdelaných 
odborníkov v akomkoľvek odbore je úzko spätá s úrovňou materiál
nych podmienok 

Aká je súčasnosť? 

Fakulta sa nachádza v objektoch Lafranconi. V budove, ktorá bola 
pred šesťdesiatimi rokmi moderným študentským domovom v idylic
kom prostredí vedľa Dunaja. Z dnešného pohľadu a potneb špecifickej 
fakulty telesnej výchovy a športu môžeme hovoriť o provizóriu, v kto
rom chýbajú základné športové a telovýchovné objekty nevyhnutné na 
kvalitnú prípravu odborníkov takéhoto zamerania. Okrem montovanej 
telocvične T-18 nemá fakulta jediný vyhovujúci objekt, ktorý by zniesol 
aspoň tie najnižšie kritériá. Situácia sa skomplikovala najmä v posled
nom období výstavbou diaľničného mosta Mládeže cez Dunaj Táto 
výstavba zabrala tri štvrtiny ihrísk a športových plôch fakulty A j  tie, čo 
zostali sú z pohladu ďalšieho využívania v úplne nevhodnom prostre

dí. V prostredí bezprostredného spádu zdraviu škodlivých látok z veľ
kokapacitnej komunikácie. Budovanie ďalších objektov otvorených 
alebo zakrytých je nemožné z dôvodu chýbajúcich volných stavebných 
priestorov na Lafranconi Z týchto dôvodov sa javí nevyhnutným 
umiestniť FTVŠ do iných objektov V poslednom období sme urobili 
niekoľko pokusov získať iné, už postavené objekty, ale dislokačná 
komisia Vlády SR môže prideliť iba uvoľnené objekty. Tie ..naše" sa 
neuvoľnili. 

Ideálne riešenie 

je navrhované v investičnom zámere budovania novej školy v Mlyn
skej doline Celý materiál predprojektovej dokumentácie bol schváleny 
príslušnými orgánmi a prešiel aj v expertíznej komisii Vlády SR Pred-
projektová dokumentácia bola spracovaná z a  pomoci pracovníkov 
FTVŠ, RUK, IPO školských stavieb a MŠMaš na zaklade predchádza
júcich štúdií podobných objektov postavených nedávno v zahraničí 
Investičný zámer predstavuje komplexné riešenie potrieb fakulty, ktorá 
by mala byť vsadená do prírodného prostredia a celkového súboru 
stavieb vysokoškolských zariadení v Mlynskej doline. Jej športové 
objekty by slúžili nielen pre výučbu poslucháčov FTVŠ. aie aj pre telo
výchovné aktivity študentov bývajúcich v študentských domovoch 
v Mlynskej doline. 

Celý projekt má však zatiaľ jeden háčik Stavebný pozemok je 
zaradený ako poľnohospodársky pôdny fond. na ktorom v súčasnosti 
panuju záhradkári Preto navrhujeme usporiadať pracovnu poraou 
zástupcov FTVŠ. UK. MŠMaŠ SR, Magistrátu mesta Bratislavy a Mi
nisterstva poľnohospodárstva SR na ktorej by sa wneš> osud vystav-
by novej F T V Š  UK. V tomto smere očakávame podporu a iniciatívu 
aj od vedenia UK a veríme, že nám pomôže. Záverom môžem wsJovit. 
že nová F T V Š  bude. ale zatiaľ nie je lasne. ö v nových objektoch 
v Mlynskej doline 

Tomeš KampmMIer 
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KOOSPOL 
VÁŠ PARTNER 
PRE VZŤAHY 
SO ZAHRANIČÍM 

ODBORNE ZABEZPEČÍME V OBLASTI VÝROBY A SLUŽIEB 
POĽNOHOSPODÁRSKO-POTRAVINÁRSKEHO KOMPLEXU: 

• overenie Vašich exportných možností 
• prieskum trhu 
• informácie o cenách a tržných trendoch 
• komplexnú propagáciu Vašich výrobkov 
• hľadanie optimálneho obchodného spojenia s overením 

spoľahlivosti zahraničného partnera 
• rešpektovanie všetkých zahraničných predpisov, ovplyvňujúcich 

možnosti realizácie a efektívnosť predaja 
• výhodné platobné podmienky 
• dopravu, poistenie a colné odbavenie tovaru 
• vylúčenie menových rizík 
• spoľahlivú realizáciu Vašich dovozných potrieb 

• prípravu a uzavretie kooperačných zmlúv a poskytnutie konzultácii 
o možných formách podnikania a financovania 

Ostatné bližšie informácie Vám poskytne 
naše marketingové a informačné stredisko INKOOS 
Tel.: 07/31 68 02, 31 60 02 
Fax: 331 341,331 342 

KOOSPOL 
účastinná spoločnosť 
pre zahraničný obchod 
ul. dr. E. Beneša 178, 160 67 Praha 6 
nám. 4. apríla 5, 813 37 Bratislava 
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