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Pobyt p á p eža  Jána Pavla II. na akadem ickej pô de UK -  
v Kňazskom  sem inári v B adíne dňa 12. septem bra 2003

Sv otec sa po príchode do Badína a po úvod
nom privítaní hneď odobral do svojho priprave
ného bytu, v ktorom krátko pobudol. Nasledoval 
spoločný obed s členm i konferencie biskupov 
a s niektorými členm i jeho delegácie (ako menu 
sa podávala zeleninová polievka, pstruh so ze
miakmi a štrúdľa). Obsluhu zabezpečovali boho
slovci kňazského seminára. Pápež ich vyzval, aby 
sa starali o slabých, chudobných a nezamestna
ných slovami .Urobte všetko možně na vytvorenie 
nových pracovných príležitostí.'  Okrem toho pri
pomenul b iskupom , aby spolupracovali s laikmi, 
venovali pozornost rodine a bránili |ednotu a ne
rozlučiteľnosť manželstva. .S  láskou pozera/te na 
mladých, ktorí sú priom nostou i buducnostou Cirk
vi a spoločnosti," zdôraznil a dodal, aby predstavi
telia Cirkvi na Slovensku viedli otvorený dialóg so 
svetom kultúry, pretože viera a rozum si vzájomne 
pomáhajú. Hlava Katolíckej cirkvi tiež povzbudila  
biskupov, aby pokračovali v ľudskej a duchovnej 
formácii v kňazských seminároch a rehoľných do
moch, „aby sme Cirkvi a svetu mohli dať skromných 
a horlivých kňazov". Pápež ocenil dôkaz vernosti 
Cirkvi na Slovensku evanjeliu počas prenasledo
vania v m inulom  režime. S potešením spomenul, 
že Cirkev sa v posledných rokoch mohla vrátit 
k slobodném u uskutočňovaniu svojho poslania. 
Ako príklad vytvorenia potrebnej štruktúry uvie
dol Základnú zmluvu medzi Svätou stolicou a Slo
venskou republikou, prácu zm iešaných komisií, 
ktoré pripravujú ďalšie osobitné zmluvy, ustano
venie Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených

zborov SR. otvorenie Katolíckej univerzity v Ru
žom berku a zosilnenie signálu Rádia Lumen. Na 
záver piosmelil biskupov, aby nestrácali odvahu, 
nepoddávali sa ťažkostiam, a udelil prítom ným  
apoštolské požehnanie Pri obede daroval b isku
pom pektorál a pamätnú medailu.

Po obede sa pápež opát odobral do svojho by
tu. kde si oddýchol asi dve hodiny Po krátkom 
odpočinku sa stretol s predstaviteľmi ôsmich cirkví 
a náboženských spoločností registrovaných na 
Slovensku, hoci bol už zjavne unavený. V poho
vore vyjadril túžbu „chválit Boha v jednote a láske" 
Podakoval predstaviteľom šiestich protestantských 
cirkví. Pravoslávnej cirkvi a Ústredného zväzu 
židovských náboženských obcí za to, že za ním 
prišli do Badína na stretnutie. Podľa neho je to pre
jav spolupráce a uznania. Krátke stretnutie pápež 
zavŕšil m odlitbou Otče náš a účastníkom stret
nutia odovzdal na pamiatku pamätnú mincu.

Na záver svojho pobytu Ján Pavol II. sa v kaplnke 
Kňazského seminára sv. Františka Xaverského 
stretol s bohoslovcami a predstavenými seminára, 
s pedagógmi a so zamestnancami seminára V k a  
plnke požehnal novoinštalovanú mozaiku p. Marka 
Rupnika a taktiež reverendy šiestim seminanstom 
II. ročníka.

Pred 18.00 hod. Sv. Otec odišiel v papamobile 
na neďaleké letisko Sliač, odkiaľ sa vrátil do Bra
tislavy na Apoštolskú nunciatúru

Biskup Baláž ako hostiteľ neskrýval radosť z náv
števy pápeža v jeho diecéze. „Dnes patrím medzi 
najšťastnejších biskupov sveta," vyhlásil. Potešilo

ho, že venaci počas euchanstickej slávnosti v srd
ci Banskej Bystrice boli disciplinovaní a vyjadrili 
duchovnú spatost s pápežom Pnpomenu! že 
nikto ich nenútil prisf na námestie ale pnšií dob
rovoľne, lebo aj keď je Svätý O tec staručký, re
prezentuje Ježiša Knsta...

Mgr. M arek Iskra, 
š tudent 5. roč. UK, K ňazský sem inár. Badín
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Z  n á v š t e v y  S v .  O t c a

Práca študentov v Informačnom centre
Tieto prázdniny však boli pre väčšinu z nás predsa len niečím netypické 

a nepochybne aj neopakovateľné. Niesli sa v znamení očakávania pnchodu 
a prípravy návštevy Sv. Otca. Takáto velká udalosť sa m usela dôkladne 
pripraviť po mnohých stránkach. Jednou zo súčastí bezprostrednej prípra
vy bolo informovanie verejnosti. Na tento účel bolo Prípravnou komisiou 
pre príchod Svätého Otca do Banskej Bystrice zriadené Informačné cen
trum.

Infocentrum  začalo pracovať 4. augusta  na Farskom úrade v Banskej 
Bystrici -  mesto. Práce v infocentre sa ujal bohoslovec V. ročníka nášho 
seminára Marek Iskra a neskôr som sa na plný úväzok pripojil aj ja. Prvo
radou ú lohou bolo  sprostredkovať veriacim  prostredníctvom  internetu, 
osobnej e-m ailovej pošty, rádia Lumen, či tlačových agentúr čo najviac 
informácií týkajúcich sa príchodu Sv. Otca do Banskej Bystrice a ním ce
lebrovanej sv. omše. Zároveň

komunikovať s farskými úradmi vo veci objednania a spôsobu dodania 
lístkov do sektorov a liturgických textov na slávnostnú sv. omšu. Neskôr 
sme spolupracovali na zaškoľovaní dobrovoľníkov v usporiadateľskej služ
be, alebo sme vyrábali informačné letáky a vizitky. Toto všetko sme vyko
návali v jednej miestnosti (asi 10 m2) so štyrmi telefónnymi linkami, jedným 
prenosným počítačom a faxom. Naša oficiálna pracovná doba bola denne 
od 8.00 do 16.00 hod s krátkou prestávkou na obed a duchovný program 
Často sa nám však priestory Infocentra nepodarilo opustit skôr ako o de
viatej hodine večer.

Napriek niekedy velkej únave nám však nikdy nechýbal opravdivý entu
ziazmus a radosť z p lodov dobre vykonanej práce. Nebolo totiž jednodu
ché zachovať si duchaprítomnosť vo víre úloh a povinnosti, ostať trpezliví 
napriek mnohým napätiam alebo nepríjemným telefonátom a pri tom všet
kom mať neustále na zreteli zmysel našej práce. Rovnako sme boli vďační 
za každý prejav povzbudenia zo strany ľudí, ktorým sme boli takmer celý 
deň k dispozícii.

V prvej etape prebiehala v Infocentre najmä registrácia objednávok na 
lístky z jednotlivých  farností našej d iecezy. avšak aj z celého S lovenska

a zahraničia. Registrovaných bolo okrem všetkých našich aj 180 mimo- 
d iecéznych a 15 zahraničných farností. O bjednávky prichádzali listami, 
e-mailam i alebo te lefonicky. M im oriadne náročné bolo za každú cenu si 
udržať stále aktuálnu a presnú evidenciu farnosti a prijatých objednávok 
v počítači, kde sa všetky informácie ukladali Každej farnosti sme sa popri 
tom snažili okrem lístkov poskytnúť čo najpresnejšie informácie o organi 
začnom zabezpečení sv omše a niekolko informácii pre veriacich 

S približujúcim  sa dňom  príchodu Sv. Otca narastal počet telefonátov na 
prib ližne 90 te lefonátov a za posledný deň práce Infocentra. vo štvrtok 
11. septembra, ich bolo až 225! Spolubrat Marek vybavil počas práce v Info
centre približne 600 e-mailov, pričom na väčšinu z nich aj odpovedal. Hoci 
priestory nášho Infocentra neboli prispôsobené na vybavovanie stránok, 
predsa neboli výnimkou ani početní návštevníci, ktorí sa prišli osobne in 
formovať, či prevziať si lístky pre seba alebo svoju rodinu 

Mne osobne dala práca v centre veľa. Nútila ma učiť sa komunikovať s ľuď
mi, prijímať, triediť a správne podávať informácie, ako aj udržať si v znač
nom napätí a časovej tiesni vnútorný pokoi Som vďačný za chvíle prežite 
v Infocentre

Jedna z najkrajších chvíľ, na ktorú asi nezabudnem, bola určite v stredu 
ráno 10 septembra Už cetý mesiac sme informovali o pápežovom pnchode 
na Slovensko vo štvrtok 11 septem bra Po stovkách telefonátov to bolo 
pre nás niekedy už len číslo, vzdialený dátum, strohý fakt A pravé v stre
du ráno 10. septembra sme si uvedomili, že Sv O tec príde už zajtra1 Jed 
noducho zajtra, čo zrazu bolo akoby vyvrcholením celej našej snahy Tu 
sa nás náhle zmocnila akási spontánna radosť, ktorá naznačovala že deň 
pápežovho príchodu nie je už viac len bezduchou informáciou prázdnym 
dátumom 11 september, ale bezprostrednou skutočnosťou aoe tom  našej 
prace Možno niečo podobne prežíval aj Ján Krstiteľ D*to hiasa. .Pripravte 
cestu Pánovi, vyrovnáte mu chodníky1'  a v istom okamihu mohol zvolať .H á  
prichádza!'

Ján Orszagh.
študent 1 roč. UK. Kňazský seminar Bedm

Nie sen, ale skutočnosť...
Asistencia diakonov na sv. om ši so Sv. Otcom

Túžbou mnohých ľudí je aspoň raz v živote sa 
osobne stretnúť s pápežom. To bolo aj mojou 
túžbou. Avšak velkú nádej som tom uto stretnutiu 
nedával, pretože obyčajný človek, bohoslovec ale
bo dokonca aj kňaz, má takúto m ožnosť len 
málokedy. Keď som sa dopočul, že Svätý Otec 
príde v septembri do Banskej Bystrice, veľmi ma 
to potešilo. Moja radosť sa zväčšila vtedy, keď 
som si uvedomil, že v to m  čase budem už diakon. 
Veď diakoni sú vždy najbližšie... A ta k  po niekoľ
kých mesiacoch čakania prišiel ten očakávaný 
deň, 12. september 2003. Pred sam otnou svätou 
omšou sme mali ešte nácvik s pápežským cere
moniárom Mons. P. Marinim a jeho spolupracov
níkom Mons. K. Krajewskim, takže sme nestihli 
sledovať príchod Svätého Otca. A preto sme všetci 
čakali na chvíľu, kedy ho už konečne uvidíme. 
A v tejto chvílke napätia prišiel K. Krajewski, pozrel 
sa na nás a ukázal, aby sme ja a môj spolubrat 
diakon Michal Masný išli s ním. Išli sme teda za 
ním až ku sakristii, v ktorej bol Svätý O tec a tam 
nás postavil k vozíku. Uvedomili sme si -  budeme 
tlačiť pápeža! Vtedy sa mi srdce naplnilo velkou 
radosťou, ale aj strachom . Ja, obyča jný človek, 
mám byť najb ližšie pri Svätom O tcovi a ešte 
k tom u ho tlačiť na vozíku. Asi pätnásť m inút sme 
čakali pred sakristiou, pokiaľ sa Svätý O tec pri
pravil na svätú om šu. Potom sa otvorili dvere 
sakristie a m y sme vstúp ili s vozíkom  dovnútra. 
Po prvýkrát som uvidel pápeža naživo. Nechcel 
som tom u ani veriť. Stáli sme asi meter od neho. 
On sedel a pozeral na nás My sme od úžasu 
nevedeli, čo máme povedať, čo máme robiť A tak 
sme len stáli a pozerali sa. Na človeka, ktorý je 
doráňaný životom  a ktorý sa už nevládze ani 
postavrť Keď pnpevmli vozík o sedadlo, na ktorom 
Svätý O tec sedel, dali nám pokyn, že m ôžem e

ísť. A ta k  sme začali sedadlo so Svätým Otcom 
tlačiť až pred oltár. Cestou nás doprevádzala nie
len vstupná pieseň ku svätej omši, ale aj jasajú
ce námestie, ktoré pozdravovalo Svätého Otca 
Ten pocit, ktorý som vtedy mal, teda byť pri zá
stupcovi Krista na zemi, sa nedá am opísať. Bolo 
to niečo neopakovateľné. Svätá omša prebehla 
pre mňa veľmi rýchlo a priznám sa. že som sa 
nemohol vôbec sústrediť, pretože stále som mal 
na mysli všetky tie služby, ktoré som mal počas 
nej vykonať. Len chvíľami som si uvedom oval 
skutočnosť, že na námestí v Banskej Bystrici je 
živý pápež a stále som tomu akosi neveril. Svätá 
omša končila a ja som mal ešte jednu velkú túž
bu. Dotknúť sa Svätého Otca a podať mu ruku. 
Keď skončila svätá omša, odviezli sme Svatého 
Otca do sakristie a potom  sme mali odísť Ale

bolo mi veľmi ťažko, keď som si pomysel, že som 
bol s pápežom a že som mu ani ruku nepodal. 
A tak  sme využili príležitosť a poprosili sme Mons 
Renata Boccarda, organizátora pápežských ciest, 
ktorý stál vedľa Svatého Otca, aby sme m ohli 
prísť k nemu. On súhlasil, a ta k  sme obaja dia
koni pristúpili k Svatému Otcovi. Moja túžba sa 
splnila. Kľakol som si pred Svätého Otca, podal 
som mu ruku a ešte naviac som mu pobozkal 
pastiersky prsteň. A potom nasledovalo to. o čom 
sa mi snáď ani nesnívalo a po čom túži azda 
každý človek Svätý Otec mi udelil osobitné po
žehnanie To bol najväčší dar, ktorý som mohol 
dostať od Boha a za ktorý mu z ce lého srdca 
ďakujem.

Ján Dubina, diakon, 
študent 6. roč. UK. Kňazský seminár, Badín
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Niektoré poznatky z tohoročného prijím acieho konania na faku lty  UK
Na U nive rz ite  K om en ské h o  z a ča l n ový  a kad e m ický  rok . C hodby, učeb n e , k n iž n ic e  i la b o ra tó riá  sa p o s tu p n e  za p ĺň a jú  š tu d e n tm i, ž ivo t ško ly  

po  p rázdn inových  m es iacoch  p lyn u lo  pláva do  vžitých  koľají.

Prvé dotyky s univerzitou prežíva i p rib ližne  5 500 nových študentov -  
prvákov, ktorí sa už zapísali na štúdium . Bude ich isto ešte viac, ale zatiaľ 
zápisy na všetky druhy a formy štúdia nie sú na viacerých fakultách uzavreté.

Správy fakúlt o výsledkoch prijímacích konaní na akad. rok 2003/04 
informujú, že na všetkých fakultách UK bolo do prvých ročníkov prijatých 
7 023 uchádzačov (včítane zahraničných), čo je o viac ako tisíc uchádza
čov menej, ako vlani. I keď záujem o štúdium  na UK je stále veľmi vysoký, 
zaznamenali fakulty oproti m inulém u roku výrazný pokles počtu prihlášok 
na štúdium -  zatiaľ čo minulý rok malo záujem študovať na UK 24 205 uchá
dzačov, toh to  roku bol ich počet 17 814. To potvrdzuje, že popri vplyvu 
iných, napr. populačných faktorov, sa v oblasti vysokoškolského vzdeláva
nia v SR form uje veľmi silné konkurenčné prostredie.

Prirodzene, že nie všetci pozvaní uchádzači o štúdium sa zvyknú dostavit 
na prijímacie pohovory. V priemere sa v tom to roku za celú UK zúčastnilo 
na prijímacom konaní 85 % z pozvaných uchádzačov a z celkového počtu 
účastníkov prijímacích pohovorov bolo prijatých 46,4 %.

Bližší pohľad na štruktúru uchádzačov o štúdium a prijatých uchádzačov 
podľa krajov SR ukazuje, že o štúdium na UK majú záujem občania zo všet
kých krajov SR, pričom najpočetnejšie zastúpenie vykazuje kraj Bratislava.

Štruktúra uchádzačov o š túd ium  a prija tých  uchádzačov -  občanov SR 
podľa kra jov SR

Kraj Uchádzači o prijatie
počet % z celk. počtu 

uchádzačov

Prijatí uchádzači
počet % z celk. počtu 

prijatých uchádzačov

Bratislava 6 163 36,7 2 615 37,9
Trnava 1 508 9,0 629 9,1
T renčin 1 743 10.4 775 11,3
Nitra 1 643 9,8 666 9.7
Žilina 1 924 11,5 809 11.7
Ban, Bystrica 1 427 8,5 526 7.6
Prešov 1 364 8,1 528 7,7
Košice 1 003 6.0 347 5,0

Celkom UK 16 775 100.0 6 895 100,0

Tra'dične najsilnejšou skupinou medzi záujemcami o vysokoškolské štú
dium sú absolventi gymnázií Ak v skupine uchádzačov o štúdium bolo 
prib ližne 68,8 % abso lventov gym názií. 26.0 % abso lventov stredných 
odborných škôl a 5,2 % absolventov stredných odborných učilišť a iných 
škôl, tak po prijímacom konaní z celkového počtu prijatých uchádzačov 
bolo 71,0 % absolventov gymnázií, 23,8 % absolventov stredných odbor
ných škôl a 5,2 % absolventov stredných odborných učilišť a iných škôl.

Skúsenosti z prijímacieho konania už d lhodobejšie naznačujú, že klesá 
kvalita poznatkov maturantov. O to zaujímavejšia môže byť informácia o ško
lách, ktorých študenti boli pri prijímacích skúškach najúspešnejší. Podľa

správ fakúlt k nim patria napr. bratislavské gym náziá na Novohradskej 1, 
Hubeného 23, M etodovej 1, Nedbalovej 6, Tom ašíkovej 2, Bílikovej 24 
I. Horvátha 14 i Evanjelické lýceum na Vranovskej 2. V Trenčíne vymklo 
Gymnázium na ul. 1. mája, v Banskej Bystrici na Tajovského 2S, v Žiline na 
ul. J. M. Hurbana 44, v Martine na Malej Hore 3, v Poprade na ul. D, Tatar- 
ku 14, v Spišskej Novej Vsi na Školskej 7, ale tiež Gymnázium na Školskej 
ul. v Tvrdošíne.

Pri prijím acom  konaní postupovali faku lty UK podľa prav id ie1 a kritén 
schválených v ich akademických senátoch, pričom m im oriadny dôraz bol 
položený na transparentnost a korektnosť prijímacieho procesu O zhod 
noten ie  práve toh to  aspektu  „p rijím a č ie k “  sm e pož iada li doc. RNDr 
P. Súru, PhD., p rorek to ra  UK pre vzde lávaciu  č innosť:

„Po skúsenostiach z minulých rokov, kedy boli snahy spochybnil prijímacie 
konanie na niektorých fakultách UK, vedenie univerzity iniciovalo fakulty 
k prijatiu takých interných opatrení, ktoré v maximálnej miere pomohli zabez
pečiť transparentnost a korektnosť tohto procesu. Fakulty používali programy 
na náhodné generovanie testov, testy bo li verifikované pečiatkou, anony
mita uchádzačov bola zaručená prostredníctvom čiarových identifikačných  
kódov, anonymné bolo vyhodnocovanie testov, resp. testy bo li vyhodno
cované za prítomnosti uchádzača. Na prijím acích skúškach sa mohii zú
častňovať i  študenti -  zástupcovia akademických senátov fakúlt, vykoná vat 
kontrolu mali možnosť a j p racovnic i Inštitútu pre dobre spravovanú spoloč
nosť, ktorí ju  však nevyužili. Právnická fakulta UK dokonca pozvala na .pn ji- 
m ačky“ aj novinárov. Výsledky testov bo li ešte v deň prijímacieho konania 
zverejnené na webových stránkach fakúlt.

Rád konštatujem, že sme ani pri konaní prijímacích skúšok, ani po ich skon
čení nezaznamenali sťažnosti uchádzačov na nekorektnost a že prijímacie 
konanie na Univerzite Komenského prebehlo hladko a bez problém ov '

J. H innerová. M. Holická

Z rokovania Kolégia rektora UK
Pod veden ím  re k to ra  UK doc. PhDr. F. Gahéra, CSc., sa dňa 

16. septem bra  2003 kona lo  v B ra tis lave  zasadnutie  Ko lég ia  rek
to ra  UK.

Kolégium sa zaoberalo návrtiom Dlhodobého zámeru rozvoja UK na 
obdobie 2004 -  2008 a prerokovalo Informáciu o stave hospodárenia 
s dotačnými prostriedkami fakúlt a UK Vzalo na vedomie správy pánov 
dekanov o aktuálnych počtoch zapísaných študentov na jed net. ve  oc- 
bory resp. skupiny odborov a konštatovalo, že na viacerých fakultách 
ešte nie je zápis študentov ukončený. V  tejto súvislosti zhodnotilo tiež 
tohoročnú situáciu z hľadiska záujmu o štúdium na UK. Okrem iného 
venovalo pozornosť aj implementácii preukazov študentov a zamest
nancov na fakultách a súčastiach UK. Gh)

V ý z n a m n ý  h o s ť  n a  L e k á rs k e j fa k u lte  UK

L eká rsku  fa k u ltu  UK v B ra tis la v e  n avš tív il 
v dňo ch  28. a 29. a ugus ta  2003 p ro f. D avid 
T. Stern, MD., PhD., prednosta M edzinárodného 
ústavu pre vzdelávanie m ed ikov na U niverz ite  
M ich igan, ako o fic iá ln y  reprezen tant te jto  po 
p redne j u n iv e rz ity  USA C ieľom  jeho  návštevy 
bolo nadviazať spoluprácu medzi bratislavskou Le
kárskou fakultou UK a Lekárskou fakultou Michi- 
ganskej univerzity v oblasti pregraduálneho vzde
lávania (bilaterálna výmena študentov a učiteľov, 
video konferencie, objektivizácia skúšania -  testy

ap.), pri riešení vedeckých projektov (riešenie kon
krétnych úloh, spoluúčasť na grantoch, výmena ve
deckovýskumných pracovníkov, plnenie doktorand
ských programov), ako i pri akreditácii študijných 
programov na úrovni oboch lekárskych fakúlt.

Súčasťou návštevy prof. Sterna bolo aj stretnu
tie s veľvyslancom USA v SR R. Weiserom. ktorý 
tomuto vznikajúcemu projektu spolupráce prejavil 
m im oriadnu podporu. Prodekan LF UK doc M 
Bernadič predstavil prof R W eiserovi Lekársku 
fakultu UK ako významnú vysokoškolskú inštitú

ciu, ktorá je súčasťou najstaršej a najväčšej slo
venskej univerzity s dlhoročnou tradíciou Vyzdvi
hol. že fakulta je popredným vedeckým centrom 
a jej klinické výučbové základne patria k špičko
vým zdravotníckym zariadeniam  na Slovensku 
P rofesora S terna prija l aj dekan  LF UK prof 
P. Traubner v prítomnosti prodekanov prof. Mrä- 
za a doc. Bemadiča Dekan vyjadnl presvedčenie 
že spolupráca medzi oboma lekárskymi fakultami 
bude prínosom pre rozvoj pedagogickej, vedecko
výskumnej i liečebno-preventivnej aktivity na oboch 
fakultách a predniesol konkrétne návrhy na spo
luprácu Výsledkom je návrh dohody o spoluprác, 
ktorá je pripravená na akceptáciu na oboch part
nerských stranách 

Osobitne pozitivny ohlas u prof Sterna mala 
neformálna diskusia so študentmi fakulty na pôde 
Bratislavského spolku m edikov, ktorá sa tykala 
možností bilaterálnej vymeny študentov medzi 
fakultami, študijných programov a spôsobu štúda 
na fakultách, možnosti študentov ovptyvňovat 
študijný program a množstva ďalších zaujímavých 
oblasti. D iskusia pokračovala aj pri prehliadke 
viaceíých teoretických a klinických pracovísk LF 
UK (Ústav lekárskej b io lógie a genetiky, Ustav 
patologickej fyziológie. I detská klinika 1 neuro
logická klinika. II chirurgická kkmka. V  interná 
klin ika), na ktorých sa prof S tem  zau|im a! o v e 
deckovýskumné projekty a možnosti obojstrannej 
spolupráce

M arián Bernadič

3



Externé financovanie 
a autonómia univerzít

Pod týmto provokujúcim názvom sa v druhej polovici júna tohto roku uskutočnil 
seminár IMHE/OECD v Nórsku za účasti 140 univerzít a 30 rôznych krajín Európy, Azie, 
Austrálie, Južnej Afriky a Japonska.

Problematika diverzifikovaného zdroja financií, na ktoré sa univerzity a ostatné inštitú
cie vyššieho vzdelávania čoraz viac spoliehajú, je akcentovaná vo viacerých krajinách 
Európy, a to bez ohľadu na ekonomické východiská jednotlivých krajín a ich politické 
stanoviská k tejto téme.

Zdroje, podporujúce vysokoškolské vzdelávanie, vedu a výskum sú verejné, súkrom
né. národné aj medzinárodné. Nemení sa len pôvod týchto zdrojov, mení sa aj ich 
štruktúra, praktiky a podmienky prideľovania a využívania Mnohé granty sú mixážou 
využitia pre výskumné a vzdelávacie účely a stávajú sa predmetom uzatvorených 
súťaži a lobbyingu, než otvorenou a partnerskou suťažou prostredníctvom prihlášok 
podávaných na grantové výskumné výbory, resp. iné finančné agentúry. Okrem toho 
náklady na granty často nepokrývajú komplexné naklady spojené s riešením a žiada
telia sú povinní hradiť časť nákladov z iných zdrojov.

V priebehu seminára bolo vyslovených viacero otázok.
• aká je povaha, rozsah a škála externého financovania
• ako môžu inštitúcie najlepšie využívať tieto zdroje, aby plnili hlavné úlohy spočíva

júce vo vzdelávaní, výskume a službám spoločnosti.
• aké sú efekty externého financovania na integritu „vysokoškolského podnikania
• aké sú praktické implikácie, ak granty nepokryjú plné naklady na aktivity alebo pro

jekty, na ktoré sú určené.
V kľúčovom úvodnom vystúpení Dr. Frank Newman, bývaly prezident Vzdelávacie

ho výboru USA (http://www.ecs.org) a v súčasnosti riaditeľ Futures Project, opísal 
trendy zasahujúce hlboko do autonómie univerzít. Vysokoškolské inštitúcie musia čeliť 
narastajúcej súťaži, využívať „trhové“ mechanizmy pri štruktúrovaní vysokoškolského 
vzdelávania, konkurovať „for-profiť“ inštitúciám, ktoré sa orientujú na lukratívne oblasti 
v tomto sektore, musia čeliť dopadu informačných a komunikačných technologu ras
tu transnacionálneho vzdelávania a globalizácie Taktiež musia zmeniť svoj prístup 
k študentom od prijímateľov akademickej múdrosti k objednávateľom a využivateľom 
vzdelávacích služieb. V neposlednom rade musia zvýšiť transparentnost a zodpoved
nosť za zrozumiteľné a finančne efektívne využívanie zdrojov a zabezpečovanie kva
lity.

Vo svojom vystúpení sa orientoval na skúsenosti v USA, ale aj dalších krajinách. 
Poukázal na výhodnosť multi-kampusových systémov ako prostriedkov na riadenie 
diverzity a súťaživosti, zlepšovania všetkých poskytovaných služieb a znižovania verej
ných výdavkov.

Znižovanie verejných financií zo štátneho rozpočtu má významný vplyv na inštitu
cionálnu autonómiu. Menia sa vzťahy medzi vysokoškolskými inštitúciami a štátom 
a ostatnými účastníkmi. Predovšetkým ide o dereguláciu, decentralizáciu, financovanie 
založené na účastníkoch vzdelávania, vznik verejných korporácií, kontraktového finan
covania, zmeny v štatútoch inštitúcií, vytváranie „for-profiť organizácií a účtov na šetre
nie na účely vzdelávania a pod.

Tento proces samozrejme vyvoláva rad negatívnych efektov, ako napr. redukovaný 
a znevýhodnený prístup k vzdelávaniu tých menej solventných a inak marginalizova- 
ných skupín, stratu výskumnej integrity inštitúcií, narastajúce výdavky na vzdelávanie 
(v podobe poplatkov za štúdium), zníženie spolupráce s miestnou komunitou, ako 
i celkovú stratu ideí univerzitného poslania.

Diskusia prebiehala v štyroch workshopoch zacielených na risk manažment, na fi
nancovanie výskumu a stratégie v tejto oblasti, na externé financovanie a správanie 
univerzít, riadenie a rozhodovanie.

Výsledkom seminára bolo zhrnutie poznatkov a námetov z diskusií, ktoré rezultovalí 
do nasledovných úvah, respektíve odporúčaní:

Univerzity sú nútené čeliť narastajúcim požiadavkám súčasnej spoločnosti, na
priek tomu si musia uchovať kontrolu nad svojím „osudom“, byt si plne vedomé 
svojej misie a strategického smerovania a musia vedieť redukovať závislosť od 
akýchkofVek zdrojov financovania.

Cena za slobodu je predovšetkým zodpovednosť, bez ohľadu na geopolitické, so
ciálne alebo ekonomické zázemie, v ktorom inštitúcie existujú.

Ako povedal jeden z presadzovateľov myšlienky „entrepreneurial university" (pod
nikavej, nie podnikateľskej univerzity -  pozn. autora článku), prof. Burton Clark: 
„Nárast vedomia univerzít za svoje poslanie a za ich zmenu na moderné a proaktívne 
inštitúcie má svoje korene práve v zmenách financovania a v zmene zodpovednosti 
za vlastné smerovanie a služby spoločnosti.“

Podrobnejšie informácie o celom seminári budú uverejnené v časopise Academia.

Daniela Drobná

nech

SIO VENSKAé 
S P O  H I f  I l  N AStudenttkyXLUB

Začala spolupráca 
Univerzity Komenského 

so Slovenskou spořitelnou
Univerzita Kom enského v Bratislave a Slo

venská sporite lňa, a. s., uzavreli dňa 27. m á
ja 2003 zm lu v u  o s p o lu p rá c i. Zm luva je 
dohodnu tá  na základe vzájomnej výhodnosti 
a je okrem  iného zameraná aj na zvyšovanie 
kvality vzdelávacieho procesu na pôde Uni
verzity Komenského Za týmto účelom je mož
né v priebehu akadem ického roka požadovat 
finančné prostriedky na strednodobé a krátko
dobé projekty zamerané na

• nákup knižných titulov pre knižnice univer 
zity pre účely vzdelávacieho procesu,

• nákup učebných pom ôcok pre potreby uni
verzity pre účely vzdelávacieho procesu.

• nakup výpočtovej techniky pre potreby un i
verzity najma pre účely vzdelávacieho pro
cesu.

• vydávanie študentských tlačených medu (no-

www t l t p  tk
alebo
w w w .s tud e n tskyk lub .sk .

(m d)
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Farmaceuti sa predstavili na Agrokomplexe
N ajvýznam nejšou to h to ro čno u  uda losťou  n itr ia n ske ho  výstav iska  bo l ju b ile jn ý  30. m edz iná rodný poľno h osp o d ársky  a p o trav iná rsky  ve ltrh  

A grokom p lex , k to rý  sa kona l v dňo ch  21. -  26. augusta  2003 pod gesc iou  M in is te rs tva  pôdohospodárs tva  SR.

Výstavná kapacita výstaviska bola za posledné 
roky rozšírená o viac ako 20 000 m2, a preto sa 
v tom to roku mohlo výstavy zúčastniť až 535 vy
stavovateľov. Vzhľadom na záujem vystavovateľov 
je toto podujatie d lhodobo zárukou kvalitného po
tenciálu expozícií i návštevníkov.

Cieľom veltrhu bolo pomôcť firmám a podnika
teľským subjektom pri rozvoji obchodu, ekonomic
kej, techn icke j i vedeckej spolupráci, podporiť 
predaj a konkurencieschopnosť, poskytnúť priestor 
pre osobnú komunikáciu. Návštevníkom umožnil 
vidieť novinky a získavať od vystavovateľov nové 
informácie o produktoch, sortimente, značkách, 
kvalite i cenách.

Nadnárodný význam dodala podujatiu európ
ska odborná konferencia Agrárne fórum ministrov, 
na ktorom sa zúčastnili ministri krajín V4 a ďalších 
štátov. Tem aticky bola  zam eraná na priprave
nosť krajín na vstup do EÚ, na rešpektovanie re
gionálnych politík v rozšírené] Európe a umožnila 
poľnohospodárom získať nové cenné informácie 
z tejto, pre nás v budúcnosti tak veľmi dôležitej 
oblasti.

Počas veltrhu sa konali tiež početné semináre 
a konferencie, ktoré boli poznatkovou základňou 
pre všetky nové produkty a spájali v jedno ekono
miku, vedu a techniku. Už tradične bol na veltrhu 
prezentovaný aj pavilón vedy. v ktorom sa pred
stavili vedecké a vzdelávacie inštitúcie agrorezor- 
tu Aj v čase internetu je Agrokom plex schopný 
poskytnúť dostatok nových podnetov, pretože je 
jediným  slovenským  veltrhom , ktorý um ožňuje 
návštevníkovi nie virtuálne, ale reálne vidieť rast
liny na výstavných políčkach i hospodárske zvie
ratá v expozícii živočíšnej výroby.

Medzi vystavovateľov sa aj tento rok úspešne 
zaradila Farm aceutická faku lta  UK. ktorá sa na 
výstavných políčkach prezentovala sortimentom 
liečivých rastlín obohatených o nové druhy.

Obstarávanie základných životných potrieb bolo 
vždy späté s prírodou. Z prírody sa využívalo tak
mer všetko: drevo, byliny, lístie p lody, korene. 
Postupne sa vytried ili rastliny, ktoré význam ne

ovplyvňovali zdravotný stav jednotlivcov. História 
zberu, spracovania a užívania liečivých rastlín od 
najstarších čias až po súčasnosť, ako aj výsku
my v tejto oblasti, umožnili bližšie objasniť liečivé 
účinky rastlín, postup práce od zberu liečivej rast
liny až po prípravu lieku. Viaceré liečivá sú semi- 
syntetické (resp. biotechnologicky upravené) formy 
prirodzene sa vyskytujúcich substancií, ktoré sú 
analógmí prírodných látok. Napriek tom u sa via
ceré dôležité liečivá stále získavajú z prirodzených 
rastlinných zdrojov.

Pestovanie liečivých rastlín a korenín sa po
stupne rozvíja a nadobúda dôležitý hospodársky 
rozmer.

Aj tento rok sme sa stretli so značným záuj
mom návštevníkov o pestovanie liečivých rastlín. 
Informácie o liečivých rastlinách, ich účinkoch, po
užití, ako aj o sam otnom  pestovaní zabezpečo

vala stála konzultačná služba. Scenár expozície 
pripravili RNDr. J. Stano, CSc. za účinnej pomoci 
Ing. M Koreňovej, doc. Dr PhMr. J. Kresánka 
CSc., prof. RNDr. D Grančaia, CSc Ing D. Buc
ka, Ing. P. Čupku, CSc., a Ing L  Procházkovej (ga- 
rantky výstavy).

Popri expozícii sa realizoval predaj výrobkov 
firmy Calendula, a s. Nová Ľubovňa. Vybrané vý
robky -  detský olej. saunovové oleje a kapsule 
diabetky predávali pracovníčky Univerzitnej lekár
ne UK.

Sme presvedčení, že aj tohoročná naša expo
zícia prispela k rozšíreniu poznania návštevníkov 
a mala svoje opodstatnenie Na záver by sme sa 
chceli poďakovať všetkým sponzorom  za ich ‘ - 
nančnú spoluúčasť.

Ing Marcela Koreňová, RNDr. Ján Stano, CSc. 
doc. RNDr. Marián Bukovský, CSc., FaF UK

Akčný plán Európskej únie na rnky 2004 -  2006: Podpora výučby jazykov a jazykovej diverzity
K oncom  jú la  2003 sch vá lila  E urópska  kom is ia  A kčný plán EÚ pod názvom  „P odpo ra  výu čby  jazykov a jazykove j d ive rz ity  ", u rčený na roky 2004 

až 2006.

Akčný plán vychádza zo základných dokum en
tov Európskej rady, Rady m inistrov pre vzdeláva
nie a EP a jeho hlavným cieľom je zlepšiť situáciu 
v aktívnom ovládaní cudzích jazykov v členských 
krajinách EÚ. Vzhľadom na velkú jazykovú diver- 
zitu EÚ je ovládanie jazykov považované za hlav
nú devízu pre voľný pohyb  osôb  a využívanie 
výhod, ktoré EÚ poskytuje. D lhodobým  cieľom, 
a to nielen akčného plánu, ale všetkých aktivít v ob
lasti výučby jazykov, je ov ládan ie  m ate rinského  
jazyka spolu  s dvom a dalším i cudzím i jazykm i

Príprave akčného plánu predchádzali priesku
my stavu v jednotlivých členských krajinách a dl
hodobé konzultácie. Akčný plán predstavuje súhrn 
odporúčaní, ktoré je možné na národnej úrovni 
aplikovať pre zlepšenie kvalitatívnych aj kvantita
tívnych ukazovateľov úrovne ovládania cudzích 
jazykov v spoločnosti. Je v ňom explicitne zdôraz
nená zodpovednosť členských štátov za vypraco
vanie vlastných opatrení smerujúcich k zlepšeniu 
situácie V roku 2007 budú č lenské štá ty vyzva
né, aby posky tli ná rodné  sp rávy a in fo rm ác iu  
o o pa tren iach , k to ré  p r ija li na z le p š e n ie  vý 
u čby jazykov a aké p r in ie s li výs ledky .

Implementácia akčného plánu nepredpokladá 
významnejšie dodatočné finančné zdroje na eu
rópskej úrovni. Priamo by malo byť vyčlenených 
8.2 m ilióna eur z program ov Sokrates, Leonardo

a Media Plus. V týchto komunitámych programoch 
EK presm eruje čiastočne aj priority, aby viac 
podporovali výučbu cudzích jazykov. Výraznejšie 
finančné zdroje sa v tom to smere očakávajú od 
členských krajín z existujúcich európskych fondov, 
ako sú štrukturá lne fondy, ale aj pôžičky z Eu
rópskej investičnej banky.

Spolu takm er 50 navrhnutých možných akcii 
na európskej aj národných úrovniach je rozdele
ných do viacerých oblastí, ktoré pokrývajú výuč
bu v p redškolskom  a prvom  stupni vzdelávania, 
v s tredoškolske j výučbe, v univerzitnej výučbe 
a v celoživotnom vzdelávam. Univerzity su pnamo 
vyzvané, aby vypracovali svoje vlastné programy 
rozvoja výučby jazykov. Za kľúčovú oblast pre 
zvýšenie úrovne jazykových znalostí spoločnosti 
je považované celoživotné jazykové vzdelávanie

Akčný plán považuje za dôležité vypracovat sys
tém pre vzájomné porovnávanie úrovne poznania 
jazykov -  systém jazykových referenčných s tup 
ňov, ktorý by slúžil na označovanie jazykovej 
kom petencie  jedno tlivcov a bolo by ho m ožné 
aplikovať v celej EÚ. Zároveň považuje za dôležité 
aj vypracovanie Európskeho indikátora jazykovej 
kompetencie, ktorý by sa využíval pre vzájomné 
porovnávanie krajín.

Nová iniciatíva EK zameraná na podporu výuky 
lazykov vychádza z d lhodobého  procesu zvy

šovania ekonom ickej a sociálnej prosperity EU 
(Lisabonský proces), ktorý bol pnjatý Európskou 
radou v roku 2000 Keďže sa SR vstupom do EU 
stane integrálnou súčasťou tohto procesu, bude 
potrebne na národnej úrovni pnjaf opatrenia na 
zvýšenie jazykovej kom petencie  občanov SR 
Najvhodnejšou form ou by bolo vypracovanie ná
rodného akčného plánu, ktorý by vychádzal z a<- 
čného pianu EU a bol pnspósobecy konkrétne 
situácii v SR. V ňom  by mali byt definovane prio
rity SR pre túto oblasť spolu s možnými finan
čným i zdrojm i na ich naplnenie. Ako vhodný 
finančný nástroj sa javí Európsky sociálny fond. 
do ktorého by sa mohla jazyková príprava vaem f 
v súlade s akčným plánom EU ako národná prio
rita.

Návrh akčného plánu EK bude predm etom  
rokovania Výboru pre vzdelávanie Rady EU akc 
aj Rady ministrov pre vzdeiavante

V tejto súvislosti Misia SR pn ES odporúča po
praviť stanovisko SR k danému matenalu Kom 
pietne znenie akčného pianu v elektronickej forme 
ie k dispozícii na Misii SR pn ES alebo na inter 
netovej stránke EÚ
htťp "europa.eu m ťeur-lex en index htmi 

(legislatíva)
v pnprave pod 6 s lom  COM i 2003] 449
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D O K U M E N T Y

V Berlíne sa dňa 19. septem bra 2003 zišli m inistri z  33 európskych krajín zodpovední za realizáciu Európskeho vysokoškolského  

priestoru a prija li nasledovné

K o m u n i k é

Preambula

Dňa 19. 6. 1999, rok po Sorbonske j deklarácii, m inistri zodpovední za 
vysoké školstvo z 29 európskych krajín podpísali Bolonsku deklaráciu. 
Súhlasili s dôležitými spoločným i cieľmi rozvoja koherentného a kohézne
ho Európskeho vysokoškolského priestoru (dalej len „EVŠP“) do roku 2010. 
Na prvej „fo llow-up" konferencii konanej v Prahe dňa 19. 5. 2001 zvýšili 
počet cieľov a opätovne potvrd ili svoj záväzok vybudovať EVŠP do roku 
2010.

Dňa 19. 9. 2003 ministri zodpovední za vysoké školstvo z 33 európskych 
krajín sa stretli v Berlíne, aby posúd ili dos iahnutý pokrok a určili priority 
a nové ciele na nasledujúce roky s ohľadom na urýchlenie realizácie EVŠP 
Súhlas ili s n as le d u jú c im i fakto rm i, p r in c íp m i a p rio rita m i:

Ministri opätovne potvrdzujú dôležitosť sociálnej d im enzie boloňského 
procesu. Potreba zvýšiť konkurencieschopnost musí byť v súlade so zlep
šovaním sociálnych črt EVŠP zameraných na posilnenie sociálnej kohézie 
a redukcie sociálnych nerovností a nerovností pohlaví na oboch -  národ
nej a európskej úrovni. V tom to  kontexte m inistri opätovne potvrdzujú 
svoje stanovisko, že vysoké školstvo je verejné dobro  a zodpovednosť zaň 
nesie spoločnosť. Zdôrazňujú, že v medzinárodnej akademickej spolupráci 
a výmene by mali prevažovať akadem ické hodnoty.

Ministri berú do úvahy závery Európskej rady (dalej len „ER“) z Lisabonu 
(2000) a Barcelony (2002) zamerané na vytvorenie „najkonkurencieschop  
ne/šej a najdynamickejšej svetovej ekonomiky založenej na vedomostiach, 
schopne j trvalého ekonom ického rastu, s poče tne /š im i a lepším i p racov
nými m iestam i a väčšou sociá lnou kohéz iou '  a ž iadajúce dalšie  aktivity 
a užšiu spoluprácu v kontexte boloňského procesu 

Ministri berú na vedomie . Progress Report" objednaný , Follow-up '  komi
siou vo veci vývoja boloňského procesu medzi stretnutiami v Prahe a Ber
líne Taktiež berú na vedom ie .Trends lil. Report" pripravený Európskou
asociáciou univerzít (dalej len „EUA"), ako aj výsledky seminárov, ktoré 
boli zorganizované ako súčasť pracovného program u medzi stretnutiami 
v Prahe a Berlíne n ieko lkým i č lenským i kra jinam i a vysokým i školam i, 
organizáciam i a študentm i. M inistri ďalej zaznam enali národné správy, 
ktoré sú dôkazom  značného pokroku v aplikácii princípov boloňského 
procesu. Konečne, berú do úvahy správy Európskej komisie (ďalej len „EK“) 
a ER a vyhlasujú podporu aplikácii procesu.

Ministri súhlasia, že v ich vlastných krajinách musí byť vynaložené úsilie 
na zabezpečenie celkového užšieho spojenia medzi vysokoškolským a vý
skumným systémom. Vznikajúci EVŠP bude profitovať zo synergie s Európ
skym výskum ným  priestorom  (ďalej len „EVP“) a takto posiln í základy 
Európy založenej na vedom ostiach. Cieľom je zachovať európske kultúrne 
bohatstvo a jazykovú rôznorodosť založenú na dedičstve rôznorodých tra
dícií a pomôcť rozvíjať potenciál inovácií a sociá lno-ekonom ického rozvoja 
prostredníctvom  zlepšenej spo lup ráce  m edzi európskym i vysokým i ško
lami.

Ministri uznali základnú úlohu, ktorú hrajú vysoké školy a študentské orga
nizácie pri rozvoji EVŠP. Berú na vedomie správu EUA z podujatia Konven
cia vysokých škôl v Grazi, príspevky Európskej asociácie inštitúcií vysokého 
školstva (ďalej len „EURASHE“) a kom uniké Národných študentských únií 
v Európe (ďalej len „ESIB“).

Ministri vítajú záujem prejavený inými svetovými regiónm i o EVŠP a kon
krétne vítajú prítomnosť zástupcov európskych krajín, ktoré sa ešte nezú
častnili boloňského procesu, ako aj „Fo llow -up“ kom isie pre EÚ, Latinskú 
Am eriku a Karibský („EULAC“ ) spo ločný priestor vysokého školstva ako 
hostí konferencie.

Pokrok

M inistri vítajú m nohoraké iniciatívy vykonané od Pražského sum m itu 
o vysokom školstve smerom k väčšej porovnateľnosti a kompatibilite, k väč
šej transparentnosti vysokoškolských systémov a k zvýšeniu kvality európ
skeho vysokého školstva na inštitucionálne j a národnej úrovni. Oceňuiú 
spoluprácu a zaviazanie sa všetkých partnerov -  vysokých škôl, študentov 
a ostatných investorov -  k uvedeným procesom.

Ministri zdôrazňujú dôležitosť všetkých elem entov boloňského procesu 
pre založenie EVŠP a potrebu zintenzívnenia úsilia na inštitucionálnej, ná
rodnej a európskej úrovní. Vzhľadom na ďalší spád procesu zaviazali sa však 
k prechodným prioritám na nasledujúce dva roky Posilnia svoje úsilie pri 
podpore efektívnych systémov hodnotenia kvality, pri zintenzívnení efektív
nejšieho používania systému založeného na dvoch cykloch a pri zlepšení 
systému uznávania hodností a dĺžky štúdia.

Hodnotenie kvality

Ukázalo sa, že kvalita vysokoško lského vzdelávania |e základom  pre 
založenie EVŠP M inistri potvrd ili podporu  ďalšiem u rozvoiu hodnotenia 
kvality na inštitucionálnej, národnej a európskej úrovni Zdôraznili potrebu 
vyvinúť vzájomne akceptované kritériá a m etodológiu hodnotenia kvality 

Taktiež potvrdili, že v zhode s princípmi inštitucionálne! autonómie leží 
základná zodpovednosť za hodnotenie kvality vysokého školstva na každei 
inštitúcii, čo poskytuje základ pre skutočnú zodpovednosť národného aka 
dem ického systému za kvalitu 

Preto súhlasili, že do roku 2005 by národné systémy hodnotenia kvality 
mali zahrňoval
-  Definíciu rozsahu zodpovednosti zainteresovaných orgánov a inštitúcii
-  Evaluáciu program ov alebo inštitúcii, vrátane vnútorného hodnotenia, 

externých revízií, účasti študentov a publikácie výsledkov
-  Systém akreditácie, certifikátov alebo porovnateľných procedur
-  Medzinárodnú účasť, spoluprácu a zapojenie sa do s.et

M inistri vyzývajú ENQA prostredníctvom  jej členov aby v spoluprác 
s EUA, EURASHE a ESIB vyvinula na európske j urovm schválený rad 
štandard, procedúr a inštrukcií hodnotenia kvality preskúmala spôsoby 
zabezpečenia adekvátnych systémov odbornej revízie pre hodnot ruve kva,.-, 
a/alebo akreditáciu agentúrami alebo orgánmi a predložila správu rrwvstrom 
prostredníctvom  „Fo llow -up“ kom isie  v roku 2005 Pa tróna  sprava bode 
spracovana formou expertízy mych združení na hodnotenie krai.-ty a ftie*

Štruktúra diplomov: prijatie základného systému 
založeného na dvoch hlavných stupňoch

M inistri su spokoim  že sa v súlade s ich záväzkom ohľadne dvo.-.'up 
ňového systém u obsiahnutého v Botonskej deklaraci* práve u tku to čň  e 
zrozum iteľná reštrukturalizácia európskeho vysoko in  ,-e n o  prostred i  
Všetci ministri sa zavazuju, že do roku 2005 začnú apimova! dvojstupňový 
systém.

Ministri podčiarkujú dôležitosť dosiahnutej konsolidácie, zlepšenie porozu
menia a akceptáciu nových kvalifikácií prostredníctvom posilnenia dialógu 
na inštitúciách a medzi inštitúciami a zamestnávateľmi 

Ministri povzbudzujú členské štáty, aby pre svoje vysokoškolské systé
my vypracovali rámec porovnateľných a kom patibilných kvalifikácií, ktoré 
by obsahovali opis kvalifikácie v zmysle pracovnej záťaže, úrovne, študij
ných výsledkov, kompetencií a profilu. Taktiež pnsľúbili vypracoval prekleno 
vaď  rámec kvalifikácií v EVŠP 

V týchto rámcoch by d ip lom y mali mať rozdielne definované výsledky 
D ip lom y udeľované na prvom  a druhom  stupni by mali mat rozdie lnu 
orientáciu a rozmanité profily s cieľom prispôsobiť sa individuálnej, akade
m ickej diverzite a potrebám pracovného trhu. D iplomy prvého stupňa by 
v zmysle Lisabonskej konvencie o uznávaní mali umožniť prístup k progra
mom druhého stupňa D iplomy druhého stupňa by mali umožniť prístup 
k doktorandském u štúdiu.

Ministri vyzývajú „ Follow-up" komisiu, aby preskúmala, či a ako skrátené 
vysokoškolské vzdelávanie môže byť sjjo jené s prvým stupňom kvalifikač
ných rámcov v EVŠP.

Ministri zdôrazňujú svoj záväzok sprístupniť všetkým a všetkými m ož
nými prostriedkami vysokoškolské štúdium, s ohľadom na kapacity Vš

Zlepšenie mobility
M obilita  študentov a akadem ického a adm in istra tívneho personálu |e 

základom vytvorenia EVŠP. Ministri zdôrazňujú jej dôležitosť pre akade 
mickú, kultúrnu, ako a| politickú, sociálnu a ekonom ickú sféru So zadosf 
učinením berú na vedomie, že od ich ostatného stretnutia sa počty mobilít 
zvýšili aj vďaka podstatnej piodpore program ov EÚ a súhlasia s podn ik
nutím potrebných krokov na zlepšenie kvality a rozsahu štatistických úda 
jov o študentskej mobilite 

Opätovne potvrdzujú svoj zámer usilovaf sa v rámci EVŠP o odstránenie 
všetkých prekážok mobility. S ohľadom na zlepšenie študentskej mobility 
ministri podniknú potrebné kroky, kloré umožnia prenos národných pôži
čiek a grantov.

Založenie kreditového systému

Ministri zdôrazňujú dôležitú úlohu, ktorú ECTS hrá pri uľahčovani štu
dentskej mobility a medzinárodnom rozvo|i kurikula Berú na vedomie, že 
ECTS sa stále viac stáva všeobecným  základom  národných kreditových 
systémov. Povzbudzujú k ďalšiemu pokroku s cieľom, aby sa ECTS stal
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nielen prenosným, ale aj kumulačným systémom, dôsledne aplikovateľným, 
keďže sa vyvíja v rámci vznikajúceho EVŠP.

Uznanie diplomov: prijatie systému ľahko čitateľných 
a porovnateľných diplomov

Ministri podčiarkujú dôležitosť L isabonského dohovoru o uznávaní kvali
fikácií, ktorý by mal byť ratifikovaný každou krajinou participujúcou v bolon- 
skom procese a vyzývajú siete ENIC a NARIC spoločne s kompetentným i 
národnými autoritami, aby ďalej aplikovali Konvenciu.

Vytýčili si cieľ, že každý študent končiaci štúdium  by od roku 2005 mal 
získať dodatok k diplomu automaticky a bezplatne. Ten by mal byť vydávaný 
v najrozšírenejších európskych jazykoch.

Apelujú na inštitúcie a zamestnávateľov, aby plne využívali dodatok k dip
lomu, čo prispeje k využitiu m ožností zlepšenej transparentnosti a flexibi
lity systému vysokoškolských diplomov, ako aj k podpore zamestnateľností 
a k uľahčeniu akadem ického uznávania pre ďalšie štúdium.

Vysoké školy a študenti

Ministri vítajú záväzok vysokých škôl a študentov k boloňském u procesu 
a uznávajú, že nakoniec je to  aktívna účasť všetkých partnerov v procese, 
ktorá zabezpečí jeho d lhodobý úspech.

Vedomí si príspevku, ktorý silné inštitúcie môžu poskytnúť pre ekono
m ický a spoločenský rozvoj, m inistri akceptujú skutočnosť, že inštitúcie 
m usia byť splnom ocnené prijímať rozhodnutia o svojej vnútornej organi
zácii a administratíve. Ministri ďalej vyzývajú inštitúcie, aby zabezpečili plnú 
integráciu reforiem do základných inštitucionálnych funkcií a procesov 

Ministri si všimli konštruktívnu účasť študentských organizácií v bolon- 
skom procese a podčiarkujú potrebu súvisle a včasné včleňovať študen
tov do ďalších aktivít.

Študenti sú p lnohodnotní partneri v rámci riadenia vysokej školy. Ministri 
poznamenávajú, že národné legislatívne nariadenia zabezpečujúce účasť 
študentov sú uvedené v mnohých štátoch v rámci EVŠP. Taktiež vyzývajú 
inštitúcie a študentské organizácie identifikovať spôsoby, ako zvýšiť aktuálnu 
zaangažovanosť študentov v riadení vysokej školy.

Ministri zdôrazňujú potrebu pomeraných študijných a životných podmienok 
pre študentov tak, aby mohli úspešne ukončiť svoje štúdium v poslušnom 
časovom období, bez prekážok súvisiacich s ich sociálnym a ekonom ic
kým zázemím. Taktiež zdôrazňujú potrebu porovnatelnějších údajov o so
ciálnej a ekonom ickej situácii študentov.

Podpora európskej dimenzie vo vysokom školstve
Ministri berú na vedomie, že v súvislosti s ich pražskou výzvou sa vyvíjajú 

ďalšie m oduly, kurzy a kurikulá s európskym  obsahom, orientáciou alebo 
organizáciou.

Berú na vedomie, že vysoké ško ly z rôznych európskych krajín sa cho
pili iniciatívy a spoločne využívajú akadem ické zdroje a kultúrne tradície, 
s cieľom zlepšiť rozvoj integrovaných študijných program ov a spoločných 
d ip lom ov na prvom, druhom  a treťom stupni.

Okrem toho zdôrazňujú potrebu zabezpečiť dostatočnú dĺžku štúdia 
v zahraničí pri program och spoločných diplomov, ako aj vhodné nariade
nia ohľadom jazykovej rôznorodosti a učenia sa jazykov tak, aby študenti 
mohli využiť celý potenciál pre účely európskej identity, občianstva a za- 
mestnateľnosti.

Ministri súhlasia, že povzbudia k odstraňovaniu právnych prekážok zria
ďovania a uznávania takýchto d ip lom ov na národnej úrovni a aktívne pod
poria rozvoj adekvátneho hodnotenia kvality integrovaných kurikul vedúcich 
k spoločným diplomom .

Podpora atraktívnosti EVŠP

Ministri súhlasia, že atraktivita a otvorenosť európskych vysokých škôl 
by mala byť posilnená. Potvrdzujú svoju pripravenosť ďalej rozvíjať štipen
dijné program y pre študentov z tretích krajín.

Ministri deklarujú, že nadnárodné výmeny vo vysokom  školstve by mali 
byť riadené na základe akadem ickej kvality a akademických hodnôt a sú
hlasia s prácou vo všetkých príslušných fórach až do ich ukončenia. Za 
každých vhodných okolností by tieto fóra mali zahŕňať aj sociálnych a eko
nomických partnerov.

Povzbudzujú spoluprácu s regiónm i z iných častí sveta otvorením boloň
ských seminárov a konferencií zástupcom  týchto regiónov.

Celoživotné vzdelávanie
Ministri podčiarkujú dôležitý príspevok vysokého školstva pri realizácii 

celoživotného vzdelávania (ďalej len „C Ž V j. Podnikajú kroky, aby sa ich 
národné politiky pripojili k realizácii tohto cieľa a nabádajú vysoké školy 
a všetkých zainteresovaných k zlepšeniu možností CŽV na úrovni vysokých 
škôl, vrátane uznávania p rednostného učenia sa. Zdôrazňujú, že takáto 
aktivita musí byť integrálnou súčasťou vysokoškolskej činnosti.

Ministri ďalej vyzývajú tých, ktorí pracujú na kvalifikačných rámcoch pre 
EVŠP, aby do nich zahrnuli širokú škálu flexibilných spôsobov učenia sa, 
príležitostí a techník a vhodne využili ECTS kredity.

Zdôrazňujú potrebu zlepšenia príležitostí pre všetkých občanov v súlade 
s ich úsilím a schopnosťam i, aby sa m ohli ce loživotné vzdelávať v rámci 
vysokého školstva.

Dodatočné aktivity

EVŠP a EVP -  dva p ilie re  s p o lo čn o s ti za ložene j na vedom ostiach
Vedomí si potreby propagovať užšie spojenie medzi EVŠP a EVP v Eu

rópe založenej na vedom ostiach a dôležitosť výskum u ako integrálnej 
súčasti vysokého školstva v Európe, ministri považujú za potrebné ísť ďa
lej za súčasné stredisko záujmu, ktorým je dvojstupňové vzdelávanie, a to 
k začleneniu doktorandského štúdia do boloňského procesu ako tretieho 
stupňa vzdelávania. Zdôrazňujú dôležitosť výskumu a výskumného škole
nia, ako i propagáciu interdisciplinarity pri udržiavaní a zlepšovaní kvality 
vysokého školstva a zvyšovaní konkurencieschopnosti európskeho vyso
kého školstva vo všeobecnosti M inistri vyzývajú k zvýšeniu m obility  na 
doktorandské) a postdoktorandskej úrovni a povzbudzujú zainteresované 
inštitúcie k zvýšeniu ich spolupráce v doktorandskom  štúdiu a pri školení 
mladých výskumníkov.

Ministri podniknú potrebné úsilie, aby sa európske vysoké ško ly stali 
ešte atraktívnejšími a výkonnejšími partnermi Ministri preto žiadajú vysoké 
školy, aby zvýšili úlohu a význam výskumu v technologickom , sociálnom 
a kultúrnom vývoji v rámci potrieb spoločnosti

Ministri chápu, že existujú prekážky spomaľujúce dosiahnutie týchto ciefcrv 
a že tieto nemôžu byť vyriešené samotnými vysokým i školami. Vyžaduje si 
to silnú podporu a vhodné rozhodnutia národných vlád a európskych or
gánov.

Konečne, ministri týmto vyhlasujú, že by mali byť podporené siete na dok- 
to randske j úrovni, aby povzbudili rozvoj excelentnosti a stali sa jedným  
z charakteristických znakov EVŠP

Inventúra

Majúc na vedom í ciele určené na rok 2010, očakáva sa uskutočnenie in
ventúry, ktorá zmapuje mieru pokroku dosiahnutého v bolonskom procese 
Inventúra v polovici termínu poskytne hodnoverné informácie o tom, ako 
proces pokračuje a poskytne možnosť vykonať pripadné potrebné nápravy

Ministri poverili „Follow -up“ kom isiu organizáciou inventanzačného [dro- 
cesu pre jaotreby summitu v roku 2005 a popravou detailných správ o po 
kroku a aplikácii prechodných priorít určených na nasledujúce 2 roky:
-  hodnotenie kvality,
-  dvojstupňový systém,
-  uznávanie dip lom ov a dĺžky štúdia.

Účastnícke krajiny budú pripravené umožniť prístup k potrebným infor
máciám pre vysokoškolský výskum spojeny s cieľmi boloňského jdrocesu 
Pristúp k informačnej databáze o prebiehajúcom výskume a výsledkom vý
skumu by mal byť uľahčený.

Noví členovia

Ministri považujú za potrebnú adaptáciu článku Pražského kom uniké tý
kajúceho sa žiadosti o členstvo, a to nasledovne:

„Pripojenie krajín k Európskej kultúrnej konvencii vo veci členstva v EVŠP 
bude spôsobilé za predpokladu, že v to m  istom čase vyhlásia svoju vôľu 
nasledovať a aplikovat ciele boloňského procesu vo svojich vlastných vyso
koškolských systémoch. Ich žiadosti musia obsahovat informáciu o spôsobe , 
ako budú aplikovať p rinc ipy a ciele deklarácie'.

Ministri sa rozhodli akceptovať požiadavku členstva Albánska, Andorry 
Bosny a Hercegoviny, Vatikánu. Ruska, Srbska a Čiernej hory. .Bývalej ju
hoslovanskej republiky Macedónsko" a vŕtajú tieto štáty ako nových ôenov 
ktoré takto rozšírili proces do 40 európskych krajín.

„Follow-up“ štruktúra
Ministri zverujú aplikáciu všetkých týchto bodov uvedených v Komuniké, 

plné riadenie boloňského procesu a prípravu nasledujúcej m inisterské, 
schôdzky „Follow-up" komisii, ktorá sa bude skladať z predstavrtelov všet
kých členov boloňského procesu a zástupcov EK a ER, EUA, EURASHE 
ESIB a UNESCO/CEPES ako poradných členov. Tejto skupine, ktorá by ma
la byť zvolaná najmenej dvakrát do roka. bude predsedať predsedníctvo 
EÚ so spolupredsedníctvom hosťujúcej krajiny ďalšej ministerskej schôdzky.

Rada, ktorej bude taktiež predsedať predsedníctvo EÚ. bude dozerať nad 
prácou m edzi zasadnutiam i , Follow -up * kom isie  Rada sa bude sxiadat 
z predsedu, podpredsedu z hosťujúcej krajiny ďalšej ministerskej schôdzky 
predchádzajúceho a nasledujúceho predsedníctva EU, 3 členských krajín 
zvolených „ Follow-up' komisiou na 1 rok. EK a ako poradni členovia -  zá- 
stupcovia ER. EUA EURASHE a ESIB. .Follow-up‘  komisia ako aj raoa mô
žu zvolávať ad hoc  pracovné skupiny, ak to budú považovať za potrebne

Celková práca bude podporovaná sekretanátom. ktorý zabezpeč hosti
teľská krajina nasledujúcej ministerskej konferencie

Na svojom prvom stretnutí po Berlínskej konferencii je .Fottow-up’  komisia 
žiadaná ďalej definovať povinnosti rady a úlohy sekretanátu.

Pracovný program 2003 -  2005
Ministn žiadajú .Follow -up ' komisiu, aby koordinovala aktivity vo veo po

kroku boloňského procesu ako je uvedené v témach a akciách podľa tohto 
Komuniké a aby o nich podávala správy na čas pred nasledujúcou minis 
terskou konferenciou v roku 2005.

Ministn sa rozhodli konať nasledujúcu konferenciu v Bergene (Nórsko’ 
v máji 2005

M Č ikešovs. SRK
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Úzke kontakty slovenských a českých jazykovedcov
V ročenke, ktorú Pedagogická fakulta UK každoročne vydáva na daný akademický rok, sa môžeme dočítať, že fakulta v rámci prípravy pedagogických 

pracovníkov-učiteľov a vychovávateľov, v rámci ďalšieho vzdelávania pedagógov i v okruhu svojej vedeckovýskumnej činnosti rozvíja celý rad aktivít nielen 
na domácej, ale aj na medzinárodnej úrovni. V tom to zmysle fakulta spolupracuje s viacerými fakultami -  najmä s českým i -  a s pedagogickým i pracovis 
kami takmer v celej Európe i v USA.

Aj keď od rozdelenia Československa uplynulo 
už 10 rokov, aktívna spolupráca medzi jazykoved
cami a pracovníkmi katedier materinských jazykov 
oboch republík neustáva. Dokazuje to  i aktivita Ka
tedry slovenského jazyka PdF UK, ktorá spolu
pracuje hneď s troma českými fakultami: s Kated
rou českého jazyka Pedagogickej fakulty Karlovej 
univerzity v Prahe, s Katedrou českého jazyka 
a literatúry Masarykovej univerzity v Brne a s Ka
tedrou českého jazyka a literatúry Pedagogickej 
fakulty Palackého univerzity v O lom ouci. Spo lu 
práca medzi katedrami sa realizuje v rozma
nitých formách: vo form e výmenných prednášok 
pracovníkov katedier, vým enných študijných po
bytov doktorandov i aktívnou účasťou pracovníkov 
katedier na seminároch a konferenciách. V chro
nologickom  slede pripom eniem e len tie, ktoré sa 
konali v uplynulom školskom roku 2002,2003.

19. novembra 2002 na pôde Katedry slovenské
ho jazyka PdF UK v Bratislave vystúpili so svojimi 
prednáškami dvaja lingvisti -  pedagógovia Masa
rykovej univerzity v Brne Profesor R. Šrámek prí
tomným pracovníkom KSJ i študentom slovenské
ho jazyka priblížil v tém e Současný stav češtiny 
pohyb v slovnej zásobe češtiny (univerbizácia. 
silná termmologizácia. prienik slov cudzieho pô 
vodu. najmä anglicizmov, ale aj mekolkých slova-

kizmov, úbytok rusizmov a pod.) vyvolaný dyna
mickými spoločenskými, politickými, ekonomický
mi i kultúrnym i faktormi. V rámci prednášky prof. 
Šrámek pripustil negatívny dosah rozdelenia bý
valého Československa na komunikačnú interak
ciu, ktorý sa prejavuje v silnom poklese znalosti 
slovenčiny a ej porozumenia (najmä u deti), čo 
si vyžaduje potrebu prekladať slovenské texty do 
češtiny.

Docentka E. Minářová v prednáške Stylové roz
pětí současné češtiny zacielila svoju pozornosf na 
problematiku klasifikácie pnmámych a sekundár
nych funkčných jazykových štýlov a na štýlovú 
diferenciáciu  súčasného českého jazyka Syn
chrónny pohľad na češtinu odhaľuje, že najdyna
mickejšie vývinové tendencie sa prejavujú v pub
licistickom štýle, v jeho vnútornej diferencovanosti 
a výrazových prostriedkoch.

28. marca 2003, v deň výročia narodenia „učite
ľa národov“ J. A. Komenského, pnpravila Katedra 
českého jazyka a literatúry PdF Palackého univer
zity v Olomouci konferenciu pod názvom Tradiční 
a netradiční metody a formy práce  ve výuce čes
kého jazyka na zakladni škole Katedru slovenské
ho jazyka PedF UK už druhýkrát reprezentovala 
Mgr. A. Rollerová, tentokrát s prispevkom Dife
renciácia podstatných mien mužského rodu podlá

kategorie životnosti ako odborno-didakticky prob
lém. Upozornila v ňom na jazykový koncept život
nosti/neživotnosti na gramatickej rovine, ktorého 
nedostatočná explikácia a fixácia spôsobuje v škol
skej praxi hlavne pravopisné fažkosti.

Ostatná prednáška sa zrealizovala na pôde Ka
tedry slovenského jazyka PdF UK v Bratislave dňa 
8 apríla 2003. Dr. J Obrovská z Katedry českého 
jazyka Masarykovej univerzity v Brne sa zamerala 
v prednáške Jazykový korpus a jeho využití pri 
zkoumáni m orfologických variant na dva okruhy 
morfologického plánu |azyka. a to na pohyb v čes
kých deklinačných sustavach súčasnej češtiny 
a na využitie jazykového korpusu pn skúmaní m or
fologických variantov podstatných mien ženské
ho rodu

Katedra slovenského jazyka plánuje pokračoval 
v spolupráci s českými vysokými školami aj v tom 
to školskom  roku 2003/2004 a okrem stálych 
aktivit zapája sa aj do program u vedeckej a kul 
túrnej spolupráce m edzi Karlovou univerzitou 
v Prahe a U niverzitou Kom enského v Bratislave 
v sekcn pedagog ika-d idaktika  pod garanciou 
Dr J Porubcovej a Mgr A Rollerovej

Mgr Anna Rollerová 
Katedra slovenského |azyka PdF UK

Recenzia

V školskom roku 2002 2003 vydalo Vydavateľstvo UK učebnicu latinčiny od autorky PhDr. E. Vallovej PhD., pod názvom 
CURSUS LINGUAE LATINAE AD USUM PHARMACIAE STUDENTIUM

Publikácia si kladie za cieľ umožnrf študentovi, aby dokonale rozumel 
odbornej term inológii pochádzajúcej z latinčiny a gréčtiny, ale aj spolu
vytvárať profil budúceho farmaceuta ako všestranného odborníka, ktorý 
si dôkladne osvojil a efektívne využíva nielen odborné poznatky, no uve
dom uje si aj historické korene svojho odboru.

Učebnica je zameraná predovšetkým  na gram atické základy, ktoré sú 
nevyhnutné na pochopenie odborných textov. Autorka ich uvádza v du 
chu modernej didaktickej praxe prehľadne a v logickej súvislosti. Učeb
nica obsahuje bohatý tezaurus odborných termínov z oblasti farmácie, 
medicíny a botaniky, ale aj výrazov, ktoré prešli do základnej slovnej 
zásoby moderných jazykov a predstavujú nevyhnutnú súčasť slovníka aj 
priemerne vzdelaného intelektuála. Pre odborníka, no i laika je zaujíma
vá kapitola venujúca sa úlohe latinského jazyka, ktorú mal a má aj v súčas
nosti pri sprostredkúvaní tradície v medicíne a farmácii, ale aj pri tvorení 
odborných termínov.

Na spomínanú publikáciu priamo nadväzuje učebnica Latinsky jazyk 
pre  fa rm aceutov  au to rky  L. O zába love j, k to rá  sa pod ro b ne  zaoberá

odbornou latinskou term inológiou z hlediska jej využitia vo tam aceu 
tickej praxi konkrétne pn receptúre chemickom názvosloví a reierenčnych 
názvoch liekov.

Učebnica Cursus linguae latinae je prehľadne rozdelená na štrnást 
lekcií, ktoré obsahujú gramatickú časf. cvičenia, slovníček, obsahujúci 
odborné termíny z cvičení, recepturne skratky a zrnká antickej múdrosti 
Na konci sa okrem obsažného latinsko-slovenského slovníka nachádza 
aj chronologický prehľad významných vedeckých osobností a ich ob 
javov, kapitola o tradíciách, ktoré latinčina odovzdáva súčasnej farmácii 
a medicíne, a zaujímavé historické ilustrácie a fotodokumentačný materiál, 
znázorňujúci aj známe bratislavské objekty 

Publikácia predstavuje užitočný a atraktívny študijný materiál pre po
slucháčov farmácie, príbuzných odborov a pre ostatných nadšencov latin
ského jazyka a jeho antických koreňov.

Mgr Monika Beňušová

Informácie na mternetovej adrese 
WWW TAXBACK COM

WWW.TAXBACK.COM

PRÍNOSY
•  ZARUČENE najrýchlejšie daňové obnovenie.
•  Žiadne trápenie - My robime celú prácu.
•  Stratené doklady? - žiadny problém!
•  ZARUČENÁ väčšia refundácia daní.

TAX8ACK.COM Svetový líder v svojom oboru. Získajte spať svoje dane z
USA • KANADY'  AUSTRÁLIE • HOLANDSKA • NEMECKA* VEľKEJ BRITÁNIE 

ÍRSKA * JAPONSKA * BELGICKA • NCVÉHO ZÉLANDU * LUXEMBURSKA * RAKÚSKA
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Kolko stojí lôžko a noc v študentských domovoch UK?
č a s to u  tém ou m é d ií sú p o p la tky  za ubytovan ie  vo vysokoško lských  študentských  dom ovoch. O bvykle bývajú  te rčom  kritiky , že sú vysoké, stále  

narasta jú  a že nezoh ľadňu jú  kva litu  ubytovania. Kedže tie to  správy m ajú tendenc iu  in fo rm ác ie  o p op la tko ch  zovšeobecňova l, p oz re li sme sa 
d e ta ilne jš ie  na ak tuá lne  ceny ubytovan ia  v Š tudentských  dom ovoch  Univerzity Kom enského, ako ich  v jú n i toh to  ro ku  na obd o b ie  od  1. 9. do 
31. 12. 2003 schvá lil A kadem ický  senát UK.

Študentské dom ovy UK sú rozčlenené podľa roku výstavby, kvality 
poskytovaných ubytovacích služieb a podľa individuálnych podm ienok do 
dvoch skupín.

Na ŠD Družba, ktorý je zaradený do prvej skupiny, majú izby vlastné so
ciálne zariadenie. Pri d lhodobom  ubytovaní počas školského roka pred
stavuje v dvojlôžkovej izbe pre študenta základný poplatok za lôžko a noc 
34,70 Sk, v trojlôžkovej izbe 31,70 Sk,

Na ŠD Lafrancon i, ktorý aj vzhľadom na spoločné sociálne zariadenia 
patrí do druhej skupiny, zaplatí študent v jednolôžkovej izbe 31.- Sk, v dvoj
lôžkovej 27,- Sk a v trojlôžkovej 23,- Sk za lôžko a noc,

V ŠD L. Štúra, kde sú rôzne variácie kvality ubytovania vrátane novorekon- 
štruovaných objektov, je výška poplatku za lôžko a noc od 26 - do 47,- Sk, 
V prípade ubytovania na izbe, v ktorej je prípojka na internet, sa študentovi 
mesačný poplatok zvyšuje o 180,- Sk,

V Martine, kde š tuden ti JLF UK majú na dvoch miestach k dispozícii 
ubytovanie vybavené vlastným sociálnym zariadením, predstavuje popla
tok na dvojlôžkovej izbe za lôžko a noc 25,- Sk, na trojlôžkovej izbe 22,- 
a 21,- Sk a na štvorlôžkovei izbe 19,- Sk

Tieto výšky poplatkov sa vzfahujú na ubytovanie domácich a zahraničných 
študentov (okrem samoplatcov), ktorí študujú na VŠ v SR, na doktorandov 
v dennej form e štúdia, stážistov, na štud ijné pobyty a na zahraničných

lektorov UK. Neplatia v pnjíade ubytovania pracovníkov študentských do 
movov a jedální, ako i m ladých vedeckých pracovníkov UK, ktorí za lôžko 
a noc zaplatia do 60,- Sk 

Ak po novom roku dôjde k zvýšeniu cien energií, zrejme sa to  študen
tom  premietne aj do výšky poplatkov za ubytovanie.

Oh)

Pre študentov je  najvýhodnejšie nájsť si lekára 
v mieste sídla fakulty

Pre študentov je časovo, finančne i kvalitou ošetrenia  najvýhodnejšie  
uzavneť zmluvu s lekárom, ktorý poskytuje zdravotnícku starostlivost v mies
te sídla fakulty. Radi vám preto poskytneme základné informácie, ktoré 
vám uľahčia výber zm luvného lekára:
-  zvolte si takého zm luvného lekára, ktorý je pre vás ľahko dostupný,
-  zmluvný lekár vám zabezpečí kom plexnú lekársku starostlivost v pre

ventívnej, liečebnej aj poradenskej oblasti,
-  pri prihlasovaní je potrebné predložiť svoju zdravotnú kartu,
-  zúčastňujte sa pravidelne preventívnych prehliadok, aby ste predišli cho

robám, ktoré prebiehajú bez subjektívnych ťažkostí (napr. poruchy zmys
lových orgánov, choroby obličiek, pečene, poruchy tukového metabo
lizmu)

-  nezabudnite na očkovanie, ktoré zabezpečuje výhradne zm luvný lekár.

V prípade, že si ponecháte zm luvného lekára v mieste vášho bydliska, 
musíte si byť vedomí toho, že nezmluvného lekára môžete požiadať o vy
šetrenie len v závažnej až život ohrozujúcej situácii.

Všetkým študentom bratislavských vysokých škôl poskytuje preventívnu, 
liečebnú, rehabilitačnú a poradenskú zdravotnícku starostlivosť P o lik lin ika  
pre  stredoškolský a vysokoškolský dorast v Bratislave, Vajnorská ul. 40, 
č. te l.: 4425 8006.

Z o z n a m  p r a k t i c k ý c h  ( d o r a s t o v ý c h )  l e k á r o v

D orastová am bu lancia  v p o lik lin ike  pre  dorast, Vajnorská ul. 40, 
Bratislava
MUDr. S třapcová, CSc., č. te l.: 4425 8006. kl. 249
krajský odborník pre dorast pri Ministerstve zdravotnictva (komisia pre 

prerušenie štúdia zo zdravotných dôvodov, poradenstvo pre profesografiu 
u chronicky chorých študentov).

MUDr. Jantáková, č. te l.: 4425 8006, kl. 209

Dorastová am bulancia ŠD Ľudovíta Štúra, Staré grunty 36, Bratislava 
MUDr. Šagátová, č. te l.: 6542 8005 
MUDr. Kam encová, č. te l.: 6542 8005, 6542 6507 
MUDr. Borošová, č. te l.: 6542 8005

Dorastová am bu lancia  ŠD Družba, B o tan ická  23, Bratislava  
MUDr. P rokopová, č. te l.: 6541 2040 
MUDr. P isarčík, č. te l.: 6541 2033

Títo uvedení dorastoví lekári majú zmluvné vzťahy so všetkými zdravot
nými poisťovňami.

RNDr. M. Turi Nagyova

Chybu robia tí, ktorí sa venujú len študovaniu

Psychológ Ivan Rapoš z  Poradne pre  vysokoškolákov Univerzity Kom enského ho vo rí o p rob lém och dnešných študentov

Aký je dnes vyso koško lá k  o p ro ti m inu los ti?
- Predovšetkým sa zdá. že ľudia idú študovať tam, kde naozaj chcú. Pred

tým bolo veľa ľudí na iných fakultách, ako chceli, potom boli nepokojní a ne
darilo sa im Teraz sa zdá, že si m ladí ľudia vyberajú školu uvedomelejšie. 
Pripadajú mi tiež oveľa scestovanejší, každý druhý bol v USA, cestujú po 
Európe, čo vtedy nebolo kožné. Viac sa aktivizujú, m nohí z nich podni
kajú, pracuiú, a tak sa snažia elim inovať najmä svoju finančnú závislosť od 
rodiny. Iný pristúp majú aj k návšteve poradne. Predtým to bol nejaký biľag, 
ked išiel človek do poradne, že nie je normálny.

Sú dnes vyšš ie  ná roky  na vyso koško lá kov  ako predtým ?
- V školách neviem, to trocha pochybujem. Mám pocit, že na školách 

neučia tí najkvalitnejší a najschopnejší odborníci. Ale nároky sú väčšie tým. 
že študenti pracujú alebo podnikajú, takže majú väčší problém nájsť si čas aj 
na jedno, aj na druhé a potom aj na ten život vysokoškoláka, ktorý by mal 
byť spojený s nejakými prijemnými aktivitami, zábavou, partnerstvom. Mys
lím, že toho majú viac.

S akým i p rob lém am i chod ia  š tuden ti do  vašej poradne  na jčaste jš ie?
- Sú to predovšetkým študijné problémy, ako nepnmeraný výber štúdia, 

zlyhávame na skúškach, trém a Potom  sú to adaptačné problém y. Nie

všetci, ktorí sú na vysokej škole a majú na ňu predpoklady, sa vedia aj 
učiť. Je rozdiel učiť sa na strednej škole a na vysokej. Ďalšie problém y su 
partnerské, teda konflikty, krízy, úvahy o zmysle vzťahu hádky, nedorozu
menia, hodnotový nesúlad, rozchody Tiež problém y sexuálne, strach zo 
sexu. homosexualita. Často sú to  interpersonálne problémy, teda nedoro
zumenia s rodičmi, pedagógmi, spolubývajúcimi. Problémom pre mnohých 
študentov je aj odlúčenosť od rodiny, od partnera. Niekedy sa vyskytnu aj 
duševné poruchy. Na to často upozornia aj ich spolubývajúci

Dalo by sa charakterizovať, s akým i typm i vysokoško lákov sa môžeme
dnes s tre tnú t?
- Jeden z velkých problém ov je zladiť všetky stránky vysokoškolského ži

vota. Teda aj pnmerane študovať, aj sa oddávať zabave Je to  take bezsta
rostné obdobie, ked má človek pocit, že mu patrí svet Myslím si že chybu 
robia tí, ktorí sa venujú len študiu. Dievčatá, ktoré len študuju. zrazu potom 
zistia že nemajú vo výhľade ani partnera ani dobre kontakty so svojim 
okolím. Opačný extrém je. ked si človek užíva len tie prijemné stránky ži
vota a štúdium sa rozpadáva. Najväčšie umenie je tieto veo  zladit tak ab> 
mal človek aj pnjemný život, ale súčasne aby sa nevyhol zodpovědnost 
za štúdium Pravda. 1 10. 2003
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Dva m esiace v roku  A ula UK praská vo švíkoch. P rav ide lne  v ju n i a v jú li, každý deň o d  rána do  n esko rého  pop o lud n ia , m ieria  sem  stovky h os tí -  
rod ičov, p ríbuzných, kam arátov, aby b o li p r i tom , ke d  ich  b lízky prevezm e d ip lom  abso lventa  Univerzity Kom enského. S lávnostnú a tm osféru  
p ro m ó c ií znásobu jú  tra d ičn é  akadem ické  rituá ly , ovzdušie  je  p rep ln en é  vôňou  kvetov, nechýba jú  s lzy do ja tia  a šťastia.

Rozopli krídla...
Je starým a dobrým zvykom, že po  ukončení prom očného ceremoniálu niektorý z prom ujúcich študentov prednesie „dákovnu rec Niekedy / e emotívna 

niekedy strohá, bývajú však aj také. ktoré prekvapivo zaiskria a zaujmú hĺbkou myšlienok. Patrilo k nim  ay vystúpenie Petra Rohaca absolventa odboru  
chémia, špecializácie biochémia z PriF UK. Ostatne posúdte sami:

Ešte pred hodinou to  v Aule našej Alma mater 
vyzeralo, že sme absolvovali ledva materskú školu 
a že máme problém si zapamätať tri po sebe idúce 
úkony, hod pyruvátdehydrogenázu, dihydrolipoyl- 
-S-transacetyltransférazu a dihydrolipoylamid de- 
hydrogenázu, čo sú tri po sebe idúce enzýmy jed
nej metabolickej dráhy, si pamätáme bez výraz
nejších zaváhaní...

Nebudem hovoriť vela a ani dlho. Začnem meta- 
torou, na prvý pohľad vzdialenou.

Na jeseň, tesne pred tým , než napadne prvý 
sneh. možno byť svedkom pochm úrneho deja: 
husi v ohradách si začínajú o p lo t lámať krídla, 
a neznedka tak vytrvalo, že uhynú. Impulzom im je 
vzďaľujúci sa kŕdeľ ich divých sestier smerujúci 
na juh. Hlas, čo ich volá k ob lohe, je v n ich tak 
hlboko, že ho nedokáže utíšiť ani smrť. A o to me
nej človek. H lboká dojemnosť a krása toh to  javu, 
sa dotýka samotného nervu života.

Bol jeden múdry pán. ktorý prežil s husami väč
šiu časť svojho vedeckého života a všim ol si, že 
ked ho novovyliahnuté holúša uvidí a zacíti ako 
prvú živú bytost, začne ho považovat za svoju 
matku a v tomto presvedčení vytrvá i napriek zjav
nej fyziognom ickej od lišnosti. Od neho vieme, 
že existuje v živote šedých husí isté citlivé ob
dobie. toto obdobie, presnejšie proces, ktorý ho 
sprevádza nazval vpečatením. Analógia ako zdroj 
poznania (tak nazval aj svoju nobelovskú pred
nášku z roku 1973) nás učí, že ľudia podobne 
ako husi sú náchylnější k nevratnému ovplyvne
niu, k vpečaieniu istých základných vzorcov sprá
vania sa. Dá sa d o m n ie va l že u nás sú takéto 
obdobia tri -  v lone matky, pár m esiacov pona- 
tálneho vývoja a obdobie dospievania. A tieto tri 
obdobia, sú spojené s rodičm i, učiteľm i a p ria
teľmi, teda s ľuďmi, ktorí podľa Kom enského sú 
v živote mladého človeka najväčším dobrodením -  
a ak nimi ozaj boli, m nohí z nich by tu dnes mali 
sedieť a dívať sa na svoje deti, svojich študentov, 
svojich priateľov a svoje lásky.

Zdá sa, že v lone m atky sa rozhodu je  o éros 
i psyché plodu. Neskôr, prvé dotyky s matkou, jej 
vôňa, teplo a hlas vytvárajú pevnú väzbu, prvý so
ciálny kontakt. Ak zlyhá, s velkou pravdepodob
nosťou zlyhajú aj ďalšie -  podobne ako keď sa 
chybne zapne prvý gom bík na košeli, chybne sa 
zapne aj druhý a posledný...

Rodičia nás form ujú aj v c itlivých  obdob iach 
vyzrievania charakteru a osobnosti, učia nás sú
boru behaviorálnych pravidiel, pom ocou ktorých 
sa neskôr viac či menej úspešne orien tu jem e 
v spleti sociá lnych vzťahov a pro jektu jú  na nás 
túžby, ktoré sami nedosiahli. V istom období živo
ta  ich preto vním am e d iv nie ako iný ž ivočíšny

druh... Pritom sa spoliehame, že rodičovská las- 
ka je jediná, ktorú si človek nezaslúži, pretože ju 
získava automaticky, nemusí ju niiak zvlášť pes
toval a am udržiavať, pretože ju nemôže stratiť 
Rodičia nám dávajú pocit istoty, že sa je ešte kam 
vrátit. Já se tam vrátím, /é se tam i  poslepu vrá
tim... Pokiaľ sa je kam V pamäti však naše detstvo 
leží ako podkova, z kopýtka šťastia, ktoré odcvá- 
lalo Možno až príliš rýchlo Ale nie navždy 

Ku koncu dospievania, teda v tretom  období 
vpečatenia, sa už len ťažko m ožno do m ladého 
človeka odtlačiť ako pasívna kópia právom sil
nejšieho, ako je tom u v detstve pri odpozerávaní. 
O to  tristnejšie poslanie má univerzitný pedagóg, 
ktorý osedlá vychudnutú Rozinantu a vyzbrojený 
starom ódnym i ideálmi sa púšfa do neraz frustru- 
júceho boja naučiť mladého človeka samostatne, 
tvorivo a kriticky myslieť. Ak si získa aj jeho d ô 
veru a úctu a saturuje zvedavú myseľ impulzmi 
k premýšľaniu, k experimentom, k vlastnej orig i
nálnej tvorivosti, potom došlo k naplneniu idey 
Univerzity, vtlačiť nielen vzdelanie ale i skúsenosti, 
bez ktorých je vzdelanie plytké a bezcenné a ľu
dia sebavedom í a hlúpi. Otázka, ktorá by mohla 
nasledovať, je: prečo vôbec spoznávať, prečo sa 
radšej neklamat? Prečo dnes, v čase instantných 
a ezoterických dobrodružstiev podstupovať dob
rodružstvo z logiky bádania, z vedy? Prečo sa 
v tejto chvíli v tisíckach laboratórií roztrúsených 
po celej planéte venujú desaťtisíce sústredených 
ľudí bádaniu nad nejakým problémom, ktorého 
riešenie považujú za bytostne nevyhnutné pre 
crescendo pokroku alebo akademickej hodnosti?

Motivaoe k vedecxemu bádan.u su tu pňo m  rov 
n ako leg itím ne i kací n»# rovnako ustftcfttiié  no 
viac či m®o©i pateticky zastierajú neoctšknepaeíhu

fickému a k tak náročnému druhu kxtekej 6 rv**fe

Pokia/ sa dan . .Veda j# pokračovaním d e ti*# ;

nejestvujú žiadne pravKáá je n a fry tie n  Éttcáom

cituje dieťa keď sa hrá. A je návratom do slobody 
detstva. Z odtlačku po tej podkove z kopýtka šfas- 
tia, ktoré odcválalo... Je pravdou, že kto rozmno
žuje poznanie, rozmnožuje bolest. Ale len človek 
čo nič necíti a teda ani úzkost a chvenie, sa uspo
kojí viac s trvalou sýtosfou ilúzie klamu, ako s ne
istým hladom pravdy.

U nive rz itné  š túd iá  však nie sú len p rebdené 
noci strávené v štvorstennom  laboratóriu a pri 
spisovaní práce, ktorej názov nedokáže nikto z ro
diny po vás zopakovat, univerzitné štúdiá sú a| 
noci strávené v laboratóriu, kde sa kocky hádžu 
len raz a ich súčet býva vopred daný, v laborató
riu, kde sa až alchymisticky záhadným spôsobom 
miešajú ako vzácne vône osudy našich lások, 
priateľov a známych -  s tým naším. Rád by som 
veril, že destilovat ich bude iba čas Opití rados
ťou, že ste boli s nami. však sme už teraz

Za trom i obdobiam i vpečateni stoja ľudia, ktorí 
tu dnes poväčšine sedia a pred ktorými dnes sto
jíme my. S pocitom oscilujúcim  medzi víťazstvom 
a pokorou, odhodlaním  a obavami, teda zrejme 
s pocitm i, aké už od raného stredoveku sprevá 
dzajú rituálny obrad vyrieknutia spondeo ac poli 
ceor. sľubu, ktori dodržia len tí, ktorí ho naplnia, 
nie vyslovia.

A tu by som sa vrátil k počiatočnej metafore 
Ako už ukázal Konrad Lorenz, medzi etológiou 
husí a ľudí nie je až taká principiálna priepast. 
ako by sa mohlo zdaf Výchova a vedomosti, kto 
rých sa nám dostalo tie sú našou jesennou ohra
dou. Ak hlas. čo nás volá k oblohe, od blata ku 
hviezdam, je tak hlboko, že ho nedokáže utíšil am 
človek a o to  menei smrf, potom si nestačí iba 
lámať o plot krídla, nestačí sa zúfalo tnef o lem du 
fania. nestačí am trpieť, však čo je utrpenie, ak nie 
nedostatok sily vzoprieť sa a překonat

Nestačí si krvavo lámat krídla o plot, treba nimi 
vzlietnuť -  a len tak nesklamal dôveru rodičov, 
nádei učiteľov a lásku priateľov

Sociálne vedy v Európskom výskumnom priestore
Pred nedávnom bola zverejnená nová správa EK pod názvom „Implementácia Európske

ho výskumného priestoru v sociálnych a humanitných vedách“. Cieľom správy je zmapovat 
národné program y v oblasti sociálnych vied v členských krajinách a v krajinách asociovaných 
k 6. Rámcovému program u pre vedu a techniku. Ako uvádza správa, jednou z najväčších výziev 
v oblasti sociálnych vied je vyhľadávať a stimulovat v rámci Európskeho výskumného priestoru (ERA) 
najlepších odborníkov, ktorí sú aktívni v širokom spektre národných programov sociálnych vied. 
Zároveň správa považuje za dôležitú úlohu implementáciu soaálno-vedného rozmeru aj do ostat 
ných vedecko-techníckých projektov

Celé znenie správy sa nachádza na internetovej adrese: 
ftp://ftp.cordis.lu/pub/citizens/docs/study_era_shs_03.pdf.
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Právnická obec sa rozlúčila 
s pánom docentom Valentovičom

Ťažko sa hľadajú slová, ktoré by 
vyjadrili náš hlboký zármutok nad 
odchodom  nášho kolegu a priateľa 
docenta JUDr. Zoltána Valentoví- 
ča, CSc., ktorý nás po dlhej afažkej 
chorobe opustil dňa 15. septembra 
2003. Pre m ňa je to  o to ťažšie, že 
viac ako tridsať rokov sme mali pra
covne vedľa seba a takmer denne 
sme sa stretávali.

Pán docent Valentovič patril k tým 
ľuďom, ktorí spojili svoj profesionál
ny život s Právnickou fakultou UK 
v Bratislave. Narodil sa v Tmave v ro
ku 1942 a po stredoškolských štú
diách v rokoch 1956 až 1964 sa 
stal študentom bratislavskej Práv
nicke j faku lty UK. Fakultu ukončil 
v roku 1964 a ostal na nej pracovat 
ako vysokoškolský učiteľ. Na Kated

re medzinárodného práva a európskych štúdií PraF UK pôsobil takmer 
40 rokov, naostatok ako docent a v rokoch 1991 až 1999 bol vedúcim  
te jto katedry. Na katedre prešiel pedagog ickým  a vedeckým  rastom -  
v roku 1982 získal vedeckú hodnost kandidáta právnych vied obhajobou 
dizertačnej práce „Dedičský štatút v medzinárodnom práve súkrom nom " 
a v roku 1988 vedecko-pedagogickú hodnost „docent"

Jeho pracovnou láskou a koníčkom a stalo medzinárodné právo. Pôso
bil vo všetkých formách pedagogického procesu, prednášal, viedol d ip lo 
mové práce, bol školiteľom, oponentom  kandidátskych a doktorských 
dizertačných prác z m edzinárodného práva, ako aj predsedom rigoróznej 
komisie Ako vedúci odboru m edzinárodného súkrom ného práva garan
toval jeho výučbu a vedecký výskum. Zúčastňoval sa vedeckých konferen
cií dom a i v zahraničí a viac rokov bol členom Vedeckej rady PraF UK. 
Svoje vedom osti a skúsenosti odovzdával aj na Právnickej fakulte UMB 
v Banskej Bystrici, pri zrode ktorej stál a kde viac rokov pôsobil ako vedú
ci katedry a prodekan.

Svojou vedeckou erudíciou, pedagogickým a ľudským prístupom zdolá
val úskalia výchovy právnického dorastu. Jeho pedagogické pôsobenie 
sa vyznačovalo veľmi dobrým  vzťahom k poslucháčom v snahe odovzdať 
im čo najviac vedom ostí a skúseností. Ku kolegom  na fakulte i na katedre 
sa správal kolegiálne, priateľsky a láskavo. Pre ľudskú dimenziu docenta 
Valentoviča bolo charakteristické rozdávanie vedomostí, pravdy, ľudskos
ti či porozumenia. Jednoducho vyjadrené -  rozdával život.

Výsledky svojho vedeckého bádania a riešení vedeckovýskumných úloh 
prenášal do pedagogického procesu vo všetkých formách štúdia a zhmot
nil vo viacerých učebných textoch, vo vedeckých štúdiách, odborných 
a popularizačných článkoch. Z nich považujeme za potrebné uviesť sjxjIu- 
autorstvo m onografickej práce „Medzinárodné zm luvy medzi ČR a SR“ 
a učebný text „M edzinárodné právo súkrom né -  všeobecná č a s f .

Svoje poznatky a skúsenosti využíval aj m imo fakulty. Viac rokov pôso
bil ako rozhodca Rozhodcovského súdu SOPK v Bratislave a RS Hospo
dárskej a agrárnej kom ory v Prahe, i ako člen Správnej rady Slovenského 
strediska pre ľudské práva. M imoriadne záslužná je jeho d lhoročná práca 
ako lektora a funkcionára Akadémie vzdelávania.

Docent Valentovič mal rád šport. V našej pamäti zostane jeho účasť vo 
futbalovej a basketbalovej lige učiteľov vysokých škôl a nezabudnuteľné 
zostanú aj jeho šachové partie najmä s kolegami na katedre.

Smrt je vždy nečakaným hosťom, smutnou udalosťou. Začiatkom tohto 
roku sme s pocitm i účasti, ale aj strachu prijali správu o ťažkej chorobe 
nášho kolegu. Dúfali sme však, že jeho neprítomnosť je iba dočasná, že 
jeho nezlomná vôľa a túžba po živote v kruhu rodiny a priateľov premôže 
chorobu. Žiaľ príroda zvíťazila, jeho srdce dotíklo a m iesto v rodine i na 
pracovisku zostane prázdne. Iba mysle jeho blízkych a priateľov sa k jeho 
odkazu budú vždy vracať.

Drahý náš kolega Zolo!
Ľudský život nie je dlhý, avšak Tvoj bol naplnený prácou a láskou, ktorú 

si delil medzi svoju rodinu, fakultu a priateľov.
Lúčime sa s Tebou a ďakujeme Ti za prácu, ktorú si vykonal pri výcho

ve mladej právnickej generácie.

Česť Tvojej pamiatke!

Prof. JUDr. Lubor Cibulka, CSc.

PUBLIK ÍC IE  VYDANÉ VO VYDAVATEĽSTVE UK
v júni -  septembri 2003

Ceny publikácii' sú bez DPH

Študijná literatúra

Beňuška, J. -  Holomáňová, A. -  Macková, M.
Príručka k praktickým cvičeniam z anatóm ie 3.
Orgány a topografícko-anaiom ické oblasti hrudníka, 
brucha a panvy 

Bándy, J.: Teológia Starej zmluvy 
Bartl, J.: Úvod d o  štúdia dejepisu 
Bezáková, L. a koľ: Praktické cvičenia z patobiochémie 

a m olekulárnej b io lógie 
Dolník, J.: Lexikológia
Kolektív: Portréty slovenských spisovateľov 3 
Kožová, V.: Environmentálna výchova v predmetoch 

prirodopis -  chém ia na základnej škole 
Krúpa, J.: Sviatosti uzdravenia a služby spoločenstvu 

Sviatosť fjokánía Pomazanie chorých. Posvätný stav.
Manželstvo

Malíková, L.: Verejná politika. Aktéri a procesy 
Pázman, A.: Bayesovská štatistika 
Pupala, B. -  Zápotočná, O. a kol.: Rané štúdie 

o ranej gramotnosti 
Šefčák, L. -  Vojtek, J.: Dejiny svetového novinárstva I.

Dejiny anglického novinárstva 
Šefčák, L. -  Vojtek, J.: Dejiny svetového novinárstva III.

Dejiny am enckého novinárstva 
Valachovič, P.: Zákonníky starovekých národov 
Zemanová, A. -  Gombárik, P. Angličtina 

pre študentov FMFI

Zborníky vedeckých prác

AFRNUC Geographies Nr. 43 
AMUC LXXI/2002/2 
APUC 2002, Vol. XLIII
B ibliografia 2002. Publikačná činnost pracovníkov 

Jesseníovej lekárskej fakulty UK v r. 2002 
Logica et m ethodologies vol. VII. Anaphora.

Logic and Natural Language 
Phiio logica LVt 
Philologies LVIII
Prísjjevky k dejinám literámovednej slovakistiky 

na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 
Quality Assurance in Open European Environment.

The DRC Experience 
Separation of Ion ic Solutes
Zborník 5 bratislavského seminára z teórie vyučovania matematiky 
6. medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie 

a veterinárnej medicíny na CD

Študijné programy na školský rok 2003/2004

Lekárska fakulta Bratislava -  slovenská verzia
Lekárska fakulta Bratislava -  anglická verzia
Jesseniova lekárska fakulta Martin -  slovenská verzia
Jesseniova lekárska fakulta Martin -  anglická verzia
Farmaceutická fakulta
Právnická fakulta
Filozofická fakulta
Prirodovedecká fakulta
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Fakulta telesnej výchovy a športu
Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta -  ŠP pre form y ďalšieho vzdelávania 
Rímskokatolícka cyrilom etodská bohoslovecká fakulta 
Evanjelická bohoslovecká fakulta 
Fakulta manažmentu -  slovenská verzia 
Fakulta sociálnych a ekonom ických vied 
Univerzita tretieho veku
Ústav jazykovej a odbornej pnpravy zahraničných študentov

Sk 263, 
Sk 190, 
Sk 72

Sk 121. 
Sk 192, 
Sk 50.

Sk 63.

Sk 160. 
Sk 76 
Sk 128

Sk 95

Sk 100.

Sk 110. 
Sk 63

Sk 119



In form ačné trh y  o p o m atu ritn om  vzdelávan í
Jeseň býva na Slovensku obdobím, kedy sa konajú výstavy a veltrhy, ktorých cieľom je 

pomôcť pri volbe štúdia a pri profesionálnej orientácii mládeže. Tohto roku sa 7. ročník 
najvýznamnejšieho slovenského veltrhu o palete možností pomaturitného vzdelávania 
AKADÉMIA uskutoční v dňoch 4. -  6. novembra 2003 v Kongresovom centre Istropolis 
v Bratislave. Toto podujatie pravidelne poskytuje slovenským i zahraničným vysokým 
školám priestor na prezentáciu vzdelávacích aktivít, možnosť informovať záujemcov o dru
hoch a formách poskytovaného vysokoškolského vzdelávania. Tak ako po minulé roky 
i v tomto roku nájdete na veltrhu aj expozíciu Univerzity Komenského.

•  •  •  •  •
Popri veltrhu AKADÉMIA sa v týchto priestoroch a termíne bude zároveň konať 5. ročník 

veltrhu vzdelávania, práce a cestovania VAPAC, ktorý umožňuje prezentáciu inštitúcii, 
ponúkajúcich študijné a pracovné pobyty v zahraničí, poznávacie pobyty, rôzne formy 
ďalšieho vzdelávania a rekvalifikačných programov a služby na trhu práce.

V priestoroch bratislavskej Incheby, a.s., na Viedenskej ceste sa v dňoch 1 3 .-1 6 . no
vembra 2003 uskutoční 11. ročník Medzinárodného knižného veltrhu BIBLIOTÉKA 
a 8. ročník výstavy vzdelávania a didaktickej techniky PEDAGOGIKA. Knižný v> • • 
Bibliotéka sa pripravuje pod odbornou garanciou Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR 
a bude obohatený o udeľovanie Ceny za prínos k rozvoju knižnej kultury Slovenskej 
republiky. Ponuku knižnej produkcie dopĺňa výstava vzdelávania a didaktickei techniky 
Pedagogika, ktorá prezentuje odbornú literatúru, učebnice, slovníky, učebné pomôcky, 
vzdelávacie programy a ponuky štúdia na vysokých školách. Aj na týchto výstavách nebu 
de chýbať expozícia Univerzity Komenského.

J L
Bibliotéka

BIBLIOTÉKA
1 1. medzinárodný knižný veľtrh 
11 * International Book Fair

pmooolhÁt

PEDAGOGIKA
8. výstava vzdelávania a didaktickej techniky

8th Exhibition o f Education and Didactic 
Technology

Na uvedené podujatia vás srdečne pozývame!
(vh)
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