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Vianočná nostalgia vo veršoch Štefana Krčmé- 
ryho otvorila program tradičného Vianočného 
koncertu, ktorý sa konal v Aule UK dňa 18. de
cembra 2003. Po slávnostnom príhovore rektora 
UK doc. F. Gahéra, v ktorom vyjadril poďakovanie 
členom akademickej komunity za ich celoročné 
pracovné úsilie v prospech našej alma mater, 
naplnili aulu melódie černošských spirituálov 
v podaní Gospel Bandu a jeho sólistky Zuzany 
Suchánkovej. Tóny nádherných rytmických piesní 
vystriedali koledy plné humoru a vľúdnosti, spre
vádzajúce príchod Vianoc v rôznych krajinách 
Európy, Ameriky, Äzie aj Afriky. Ich interpretácia 
v angličtine, španielčine, nemčine, francúzštine, 
čínštine i v jazyku afrických kmeňov v podaní 
Speváckeho zboru Konzervatória v Bratislave vy
volala u publika dlhý aplaus. Ten pokračoval i po

vystúpení prominentného hosťa koncertu -  sólistu 
Opery Slovenského národného divadla pána Mar
tina Babjaka, ktorý spolu so Speváckym zborom 
interpretoval modlitby -  klenoty cirkevnej hudby.

Ako inak -  záver koncertu sa opäf niesol na 
vlnách tradičnej vianočnej piesne Tichá noc. svätá 
noc... v spoločnom vystúpení všetkých účinku
júcich. Celý program, v ktorom hudbu stnedali 
verše našich i svetových básnikov, pôsobivo mo
deroval člen činohry SND p. František Kovár

Zámerom Vianočných koncertov na našej alma 
mater je nielen darovat umelecký zážitok, ale 
zároveň vytvoriť príležitosť k priateľskému stret
nutiu, k výmene úsmevov i slov. Tak tomu bolo 
i tento rok. keď sa po koncerte hostia odobrali 
do Rektorskej siene UK, aby spoločne strávili ko
niec tohto krásneho večera. (jh)
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Väčšia za menšiu

Štyri roky slúžila študentom na prízemí historickej budovy UK na 
Šafárikovom námestí počítačová miestnosť č 11 s 18 počítačmi. Počas 
semestra ju mesačne navštevovalo okolo troch tisíc študentov, prevažne 
z Právnickej a Filozofickej fakulty UK, no často sem zavítali aj zahraniční 
študenti z ÚJOPu, aby využili internetové či mailové služby. Je pochopiteľ
né. že hustá frekvencia študentov sa na počítačoch výrazne podpísala - 
viaceré počítače „odišli“ a bolo potrebné ich nahradiť. Výpočtové centrum 
UK, ktoré malo na starosti prevádzku tejto miestnosti, vyšlo s návrhom 
aby sa počítače nielen vymenili, ale aj presťahovali do podstatne váčšej 
vedľajšej posluchárne č. 12. Projekt, podaný Výpočtovým centrom UK na 
MŠ SR, mal úspech a vďaka ministerskému grantu, finančným prostriedkom 
Rektorátu UK i ústretovosti vedenia Praf UK, ktorá tento priestor využívala 
na prednášky, sa miestnosť adaptovala a vybavila 23 novými počítačmi 
K nim pribudli ešte staršie, použiteľné počítače z „jedenáctky1' a tak 17. de
cembra 2003. v deň slávnostného otvorenia, bolo v novej počítačovej miest
nosti nainštalovaných pre študentov už 36 počítačov A tých niekolko 
miest, ktoré ostali ešte prázdne, budú postupne doplnené ďalšími počítačmi. 
Ako pri príležitosti otvorenia novej miestnosti zdôraznil rektor UK doc. F. Ga- 
hér, vďaka za toto dielo patrí predovšetkým vedúcemu Výpočtového centra 
UK doc. Dr. Ing. Jánovi Ďurošovi, CSc., ako i všetkým jeho kolegom. I keď 
celkové náklady na zriadenie miestnosti prevýšili 850 000 Sk, je to investícia, 
ktorá študentom rozšírila možnosti elektronických kontaktov so svetom.
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Zasadal 
Akademický senát UK

Rokovanie Akademického senátu UK, ktoré sa konalo dňa 10. de
cembra 2003, viedol predseda AS UK doc. RNDr. K. Mičieta, CSc.

Akademický senát UK potvrdil výsledky dodatočných volieb do AS 
UK na vedeckých a pedagogických pracoviskách UK, ktoré nie sú 
súčasťou fakúlt UK, a zvolil doc. JUDr Soňu Košičiarovú, PhD , za 
členku Predsedníctva AS UK za Právnickú fakultu UK 

Na návrh rektora UK schválil nových členov Vedeckej rady UK 
prorektora UK MUDr. Martina Dúbravu, CSc , a dekana EBF UK prof 
ThDr. Juraja Bándyho.

Na základe ekonomickej analýzy nákladov na ubytovanie v ŠD UK, 
ktorú predložil rektor UK. schválil zachovanie doterajšej výšky poplat
kov za ubytovanie v $D UK na obdobie od 1 1 2004 do 31 3 2004 
za predpokladu, že nenastane zvýšenie cien energii S týmto stano
viskom sa stotožnila aj Ubytovacia komisie AS UK 

Ďalej AS UK schválil zloženie jednotlivých pracovných komisu AS 
UK a uskutočnil volby ich predsedov Na návrh členov jednotlivých 
pracovných komisu AS UK zvolil za predsedov 
Právna komisia -  JUDr. Andrea Moravčfaová. PhD 
Pedagogická komisia -  doc PhDr Mária Kusá. CSc 
Komisia pre zahraničné vzťahy -  Ing Peter Kopecký. CSc 
Komisia pre vedu -  doc RNDr Martin Pútala. CSc 
Komisia pre rozvoj a informačné technológie doc RNDr Dan»ei 

Olejár, CSc.
Finančná komisia doc RNDr Karol Mtčieta. CSc 

Akademický senát UK tiež vzal na vedomie informáciu rektora UK 
o zasadnutí Správnej rady UK. na ktorom bol za predsedu Rady 
zvolený Ľubo Roman a za podpredsedu Rady doc K M*č»eta 

Rektor UK dalej informoval o stanovisku UK k návrhu novety Zá 
kona o študentských pôžičkách, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon 
č. 13ľ2002 Z z o vysokych školách a o zmene adopínerv r*eklorych 
zákonov v znení neskorších predpisov Po diskusu AS UK predložený 
návrh schválil

Senát venoval pozornosť aj obsahu zmluvy o prevzatí a uirvan 
identifikačných kariet a odporučil Právnej komisii AS UK. aby sa 
zaoberala pripomienkami, ktoré k nej vzniesli členovia akademickej 
obce.

m

Ukončenie piateho kurzu 
slovenského jazyka pre diplomatov

Aj keď sa v mnohých rodinách vianočný stromček ešte nerozsvietil, 
v Klube zahraničných študentov ÚJOP UK v Bratislave už 18. decembra 
2003 navodili frekventantom kurzu slovenského jazyka pre diplomatov 
predvianočnú atmosféru koledy v podaní Bratislavského akademického 
zboru a vôňa vianočných koláčikov a tradičného vareného vína.

Po úvodnom prejave pani riaditeľky Ing. Kotlárikovej, v ktorom privítala 
prítomných a popriala im krásne prežitie Vianoc i šťastný vstup do nového 
roka, začala sa záverečná spoločná vyučovacia hodina. Frekventanti sa 
po slovensky predstavili, povedali niečo o svojej práci, prípadne rodine 
a dočasnom domove v Bratislave. Tí pokročilejší prezradili aj to, ako sa 
k slovenskému jazyku dostali, na čo ho potrebujú a ako slovenčinu využí
vajú v práci i mimo nej. Jedna z frekventantiek dokonca sľúbila slovenským 
školákom, že pri najbližšom stretnutí si s nimi podebatuje po slovensky.

Príjemná atmosféra sa niesla počas celého stretnutia aj vďaka neformál
nym rozhovorom, v ktorých frekventanti rozprávali o vianočných zvykoch 
vo svojich krajinách, napríklad v Indonézii či v Rumunsku. Rozhovorili sa 
o tradičných jedlách alebo jednoducho spomínali na svojich blízkych v rod
ných krajinách. O tom, že sa účastníci cítili naozaj dobre, svedčí okrem iné
ho aj to, že sa nikto neponáhľal odísť a stretnutie ďaleko presiahlo čas 
určený na dve vyučovacie hodiny. Všetci prejavili záujem pokračovať v štú
diu slovenčiny i v ďalšom kurze, ktorý sa začne vo februári 2004.

Taký bol záver v poradí už piateho kurzu slovenského jazyka pre pracov
níkov cudzích zastupiteľských úradov trinástich krajín, ktorý každoročne 
organizuje ÚJOP UK v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR

Mgr. Ľubica Blažencové, Mgr. Milan Gúčlk

Z decembrového rokovania 
Kolégia rektora UK

Pod vedením rektora UK doc. PhDr. F. Gahéra, CSc., sa dňa 
15. decembra 2003 konalo v Bratislave Kolégium rektora UK.

Podrobne sa Kolégium zaoberalo dlhodobými zámermi fakult UK 
tak v oblastí vzdelávacieho procesu, ako aj pri rozvoji ľudských zdrojov 
V súvislosti so zapájaním sa fakúlt UK do rozvojových programov 
EÚ Kolégium vzalo na vedomie informáciu o Európskom sociálnom 
fonde a odporučilo sledovať na internetovej stránke Mš SR (Sekcia 
európskej integrácie) aktuálne pokyny ohľadne prípravy projeklov a čer
pania finančných prostriedkov v oblasti vzdelávania a pri podpore mla
dých vedeckých pracovníkov.

Taktiež Kolégium vzalo na vedomie návrh Smernice rektora UK 
č. 3006/2003 o postupe pri nakladaní s majetkom UK a predbežnú 
informáciu o rozpisu dotácie MŠ SR pre UK na rok 2004. Následne 
prerokovalo Stav riešenia projektu SAIO a skúsenosti s jeho Imple
mentáciou a informáciu o stave využívania CD-ROM servers a o ak
tuálnych projektoch IT

Kolégium tiež súhlasilo s návrhom na zrušenie Smernice rektora 
UK č. 1/1999 o prestupe študentov a s doplnením článku 8 do Pri 
lohy 3 Štatútu UK „Prijímanie študentov na štúdium na univerzite 
formou prestupu z inej vysokej školy."

Pozornosť venovalo Kolégium aj pripomienkam k návrhu zákona 
o študentských pôžičkách, ktoré AS UK schválil dňa 10 12 2003
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Vysokoškolský zákon ukladá vedeckým radám univerzít, aby periodicky hodnotili úroveň a výsledky vedeckovýskumnej činnosti. Na prípravu tohto 
hodnotenia je  p ri Vedeckej rade UK utvorená osobitná komisia, ktorej úlohou nie je  poskytovať meritórne stanoviská a určovať východiská, ale pripraviť 
podklady pre rokovanie vedeckej rady a námety na opatrenia, ktoré by mohli viesť k celkovému skvalitňovaniu vedeckovýskumnej práce.

Analýza vedeckovýskumnej činnosti na Univerzite Komenského za roky 1999-2002 bola predmetom rokovania Vedeckej rady UK na je j 
zasadnutí dňa 1. decembra 2003. O výsledkoch, ku ktorým dospela hodnotiaca komisia, referoval na zasadnutí VR UK prof. RNDr. D. Mly- 
narčík, DrSc., prorektor UK pre vedeckovýskumnú činnosť. Požiadali sme ho preto, aby o nich informoval aj širšiu akademickú obec UK.

O kvalite vedeckovýskumnej práce na Univerzite Komenského

Preferenciu vedeckej práce na vysokých ško
lách deklarovali za ostatných vyše 50 rokov 
všetky naše vlády, ale prakticky nikdy nedošlo 
k takej podpore, ktorá by viedla k potrebnému 
rozkvetu akademickej vedy. Navyše sa v ostat
ných 10 rokoch ešte prehĺbilo zaostávanie vo 
vybavení najmä tých pracovísk, kde sa vedec
ké myšlienky realizujú v experimentoch, takže 
naši vedeckí pracovníci dosahujú najlepšie 
výsledky zvyčajne pri pobytoch  v zahraničí. 
Politika zvyšovania počtu študentov a znižo
vania počtu pracovníkov okrem  toho vedie 
k nárastu zaťaženosti pedagogickou prácou, 
čo sa nutne prejavuje aj na výkonnosti vo ve
deckej oblasti.

Ú lohou analýzy kvality vedeckovýskum nej 
činnosti na UK nie je však kritika spoločnosti, 
ale pohľad na vlastné dielo a jeho perspektívy. 
Predovšetkým možno s potešením konštato
vať, že nadälej pôsobí na našej univerzite kate
gorický imperatív podčiarkujúci nevyhnutnosť 
vedeckej práce a že aj keď nemôžeme byt 
celkom spokojní, predsa je dosť toho, čím sa 
môžeme pochváliť.

Aby sme získali číselné úda|e o výkonnosti 
vo vedeckej práci, obrátili sme sa v auguste 
m inulého roku na fakulty a požiadali ich o po
skytnutie potrebných informácií, ktoré by vy
tvorili základ databázy potrebnej na hodnotenia 
fakult a UK. V numerickej forme sme získali 
všetky relevantné údaje, ale sme si vedom í 
toho, že samotné čísla nemôžu vystihnúť sku
točnú hodnotu výsledkov vedeckej práce. Hoci 
v nijakom prípade nechceme bagatelizovať výz
nam výstupov vo forme publikácií a praktického 
uplatnenia a uznanie úrovne vedeckej práce 
či už citáciam i alebo získanými grantm i, pred
sa len veda na vysokých školách má jeden 
unikátny a veľmi dôležitý význam: nenahraditeľ
ne ovplyvňuje úroveň pedagogickej práce, le
bo rozvíja osobnosť vysokoškolského učiteľa, 
rozširuje jeho obzor a vedie k tvorivosti, čo sa 
premieta aj do práce so študentm i.

Za číslami napríklad o publikačnej aktivite 
nevidieť kvalitu ani vedecký prínos, len názna
kovo hovoria o tom, na akej úrovni bola práca 
publikovaná a aký môže mať dopad a ohlas 
vo vedeckej komunite. Na základe výsledkov 
analýzy môžeme si po lož it otázku, či na 
2 573,5 pracovníkov vedy (i ked teoreticky 
len s polovičným pracovným časom určeným 
na výskum) je v priemere ročne dosť 4,1 za
hraničných monografií, alebo 151,6 publikácií 
v karentovaných časopisoch. Neprekvapilo 
nás, že medzi časopiseckými publikáciami do 
minujú nekarentované a nad časopiseckým i 
prevažujú zborníkové, kde zasa najviac pre
vládajú domáce nerecenzované.

čísla ďalej vykázali, že vystúpení na vedec
kých podujatiach bolo v priemere ročne viac 
(1 365) ako tlačou vydaných vedeckých pub
likácií (1 234), i keď by sme privítali, ak by 
tieto počty boli aspoň dvojnásobné. Ešte vý
raznejší rozdiel je medzi počtom  zahraničných 
publikácií (292) a počtom zahraničných vystú
pení (490). Mala by sa prijať požiadavka, aby 
účasť na vedeckom podujatí viedla k publiko
vaniu práce tlačou, pri zahraničných poduja
tiach v medzinárodných periodikách.

Výsledky analýzy ukázali aj to, že na jedného 
pracovníka pripadá ročne zhruba pol publiká

cie a pol vystúpenia na vedeckom podujatí. 
S tým  vonkoncom  nemôžeme byt spokojní, 
tobôž ak si uvedomíme, že na jednej publikácii 
sa podieľa zvyčajne viac autorov. Na jedného 
pracovníka pripadá menej ako jedna (0,851) 
citácia, ak to prepočítame na priemernú ročnú 
produkciu, potom  je to 1,774 citácie na jednu 
tlačenú publikáciu.

Niektorým fakultám robil problémy výber pia
tich najvýznamnejších publikácií za hodnotené 
obdobie. Fakulty s velkým počtom  publikácií 
v renomovaných zahraničných periodikách 
museli selektovať s rizikom subjektívneho po
sudzovania, iné fakulty mali dilemu, ako túto 
nízku kvótu naplnit. Ak má byt naša univerzita 
kom parabilná v m edzinárodnom meradle, tak 
je potrebné, aby sa do medzinárodného po
vedomia dostali všetky fakulty. To sa sotva dá 
dosiahnuť publikáciami vo fakultných zborní
koch, aj keby neboli v slovenčine. Po vstupe 
do EÚ už budeme o svoje uznanie zápoliť na 
európskom  kolbišti a na to  nám náš mate
rinský jazyk asi nepostačí. V každom prípade 
už aj výber piatich publikácií napovedal, či 
má fakulta nadnárodnú alebo domácu úroveň.

Dôležitou súčastou analýzy boli aj pohľady 
fakú lt do v lastných radov, stručne zhrniem 
najdôležite jšie poznatky, ktoré vyplynu li zo 
samohodnotenia fakult, ako aj z rokovania 
hodnotiacej kom isie VR UK:

1. Všetky fakulty poukázali na dlhodobé pod- 
financovávanie vedy na vysokých školách. Na
priek politickým deklaráciám o priorite vysoko
školskej vedy nevyčleňuje sa pre túto oblasť 
potrebné percento HDP a zatiaľ sa ťažko 
presadzujú do života i tie malé kroky, ktoré sa 
prijali v legislatíve. Osobitne negatívny dopad 
má (nedo)financovanie špecifického výskumu 
na vysokých školách, ktorý by mal byť pros
triedkom na udržiavanie kontaktu s vedeckým 
progresom a m otorom  výchovy študentov 
k tvorivosti. Vo vyspelých krajinách sveta sú 
vysoké školy baštou základného výskum u 
a v tejto pozícii s nimi ráta aj EÚ.

2. Tento stav sa podpísal pod pretrvávajúce 
a v mnohých prípadoch aj prehlbujúce sa 
zaostávanie vo vybavení pracovísk a navyše 
spôsobil aj ťažko reparovateľné škody v m o
rálnej oblasti. Vedie to k defetizmu, k spo 
hodlneniu a spo liehaniu sa na zotrvačnosť, 
k uspokojeniu sa s m inim álnym i nárokmi na 
seba a napokon k úpadku. Výsledkom je ne
chuť a malá ctižiadosť publikovať v popred
ných zahraničných periodikách a uchádzať 
sa o významné medzinárodné granty. Ani tí, 
ktorých sa toto konštatovanie netyká, nemajú 
podm ienky na to. aby mohli takéto pro jekty 
koordinovať a považujeme za úspech, ak ich 
silní zahraniční partneri vyzvú k spolupráci.

3. Jedným  zo základných ukazovateľov pro
duktivity vedeckovýskumnej práce a jej úrovne 
sú aj nadälej vedecké publikácie  (kvantita 
a renom é periodika, kde bo li publikované) 
a ich ohlas prejavený jednak počtom  citácií a 
opäť úrovňou citujúcej publikácie. Okrem toho 
k tom u pristupuje úspešnosť na medzinárod
nom „trhu vedy“ -  čiže schopnost participovať 
na zahraničných programoch. Na UK sú po 
tejto stránke výrazné rozdiely nielen medzi fa
kultam i zameranými prírodovedné a fakultami

humanitnými a spoločenskovedným i, ale aj 
v rámci týchto kategórií. Na niektorých faku l
tách (alebo presnejšie na ich pracoviskách) 
chýba tradícia publikovania v zahraničí, čo im 
obmedzuje nielen vlastnú prezentáciu na me
dzinárodnej úrovni, ale aj znemožňuje uchá
dzanie sa o zahraničné zdroje prostriedkov na 
vedeckú prácu.

4 . Kvantitatívnu stránku publikačnej činnosti 
je ťažko objektívne hodnotiť bez toho. aby sme 
mali reálne informácie o pedagogickej zaťaže
nosti na jednotlivých pracoviskách, konkrétne 
o priamej vyučovacej činnosti. Tá je medzi 
fakultami, ale aj v ich rámci dost rozdielna 
Vysoké zaťaženie týmito povinnosťami ide zvy
čajne na úkor vedeckej práce a s narastajú
cim  počtom  študentov a znižovaním stavu 
personálu sa to  ešte zhoršuje. Vzhľadom na 
silnú spoločenskú objednávku je okrem toho 
badat na niektorých fakultách citeľný posun 
k publikovaniu odborných prác. ako sú meto
dické materiály, právnické a iné analýzy

5. Na niektorých fakultách je výrazne vyššia 
účasť na medzinárodných, predovšetkým za
hraničných podujatiach, ktorých jediným kon
krétnym výsledkom je abstrakt z vystúpenia 
účastníkov. Zatiaľ nie je samozrejmosťou, aby 
aktívna účasť na vedeckom podujatí (najmä 
medzinárodnom) bola predstupňom publiko
vania predneseného príspevku, upraveného 
podľa odozvy zúčastnenej vedeckej komunity 
v recenzovanom zborníku z konferencie, alebo 
vo vedeckom časopise. Absencia publikovania 
príspevku svedčí o tom , že cieľom účasti na 
vedeckej konferencii nebola na prvom mieste 
prezentácia výsledkov vedy.

6 . Z dom ácich grantov fakulty sústredujú 
pozornosť takmer výlučne na agentúru VEGA, 
pre ktorú je charakteristická vysoká miera 
úspešnosti podaných žiadostí o  grant a malé 
sumy, ktoré je schopná rozdeľovať. Drobenie 
výskum ných kapacít do malých projektov je 
dôsledkom  situácie, ked súčet prostriedkov 
pridelených na malé úlohy je väčší, ako by sa 
dalo získat na integrovaný projekt. Úplne ne
dostačujúci ohlas majú na UK nové zdroje -  
APVT, štátne program y a štátne objednávky, 
atd. Prejavuje sa to aj v nepochopiteľne malom 
záujme fakúlt nominovať vlastných odborníkov 
do rôznych orgánov rozhodujúcich o  distribúcii 
financií a o vednej politike a za expertov. Treba 
si ale uvedomiť, že tak VEGA. ako ani APVT. 
nie sú agentúrami medzinárodného štandardu, 
a ak sa ambície pri utváraní vedeckých prog
ramov končia na nich. prejaví sa to neúčasťou 
v náročnejších programoch, predovšetkým me
dzinárodných.

7. Zapojenie sa do velkých európskych a sve
tových vedeckých program ov sa síce zlepšuje 
na prírodovedecky zameraných fakultách, tieto 
náznaky však chýbajú v prípade humanitných 
a spo ločenskovedných odborov. S ignifikant
ně je aj nedostatočné zapojenie našich pra
covísk do 5RP a 6 RP (naphek velkym možnos
tiam, ktoré ponúkajú) a do Európskeho fondu 
pre vedu (European science foundation) Pn- 
tom ESF organizuje práce na European Social 
Survey, čo je najväčší európsky projekt v o b 
lasti sociálnych vied

Pokračovanie na str 10
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.. - . . ... . . . . . .Nova pocitacova siet pre študentov v Mlynskej doline
■

V Univerzitnom pastoračnom centre sa dňa 1. decembra 2003 stretli študenti s rektorom UK doc. PhDr. F. Gahórom, CSc., a členmi 
vedenia UK. Hlavným bodom  programu bo lo oficiálne otvorenie univerzitnej počítačovej siete určenej študentom bývajúcim v Študentskom 
domove L. Štúra v Mlynskej doline. Medzi pozvanými hosťami bola aj vedúca Oddelenia informačných technológ ií Sekcie vysokých škôl MŠ SR 
Ing. Daniela Šipošová a predseda predstavenstva SANETu prof. Ing. Pavel Horváth, PhD. Rektor UK využil túto příležitost, aby predstaviteľom 
organizácií ako i pracovníkom UK. ktorí sa pričinili o výstavbu siete, odovzdal Ďakovné listy rektora UK.

Stretnutiu predchádzali už dlhšie trvajúce rokovania študentov s vedením univerzity o rôznych variantoch rozvoja a správy siete, zanovitá 
diskusia na túto tém u prebehla aj na internete. O čo vlastne ide, vysvetľuje nasledujúci prehľad.

Prvé kroky
V Študentskom domove L. Štúra (ŠD) poskytuje Univerzita Komen

ského ubytovanie a stravovanie približne 6 000 študentom a spolu so 
správou ŠD má snahu ponúkať ubytovaným aj ďalšie služby, medzi 
ktoré patrí tiež prístup k informačným technológiám. Prvý krok v tomto 
smere bol vykonaný 18. 6 . 1998, kedy vdáka daru holandského veľ
vyslanectva bola zriadená a do prevádzky odovzdaná prvá počítačo
vá miestnosť na 7. poschodí vo výškovom bloku A. Správu miestnosti 
mali v plnom rozsahu na starosti ubytovaní študenti, ktorí vybudovali 
aj prvé sieťové pripojenia do študentských izieb, najprv pre študentov 
vypomáhajúcich pri správe počítačovej m iestnosti a siete, neskôr dál- 
šie, ktoré vytvorili provizórnu študentskú sieť.

Vybudovanie novej počítačovej siete
Univerzita v otvorených súťažiach MŠ SR získala v roku 2002 dotáciu 

na projekt ďalšej počítačovej m iestnosti, ktorá bola realizovaná so 
spoluúčasťou ŠD v Átriovom dom e R s 21 počítačmi a po pripojení 
na sieť a po skúšobnej prevádzke bola oficiálne otvorená 24. 3. 2003. 
V roku 2002 taktiež získala univerzita dotáciu na vybudovanie novej 
počítačovej siete v časti ubytovacieho priestoru ŠD. Stavebná realizacia 
projektu sa uskutočnila v lete 2003. Celkove sa vybudovalo 406 sle
tových pripojení v ob jektoch Átriový dom  B (192 pripojení), v Novom 
objekte B (144 pripojení) a na 7. poschod í vo výškovom  bloku A 
(70 pripojení). Následne podm ienky legá lneho pripájan ia stanovil 
Príkaz rektora č. 7/2003. Zo študentov ubytovaných v izbách s no
vým sieťovým pripojením aktivizovalo do konca novembra 2003 svoje 
pripojenie 125 študentov.

Dve koncepc ie  výs tavby siete

S odlišnou koncepciou rozvoja počítačovej siete než má univerzita, 
prišla š tudentská nezisková organizácia  Internátny Intranet (ďalej 
„IINET“). Zakladala sa na predstave, že táto organizácia vyzbiera medzi 
ubytovanými potrebné finančné prostriedky, vybuduje pripojenia podľa 
prejaveného záujmu a bude ich trvalo spravovať s tým, že provizórna 
študentská sieť nespĺňajúca technické parametre nebude zrušená, ale 
bude zrekonštruovaná a včlenená do siete IINETu. Na druhej strane 
univerzita považovala za rozumné vložiť do výstavby siete v ŠD štar
tovací kapitál a vybudovanú kapacitu spoplatniť s tým, že zo získa
ných prostriedkov sa okrem prevádzkových nákladov bude hradiť aj 
nasledujúci rozvoj siete. O prevádzke sietí v ŠD prebehol so zástup
cami IINET rad rokovaní, ktorých sa za univerzitu postupne zúčastnili 
tak odborní zamestnanci IT, ako i akadem ickí funkcionári, vrátane 
rektora UK. K dohode však nedošlo.

Zrušenie provizórnej siete
Nastala teda situácia, že v ŠD existujú vedľa seba dve siete pripo

jené na spoločný zdroj. Jedna z nich vyhovuje technickým normám, je 
spravovaná a monitorovaná univerzitou a funguje na základe striktných 
predpisov. Druhá je vybudovaná živelne, nie je podriadená správe uni
verzity a aj napriek svojej dobrej funkčnosti porušuje rad technických 
a organizačných noriem. Cieľ, ktorý sleduje univerzita, je vybudovanie

Rektor UK daku/e doc S Kalavskemu, akademickému jpravcc.i HKS UK

študentskej siete v takom  rozsahu ktorý bude požadovat študentská 
obec Paralelným cieľom je zaistiť spoľahlivosť, dobré technické para 
metre a nekonfliktnost sietovei prevádzky tak medzi používate*™ tw te 
ako aj medzi sietou a SANETom

Rektor UK vydal dňa 31 10 2003 príkaz na zrušenie provizórnej vete 
Tvrdosť svojho príkazu znížil na m inim um ustanovením, že používa
telia provizórnej siete ju môžu používať do konca bežného školského 
roka, a to  za predpokladu, že prijmú stanovené podmienky, vrátane 
prevedenia provizórnej siete do správy univerzity a určeného spoplat- 
nenia. Zrejmé je aj to, že záujemca o izbu s novou sieťovou prípoj
kou, ju bude mať zaistenú aj v dálšom roku, pokiaľ nenastanú nejaké 
nepredvídateľné okolnosti. Rozhodnutím rektora nedošlo žiadnym spó 
sobom k zmene vlastníctva kom ponentov provizórnej siete, ktoré 
ostávajú vlastníctvom svojich terajších majiteľov. Tí však budú po defi
nitívnom zrušení provizórnej siete povinní svoje kom ponenty odstrániť 
spolu s prípadnými škodami, ktoré spôsobili na objektoch ŠD

O správe a zodpovednosti
S rozvojom siete a so vzostupom jej prenosových parametrov rastie 

súčasne aj nebezpečenstvo sieťových útokov, počítačovej krim inality 
a zneužívania siete. Na provizórnej sieti sa už napríklad vyskytli prípady 
porušovania autorských práv, ako aj neúmyselné spamovame v d ô 
sledku napadnutia vírusom, čo môže viesť k ohrozeniu prenášaných, 
spracovávaných aj uložených informácií, k zahlteniu siete a v koneč
nom dôsledku k jej znehodnoteniu. Sankcie sú jednoduché. Univerzita 
je na sieti viditeľná. Ak sa previní voči externým používateľom, budú 
kom unikáciu univerzity filtrovať. Ak sa previní voči SANETu, napríklad 
neodôvodneným preťažovaním siete, prístup univerzity môže byť ob 
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medzený. Je teda spo ločným  záujm om  zam estnancov aj študentov, 
aby univerzita garantovala optimálnu správu siete, ktorej sa podrobia 
všetky jej súčasti.

O spoplatnení
Z koncepcie výstavby siete, ktorú prijala univerzita, vyplýva, že pre

vádzka i ďalší rozvoj budú financované z prostriedkov, ktoré sa získajú 
spoplatnením vybudovanej siete vo forme zvýšenia bytného na izbách, 
do ktorých sú zavedené sieťové prípojky. Univerzita však považuje 
za neetické, aby popla tky za p ripo jen ie  p latili len používate lia novej 
siete.

Univerzita ani ŠD nemá záujem profitovať z výstavby siete. Súčasný 
poplatok vo výške 180,- Sk za pripojenie je kalkulovaný tak, aby pokryl 
správu siete, d robné opravy, povinné odp isy  a vytvoril p rostriedky 
na pokračovanie výstavby v dälšom období. Opatrenie rektora UK

č. 29/2002 z 30. 12. 2002 jasne stanovuje, že takto získané prostried
ky sa budú používať výlučne na rozvoj U  služieb v ŠD. Ak sa zistí, že 
ubytovaní nemajú záujem o dálší rozvoj siete, poplatky sa zredukujú 
na krytie prevádzkových nákladov.

Ďalšie projekty IT

V najbližšom období bude univerzita v priestore ŠD financovať ďalšie 
dve významné IT akcie: uskutoční sa výmena počítačov v .ho land
skej m iestnosti“ a budú dokončené podzemné optické spojenia medzi 
hlavnými sieťovými uzlami areálu ŠD.

V súčasnosti sú ŠD L. Štúra a 12 z 13 fakúlt univerzity pripojené na 
rýchlu op tickú sieť. Dokončuje sa op tické  pripo jen ie  aj pre ŠDaJ 
D ružba a v krátkom čase bude touto technológiou realizované aj pri
pojenie poslednej fakulty UK, ktorá je dnes pripojená len m ikrovlnnou 
linkou.

S rektorom UK doc. F. Gahérom o stretnutí so študentmi
.   v . . / - - .

■ Keď ste vlani 24. marca slávnostne otvárali ďalšiu novú počí
tačovú miestnosť pre študentov ubytovaných v ŠD L. Štúra, sľúbili 
ste, že ešte v tom roku bude v objekte internátov realizovaná prvá 
etapa výstavby počítačovej siete.

-  Som veľmi rád, že sa tento môj prísľub podarilo splniť a že sme 
sieť dňa 1. decem bra 2003 m ohli o fic iá lne uviesť do prevádzky. 
Chcem dodať, že sa to podarilo vdáka univerzitným rozvojovým pro
jektom  zam eraným  priam o na lokalitu  ŠDaJ L. Štúra, na ktoré sme 
získali významnú podporu z účelových dotácií MŠ SR. Ďalšie pros
triedky sme získali nepriam o z MŠ SR cez združenie SANET, a to jed
nak výstavbou akademickej m etropolitnej počítačovej siete, jednak 
tým, že prostredníctvom SANETu uhrádza MŠ SR poplatky za naše 
pripojenie na internet. Rád by som upozornil na nepravdivosť názoru, 
že internet a sieťové pripojenie a všetko, čo s tým súvisí, je zadarmo 
Iba akcie, smerované do ŠDaJ L  Štúra, stáli asi 3 mil. Sk. rekonštruk
cia počítačovej m iestnosti na 7. poschodí vo VB-A a projekt výstavby 
medziblokového optického kábla, ktorý vytvorí solídny predpoklad pre 
pripájanie dalších objektov ŠD. budú stát približne 1.5 mil. Sk.

■ Ked sa projekt zrealizoval, začali študenti voči nemu protes
tovat. Takmer dve a pol hodiny ste s nimi na stretnutí diskutovali 
o správnosti koncepcie univerzitnej počítačovej siete.

-  Študenti si začali s dobrým  úmyslom sami budovať sief už pred 
4 rokmi. Majú nepopierateľnú zásluhu na vybudovaní prvej siete i na 
tom, že prinútili univerzitu konať. Na rozdiel od univerzitných zámerov 
výstavby siete prišli s koncepciou, aby sa zlegalizovala už existujúcu 
sieť, aby ju mohli sami spravovať a rozširovať podľa záujmu študen
tov. Jednoducho povedané, kto bude mat záujem a peniaze, tom u sa 
zavedie na izbu prípojka na internet. To univerzita odmietla. Rozhodli 
sme sa realizovať aspoň prvú fázu rozvoja siete z vlastných prostried
kov a jej ďalšie rozširovanie zabezpečiť spoplatnením  vybudovaných 
prípojok. Dnes sme dospeli do situácie, že je vybudovaná nová sief 
so štandardným i parametram i a sú stanovené pravidlá jej prevádz
kovania tak, aby bola zaručená jej ochrana a bezpečnosť.

■ Ako vyplynulo z diskusie, študenti by pri zavádzaní prípojok 
dali prednosť individuálnemu prístupu najmä preto, že sa im ne
chce meniť „miesto bydliska“ na internáte.

-  Aj mňa tento postoj študentov prekvapil. Počítal som skôr s vý
hradami voči poplatkom , ale ukázalo sa. že väčším problém om je 
pohodlie študentov, ich neochota presťahovať sa do izieb s legálnymi 
internetovými prípojkami. Nápad individuálne zavádzať prípojky je 
z ekonom ického hľadiska nevýhodný. Ekonomickejšie je budovať prí
pojky po internátnych blokoch, či v ich ucelených častiach. Doterajšia 
kapacita siete je 406 miest, čo predstavuje 6,7%-né pokrytie počtu 
ubytovaných študentov. Začiatkom decembra bola využitá na 30 %. 
Teraz je pred nami úloha zaistiť jej optim álne využitie s ohľadom na 
spokojnosť jej dnešných používateľov i s ohľadom na jej budúci roz
voj. Treba otvorene povedať, že ak študenti platia 180,- Sk mesačne 
za prípojku vo „svojej s ieti“ , tak v skutočnosti sú spozorovaní prí
spevkom vo výške asi 1 320 Sk, pretože obdobná  služba sto jí pre 
súkrom ných užívateľov v Bratislave oko lo  1 500 Sk mesačne. Jedno
ducho musíme brať do úvahy aj prostriedky za sieť SANET. ktoré vo 
výške okolo 52 miliónov Sk dáva MŠ SR -  tieto prostriedky by v opač
nom prípade išli do rozpočtov vysokých škôl a UK by dostala z toho 
rádové 10 m iliónov Sk.

■ Aký bude, podľa Vás, dálší vývoj siete?

-  Napríklad je možné, že v istom m omente sieť dobudujem e alebo 
zastavíme jej výstavbu pre nezáujem študentov. V tej chvíli sa poplat

ky znížia o položku určenú na dálší rozvoj. Môže sa však stať aj to, že 
MŠ SR prestane platit za naše pripojenie do internetu, čo sa. pocho
piteľne, premietne do poplatkov za individuálne pripojenie. Reálnym 
faktorom, ktorý môže ovplyvniť tempo rozvoja počítačovej siete v inter
nátoch v Mlynskej doline, je nedostatočnosť silovej elektrickej siete. 
Napríklad 400 počítačov pri 250 W odbere na kus, pri súčasnom za
pnutí, zafaží silovú elektrickú siet odberom  100 kW Je teda jasné, že 
pri každom  ďalšom plánovaní rozvoja budem e potrebovať aj stano
visko m iestneho energetika, resp. budeme musieť zaplatiť aj náklady 
súvisiace s rekonštrukciou elektrického rozvodu. Pri stavbe internátu 
sa to tiž  kalkulovalo asi s odberom  jednej stolnej lam py pre jedného 
študenta, s osvetlením spoločných priestorov a s vysávačom pre chod
bové upratovačku V zásade však budúci rozvoj siete v ŠDaJ L  Štúra 
závisí predovšetkým od záujmu ubytovaných študentov a ich ochoty 
platiť príslušné poplatky za vyšší ubytovací štandard

■ Pre používatelov univerzitnej počítačovej siete ste stanovili 
prísne pravidlá ...

-  Každý, kto je pripojený do univerzitnej počítačovej siete, si m usí 
uvedomiť, že svojou čin.iostou ovplyvňuje, aie môže aj obmedzovať 
alebo ohrozovať ďalších používateľov, svojich kolegov. Že môže ohrozit 
aj záujmy a dobré meno univerzity, pretože sa zviditelňujeme aj cez 
svoje prejavy v globálnej sieti. Môžeme si získať meno dôveryhodnej 
inštitúcie, ktorá je hodná povšim nutia a nadväzovania kontaktov, ale 
môžeme si získať aj meno nebezpečného sieťového delikventa, ktorý 
okolie obťažuje agresívnymi aktivitami, šíri nákazu a každú kom uni
káciu s ním treba zablokovat. Stanovil som  preto „Zásady pre pri
pojenie ubytovaných používateľov počítačovej siete ŠDaJ L  Štúra", 
ktorých plnenie študenti potvrdzujú podpisom , a som rozhodnutý 
uplatňovať sankcie za ich porušenie. Trvám na tom, aby správa tejto 
siete bo la plne pod kon tro lou univerzitou m enovaných správcov, 
k torí budú v celom  rozsahu univerzite zodpovedať za svoju činnosť. 
Študentom by som ešte rád pripomenul, že počítačovú siet na interná
toch nebudujeme na obveseľovanie ubytovaných, ale prioritou je vše
stranná podpora štúdia a rozvoja osobností našich študentov.

S. Kalavský, J. Hinnerová
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Predstavujeme Ústav aplikovanej psychológie a sociológie 
Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK

Ústav aplikovanej psychológie a sociológie je  jeden z piatich ústavov Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK. ktorý spolu s dalšími dvoma u i 
druhý akademický rok funguje štandardne. Aké skúsenosti prinieslo uplynulé obdobie, na to sme sa opýtali prof. PhDr. Teodora Kollárika, DrSc, 
prodekana FSEV UK a vedúceho ústavu.

Pán prodekan, popri funkcii prodekana pre 
študijné záležitosti vediete aj Ústav apliko
vanej psychológie a sociológie FSEV UK. 
Ako by ste charakterizovali doterajšiu čin
nosť ústavu?

-  Špecifikom nielen nášho ústavu, ale aj celej 
fakulty v uplynulom období bolo spojenie bu
dovania nového pracoviska s jeho aktívnym 
pôsobením vo všetkých oblastiach činnosti vy
sokej školy. Z časového dôvodu nebolo možné 
oddeliť a postupne riešiť personálne, organi
začné, pedagogické a výskum né aktivity, ale 
zladiť ich do jedného celku a súbežne ich rea
lizovať. A môžem povedať, že úspešne. Veď 
len posúdme: v októbri m inu lého roku sme 
otvorili štúdium v odbore „Aplikovaná psycho
ló g ia “, bo li sme úspešní vo výskum nej sfére, 
kde sme získali projekt v rámci aktivít KEGA. 
pripravili sme do tlače dva študijné materiály 
pre Vydavateľstvo UK a IKAR a kom plexne 
sme sform ovali obsahové zam eranie navrho
vaného štud ijného program u pre akreditáciu 
„Sociálna a pracovná psychológia“'. Samozrej
me, že k tomu treba pripočítať prácu na fakul
te. podieľanie sa na jej č innosti a celkovom  
chode. Ak by som to  mal zhrnúť do jednodu
chého konštatovania, tak môžeme s priebe
hom a výsledkami pôsobenia nášho ústavu 
v uplynulom období vysloviť spokojnosť. Je to 
zásluha všetkých členov ústavu, ktorí prispie
vali nielen k plneniu úloh, ale aj k budovaniu 
pozitívnej atmosféry na ústave i na fakulte.

Naplnili počty záujemcov o štúdium prog
ramu Aplikovaná psychológia Vaše očaká
vania?

-  Psychológia na Slovensku už dlhé roky 
patrí medzi atraktívne študijné odbory, či už 
v rámci jednoodborového štúdia, alebo v rôz
nych kombináciách, resp. špecializáciách (na
príklad pedagogická psychológia). Vzhľadom 
k tomu sme boli aj my presvedčení, že to bude 
platiť aj pre naše študijné zameranie najmä na 
sociálnu a pracovnú psychológiu. A nemýlili 
sme sa -  skutočnosť doslovne prekonala naše 
očakávania tak vlani, ako aj v tom to akade
m ickom roku. Potešiteľné pritom je, že kvalita 
záujemcov o štúdium  je plne porovnateľná 
s kvalitou uchádzačov o štúdium  psychológie 
na klasických katedrách psychológie na S lo
vensku.

Môžete stručne priblížiť obsah študijného 
odboru najmä z pohľadu uplatnenia sa ab
solventov v praxi? Je vôbec trh pripravený 
prijať vašich absolventov?

-  Ako som už uviedol, príprava našich štu 
dentov je zameraná na sociálnu a pracovnú 
psychológiu, teda psychológiu, ktorá sleduje 
najmä sociálnu -  spoločenskú podstatu č lo
veka, jeho pôsobenie v sociá lnom  systém e 
a v podm ienkach práce. Tom u zodpovedá aj 
obsah štúdia i smerovanie uplatnenia absol
ventov. napríklad pri form ovaní kvality pra
covného a sociá lneho prostredia, budovaní 
tvorivých a úspešných tímov, riešení interindi- 
viduálnych i skupinových konfliktov, pozitívnej 
motivácie k práci a pod. Ide najmä o pôsobenie 
psychológa priam o v reálnej inštitúcii. Druhá 
sféra uplatnenia našich absolventov súvisí pria

mo s vývojom súčasnej spoločnosti a s reál
nym úsilím o vytvorenie zjednotenej Európy. 
Vyžaduje si to patričnú pripravenosť ľudí na 
takúto zmenu, na riešenie problém ov súvisia
cich s integráciou, ale aj s migráciou obyvateľ
stva a následného stretávania sa príslušníkov 
mnohých spoločenstiev a kultúr. Tieto politic- 
ko-spoločenské zmeny však prinášajú aj pot
rebu riešiť mnohé aktuálne problémy nielen 
na úrovni štruktúr Slovenska, ale aj na nad
národnej a medzinárodnej úrovni. Takým je 
členstvo a práca v medzinárodných komisiách, 
pracovných tímoch, kde sa od našich abso l
ventov vyžaduje nielen vlastná připravenost, 
ale aj ich aktívny podiel na pripravenosti na
šich odborníkov pre prácu v týchto podm ien
kach. Napríklad v rovine sociálneho správania, 
komunikácie, tímovej práce, rokovania, riešenia 
konfliktov a pod., čo v sociálnej psychológii sa 
označuje ako „sociálna kom petencia“

Ťažko ešte teraz zhodnotiť pripravenosť trhu 
práce pre prijatie našich absolventov, pretože 
aj ich príprava a aj požiadavky praxe sa iba 
formujú. Optim izmom nás však naplňa/ú skú 
senosti iných krajín Európskej ume kde sa 
plne potvrdilo, že proces zjednocovania, je 
ho úspešná realizácia a následne efektívne 
fungovanie je v priamej závislosti od kvality 
reálneho ľudského potenciálu, jeho schopnosti 
kompetentne reagovať na aktuálne potreby

Ako ste spokojný s personálnym obsade
ním Vášho ústavu, dostali šancu aj „mladé 
kádre“? Považujete za rozhodujúci faktor 
aj pôsobenie zahraničných lektorov, resp. 
spoluprácu so zahraničnými pracoviskami?

-  Ústav má vo svojom názve dve vedné 
disciplíny -  psychológiu a sociológiu. Pokiaľ 
ide o personálne obsadenie, to je v súčasnosti 
uspokojivé z hľadiska psychológie , pretože 
vzhľadom na akreditovaný štud ijný odbor 
„Aplikovaná psychológia“ sme sa museli sú
strediť najm ä tým to smerom. Už teraz však 
pripravujeme a plánujeme rozšíriť naše rady o 
socio lógov a v dohľadnom  čase vybudovať 
ústav s vyváženým obsadením psychológov 
a sociológov. Pri personálnej skladbe ústavu 
majú svoje miesto aj m ladí kolegovia, v sú
časnosti máme dvoch mladých pracovníkov.

z ktorých jedna kolegyňa je v doktorandskom  
štúdiu a absolvovala trojmesačný študijný po 
byt v USA.

Pokiaľ ide o zahraničných lektorov i o spo
luprácu so zahraničnými pracoviskam i, to  je 
jedna z nosných tendencií celei fakulty Sta- 
viame na tejto orientácii fakulty a vytvárame 
priestor pre dlhodobejšie i krátkodobé zapote
nie zahraničných lektorov do naše| pedagogic
kej práce Systematická je najmá spolupráca 
s Univerzitou z P ittsburghu, odkia ľ napríklad 
prof. Frieze nielenže pôsobila a bude v roku 
2004 pedagogicky pôsobil na ústave, ale |e a| 
spo luautorkou našei knižnej publikácie

Okrem zabezpečovania pedagogického 
procesu sa ustav podieľa aj na vedecko
výskumnej činnosti. Na akých projektoch, 
či už celofakultných alebo individuálnych, 
pracujú Vaši spolupracovníci?

-  Každý člen ústavu si so sebou „priniesol* 
výskumné úlohy z predchádzajúceho praco
viska a je logické, že v nich pokračuje i na 
novom pôsobisku Už v začiatkoch existencie 
ustavu sa však p ria la  zasada aby pracovnici 
ustavu sformulovali a zapoi>ii sa do výskumu

v rám ci p ro jektov KEGA. kde v r 2003 sme

renia opodstatnenosti študijného odboru „Ap* 
kovaná psychológia". Predpokladáme, že pro
jekt bude pokračovať aj v roku 2004/05, čo by 
umožnilo komplexne overiť a spracovať jx)- 
znatky týkajúce sa tohto študijného odboru

Podobne čakáme aj na stanovisko komisie 
k nášmu návrhu na realizáciu medzinárodné
ho projektu v spolupráci s Masarykovou uni
verzitou v Brne, ktorý je zameraný na budova
nie imidžu vysokej školy, jej jednotlivých fakúlt 
a študijných odborov. Od tohto projektu si 
veľa sľubujeme, pretože by mohol priniesť výz
namné poznatky, využiteľné aj pre rozvoj Uni
verzity Komenského a jej fakúlt Súčasnosť ale 
najmä prognózy rozvoja vysokého školstva si 
takéto poznatky nevyhnutne vyžadujú

Ďakujem Vám za rozhovor a prajem veľa 
úspechov.

Rozhovor pripravila 
Jana Mielcarková

D e ts k á  u n iverz ita  kn ižn e
Profesori a deti, ktoré sa v lete zúčastnili na prednáškach Detskej Univerzity Komen

ského, sa 5. decembra popoludní mohli opäf stretnúť v petržalskom Auparku, kde sa 
krstila kniha Detská univerzita aj pre dospelých. Bývalí detskí poslucháči preto neváhali 
a do knihy vyzbierali aj podpisy svojich univerzitných profesorov Spokojnosfou žiaril 
i Miroslav Marcelli, profesor, ktorý deti oboznám il s filozofiou. ..Najviac ma zaskočili veľmi 
jednoduché otázky ako: čo je  to filozofia? Takú otázku vám študenti na fakulte ne po lo iia , 
ani kolegovia. Už an i neviem, čo  som vtedy deťom odpovedal." zdôveril sa 

Podľa organizátora detskej univerzity Juraja Kukuru sa projekt stretol s nadšením, preto 
v ňom bude pokračovať. „Pokladám to za začiatok d lhoročnej tradície. " uviedol 

Záujem už prejavili aj zahraniční pedagógovia. „O  rok budeme mat profesorku chémie  
z Oxfordu a navštívil som aj Václava Klausa. Myšlienka ho zaujala Je ešte vela otázok, 
ktoré zostávajú nezodpovedané aj pre mňa. pretože som neabsolvoval detskú univerzitu.' 
zasmial sa Kukura.

Podlá  Pravda, 6. decem bra  2003
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XIII. kolokvium mladých jazykovedcov

Významným podujatím, určeným na prezentáciu poznatkov z výskumu mladých jazyko
vedcov, ktoré s dobrou tradíciou každoročne organizuje Slovenská jazykovedná spoločnosť, 
je Kolokvium mladých jazykovedcov. K organizácii tohtoročného, v poradí už trinásteho 
ročníka, organizačne prispelo aj Oddelenie slovenského národného korpusu Jazykovedného 
ústavu SAV pod záštitou Slovenskej jazykovednej spoločnosti.

Už tradične sa m ladí lingvisti stretli v prvý decem brový týždeň na chate Meopty v Modre -  
Pieskoch a zastúpenie krajín a pracovísk bo lo naozaj pestré: okrem dom ácich účastníkov 
prejavili oň tradične záujem aj m ladí jazykovedci z Českej republiky, Poľska, Lužice (Nemec
ko), Belgicka, Srbska a Maďarska. Počas troch dní odznelo 62 príspevkov od 64 autorov.

Našu Alma mater reprezentovali m ladí interní aj externí doktorandi a asistenti z Filozofickej 
a Pedagogicke j faku lty UK (J. Hansm annová, R. Mračníková, M. Palcútová, S. J. Tóth -  
Katedra slovenského jazyka FiF UK, M. Machata -  Katedra slovanských filo lóg ií FiF UK, J. 
Mihálik -  Katedra klasickej a semitskej filo lóg ie FiF UK, M. Malovecký -  Katedra románskych 
jazykov a literatúr PdF UK, M. Huszárová, P. Rakšányiová -  Katedra nem eckého jazyka 
a literatúry PdF UK). Z osta tných slovenských vysokoškolských a vedeckých pracovísk 
účastníci zastupovali FiF UKF v Nitre, F ilologickú fakultu aj FHPV UMB Banská Bystrica a FiF 
Prešovskej univerzity. Výsledky a stav súčasnej jazykovedy našich západných susedov 
prezentovala aj tento rok početná skupina osemnástich m ladých českých lingvistov a počas 
tro jdňového rokovania vystúpili so svojim i výsledkami vedeckého výskum u aj traja lingvisti 
z Poľska, dvaja zo Srbska a po jednom  z Maďarska,-Nemecka (Lužice) a Belgicka.

Okrem prednesenia referátov a d iskusie nadobud lo  Kolokvium  m ladých jazykovedcov  
viaceré dalšie pozitívne dimenzie: pre doktorandov a m ladých asistentov z Univerzity Komen
ského je príležitosťou prezentovať prvé výstupy z riešení Grantov UK, ako i to, že sa na d isku
siách zúčastňujú aj popredné osobnosti slovenskej jazykovedy z vysokoškolských pracovísk 
a SAV, vdaka čom u si m ladi jazykovedci majú možnosť overovať správnosť svojich m etodo
logických postupov a porovnávať ich s výskum nými trendm i na iných, dom ácich aj zahranič
ných pracoviskách. Nezanedbateľnou stránkou podujatia je aj snaha organizátorov vydávať 
referáty v pravidelnej sérii zborníkov s názvom Varia

Riešitelka Grantu UK Mgr. Renáta Mračníková, 
Katedra slovenského jazyka FiF UK

Medzinárodná 
vedecká konferencia slavistov BraSlav

Na pôde Filozofickej fakulty UK sa v dňoch 13. a 14. novembra 2003 uskutočnil druhý 
ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BraSlav. Každoročným organizovaním tohoto 
podujatia chcú slavistické pracoviská tejto fakulty (Katedra slovenského jazyka, Katedra 
ruského jazyka, Katedra s lovanských filo lóg ii a Katedra slovenského jazyka a literatúry) 
pokračovať v tradíc iách faku ltného slavistického vedeckého výskum u a v prezentácii jeho 
výsledkov.

Názov BraSlav bol motivovaný najstaršou zachovanou podobou názvu dnešného hlavného 
mesta Slovenska -  Braslavespurch zo začiatku 10. storočia. V názve konferencie je zároveň 
zakódovaná aj jej obsahová náplň a lokalizácia -  Bratislavská slavistika.

Na prvej konferencii s názvom BraSlav /., ktorá sa konala vlani, odznelo 44 referátov od 
účastníkov z 12 slovanských krajín. Podobne aj tohto roku sme počas dvojdňového roko
vania konferencie BraSlav II. zaznamenali tak isto 44 referátov, ktoré predniesli okrem účast
níkov zo 7 slovanských krajín aj slavisti z Rakúska a Nemecka. Stretnutie jazykovedcov 
a literárnych vedcov z dom ácich aj zahraničných univerzitných pracovísk a vedeckých 
ústavov bolo dobrým  prostriedkom  na predstavenie najnovších poznatkov z jazykovednej 
a literárnovednej slavistiky. Druhý ročník slavistickej konferencie bol na rozdiel od predchádza
júceho tem aticky ohraničený. Analytické, syntetizujúce či kritické príspevky odzneli v rámci 
troch sekcií: 1. Hymnografia a počia tky slovanského písomníctva, 2. Etnicita a slovanské jazy
ky a 3. Koryfeji socialistického realizmu. Okrem základných tem atických okruhov si účastníci 
konferencie pripom enuli aj nedožité okrúhle jubileá významných osobností, ktoré svojím 
vedeckým dielom prispeli k rozvoju slovenskej slavistiky, resp. vedných odborov na Filozofic
kej fakulte UK -  E. Pauliny, M. Bakoš. Už dnes počítame s tým, že v r. 2004 bude tematika 
venovaná h isto ricke j jazykovede, m ladogram iatizm u ako m etodo log ickénu sm erua vedec
kém u dielu J. Stanislava. Zámerom organizátorov je aj pravidelne vydávanie zborníkov refe
rátov z týchto podujatí (zborník BraSlav I. z prvého ročníka podujatia vyšiel v júni r. 2003).

Záujem slavistov o dva ročníky medzinárodnej vedeckej konferencie BraSlav potvrdil, že do 
povedomia domácich aj zahraničných slavistov sa dostáva podujatie, ktoré sa vždy v druhom  
novembrovom týždni stáva jednou z možnosti pravidelne sa na medzinárodnej úrovni infor
movať o najnovších výsledkoch slovanského porovnávacieho výskumu.

Mgr. Renáta Mračníkova, 
Katedra slovenského jazyka FiF UK

I keď trocha oneskorene, rada by som 
sa s vami podelila o svoje skúsenosti a zá
žitky zo stretnutia doktorandov, ktoré sa 
konalo ešte v tete minulého roka, aby som 
pre túto zaujímavú akciu z/skala a/  ďalších 
kolegov.

Priestor pre doktorandov
Na univerzite v maďarskom Miskolci sa 

v dňoch 11. -  17. augusta 2003 konala
4. medzinárodná konferencia doktoran
dov. Toto podujatie univerzita usporadúva 
každý druhý rok, aby poskytla priestor PhD. 
študentom, mladým odborným asistentom 
a výskumným pracovníkom na prezentáciu 
výsledkov svojich vedeckých prác a prispe
la k rozvoju vzájomných vzťahov a k nadvia
zaniu spolupráce 

Tohto roku sa na konferenciu prihlásilo 
637 účastníkov zo 17 krajín. Kde sa zíde taký 
počet mladých vedeckých pracovníkov. ;e 
možné diskutovať o témach z takmer všet
kých vedných disciplín. Odzneli tu prednášky 
tak o moderných pedagogických metódach 
alebo globalizácií, ako aj o prúdení tekutín 
v potrubných systémoch.

Napríklad Sorici Costim, ekonóm z Rumun
ska, ktorý sa zaoberá skúmaním vzájomných 
vzťahov medzi globalizáciou a regionalizá- 
ciou, odôvodnil svoju účasť tým, že táto 
konferencia je dobrou príležtosfou na získa
nie odborných skúseností, výmenu názorov 
a prezentáciu veoeckých výsíedkov. Vyzdv- 
hol, že popri odborných činnostiach sa dok
torandi mohli oboznámiť aj s pamätihodnos
ťami mesta Miskolc a východomadarského 
kraja.

AleDO Matyas Benke. odoomy asistent na 
Univerzite v Miskolci, predn.esoi vySiedky 
svojho výskumu v menej známom vednom 
odbore -  vo výskume prenosu tepla a vzniku 
teplotných polí pri turbulentnom prúdení 
Nám. laikom, sa táto problematika zdala 
vzdialená, ale po ochotnom názornom vy
svetlení Mátyása sme sa dozvedeli, že pr. 
úbytku energetických zdrojov Zeme je dôle
žité sa venovať ich efektívnejšiemu využitiu 

Ja, ako doktorandka na Pedagogickej fa
kulte UK, som sa na konferenciu prihlásila 
najmä preto, aby som načerpala motiváciu 
k svojej vedeckej práci. Skúmam problema
tiku hudobnej pedagogiky, predovšetkým 
rozvoj hudobno-kreatívnych vlastností deti 
v procese hudobnej výchovy. Páčila sa mi 
organizácia konferencie, mladý vedecký ko
lektív, bohaté fakultatívne programy s ochut
návkami tokajských vín. Postrádala som však 
zaradenie doktorandov do užšieho okruhu 
vedeckeho odboru. V skupine humanitných 
vied vystupovali odoorníci aj zo vzdialenej
ších vedeckých disciplín ako pedagogika 
etnológia, históna politológia literama knt,- 
ka. psychológia atd. čo síažilo situáciu pri 
diskusiách na zvolenú tému. Som však pre
svedčená že tieto slabé stránky budú časom 
odstránené prihliadnuc na fakt. že t'ad c.a 
tejto medzinárodnej konferencie nemá ešte 
pnliš hlboké korene.

Myšlienku stretnúť sa s mladým i vedcami 
a diskutovať s nimi o odborných otazkac" a 
v rámci neformálnych stretnutí považujem 
za onginálnu a aj nesmieme dôležito V äd 
intelektuáli by sa mali zoskupovať mean na 
štátnej, stredoeurópskej 6  európske a:e a í 
na svetovej úrovni. Táto tradícia by mala byt I 
zachovaná aj v budúcnosti, lebo iba vzájcm- 
nä komunikácia a otvorenosť na nove pod- i 
nety sú vlastnosti, vdaka ktorým sa svet hybe I 
dopredu

PaedDr. Agnes Orvosové, 
Katedra hudobnej vychovy PdF UK
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V m esiacoch m arec  -  apríl 2003 zrealizovalo občianske združenie „Študentský s v e t“ v spolupráci s členm i Študentskej 
samosprávy anketu, ktorej úlohou bolo zmapovať názory študentov, bývajúcich v Študentskom domove Ĺ. Štúra v Mlynskej doline 
(ŠD), na kvalitu viacerých oblasti internátneho života. Do anonymnej ankety sa zapojilo 190 ubytovaných študentov, čo sú cca 3 % 
z celkového počtu bývajúcich v ŠD. Anketa priniesla zaujím avé výsledky, ktoré Mgr. Róbert Gula, nový riaditeľ ŠDaJ Ĺ. Štúra, 
prem ietol do svojho projektu rozvoja internátu.

Ako sa žije študentom na internátoch v Mlynskej doline
Služby
Je nepochybné, že v areáli ŠD funguje viac služieb, než na pôde 

ktoréhokoľvek iného internátu, pretože na rozdiel od iných internátov 
má ŠD v Mlynskej doline skôr charakter mesta. A práve touto op ti
kou je potrebné posudzovať služby tak z hľadiska kvantity ako aj 
kvality. To, že množstvo služieb nepostačuje, si myslí viac ako polo
vica opýtaných (52 %), pričom  opačný názor má 32 % z nich. Zaují
mavé je zistenie, že počet respondentov spoko jných  s kvalitou 
služieb (44 %) je približne rovnaký ako počet nespokojných (48 %), 
a to najmä vzhľadom na častú verbálnu rozhorčenosť nad ich úrovňou. 
Podľa výsledkov ankety je zrejmé, že ubytovaným najviac chýbajú 
pošta a lekárne. Komfort bývania by zlepšilo aj zriadenie pobočky 
niektorej banky, rovnako aj otvorenie väčšieho nákupného centra

S kvalitou prevádzok Amerika, Mexiko, bufet na „Manželakoch“ 
(patria jednému majiteľovi) je nadpolovičná väčšina respondentov 
(52 %) skôr alebo jednoznačne nespokojná, len o niečo mene] 
opýtaných (45 %) má opačný názor. Najviac študentom  vadí cenová 
hladina ponúkaného sortimentu, ktorá podstatne prevyšuje porovna
teľné produkty v iných obchodoch. Bufet na AD bloku R (v správe 
ŠJ) hodnotili respondenti jednoznačne alebo skôr kladne (62 %) 
a len zlomok (6 %) ma iný názor. Popularita bufetu súvisí najmä s níz
kymi cenami ponúkaného tovaru. Jedáleň na AD bloku K je hodno
tená jednoznačne alebo skôr kladne až polovicou opýtaných študen
tov, jednoznačne alebo skôr záporne ju hodnotí 17 % opýtaných. Jej 
najväčším pozitívom je pozoruhodná možnosť výberu hlavného jedla 
(v hlavnej výdajnej dobe 5 - 6  druhov jedla vrátane delenej, vege
tariánskej či múčnej stravy). Pri hodnotení Jedálne na AD bloku E 
poklesol počet kladných hodnotení (38 %), a stúpol počet zápor
ných hodnotení (26 %), čo súvisí s menšou pestrosťou výberu jedál 
ako aj s ich kvalitou.

Záujmová činnosť a oddych
O niečo viac ako polovica respondentov (51 %) zastáva názor, že 

v ŠD je jednoznačný alebo čiastočný nedostatok možností na špor
tové vyžitie, o ich dostatku je na druhej strane presvedčených 42 % 
účastníkov ankety. Iným problém om  je kvalita existujúcich ihrísk 
a telocviční, počet negativisticky naladených respondentov zostal 
celkovo zachovaný (52 %), ale dvojnásobne vzrástol počet tých, čo 
situáciu hodnotia jednoznačne záporne (z 12 % na 23 %). Opýtaným 
najviac chýba krytá plaváreň a všešportový areál, dôrazne žiadané 
je aj sprevádzkovanie požičovne horských bicyklov a ihriska na plážo
vý volejbal.

Mierne pozitívna je celková bilancia spokojnosti s dostatkom príleži
tostí na kultúrne vyžitie. Viac či menej spokojných je 55 % odpoveda
júcich, viac či menej nespokojných 45 %. UPC, knižnica a čiastočne 
Unic-klub spĺňajú nároky na kvalitu u prevažnej časti opýtaných 
(60 %), ked ich hodnotia ako jednoznačne alebo skôr dobré, o opaku 
je presvedčená necelá tretina. Najviac preferované je zriadenie 
hudobnej kaviarne, čo by privítala viac než polovica respondentov. 
Takmer rovnakú podporu má kino, koncertné vystúpenia, respektíve 
videom iestnosť. Čo sa týka zábavy -  až 73 % respondentov je pre
svedčených o jednoznačnom  alebo skôr dostatočnom  množstve 
príležitostí na zábavu, no 24 % si myslí, že existuje priestor na ďalšie 
zlepšovanie. S existujúcim i zábavnými podnikm i (bary, pivárne, 
kluby) je spokojných 43 % opýtaných, nespokojnosť vyjadrilo 48 %. 
Čajovňa chýba takm er 2/3 opýtaných, polovici chýbajú kaviarne. 
Naopak, podniky typu športbar, vináreň či klasický írsky pub, nevy
volali väčší ohlas. M imoriadne kladne by študenti prijali konanie via
cerých masových zábavných akcií.

Hygiena a poriadok
Že úroveň hygieny v interiéroch ŠD nie je dobrá, jednoznačne 

potvrdilo až 53 % respondentov, dalších 34 % vyjadrilo čiastočnú 
nespokojnosť. Oproti 12 % čiastočne spokojných užívateľov (nikto ne
zvolil možnosť .jednoznačne kladne“) je to velký výkričník. Šokujúce 
tiež je. že až 70 % respondentov hodnotí úroveň sociálnych zaria
dení (WC a sprchy) jednoznačne záporne, a ďalších 22 % prevažne 
záporne. To predstavuje nespokojnosť na úrovni 92 %, čo sa už 
takm er rovná absolútnej nespokojnosti. Tiež pri hodnotení úrovne 
poriadku v okolí ŠD nastal vysoký nepomer medzi celkovým klad
ným (24 %) a celkovým záporným  posudzovaním (73 %).

Zvláštnym aspektom stavu hygieny v MD je existencia početného 
„zverinca" (mačky, šváby, hlodavce a holuby v areáli a vo vnútorných 
priestoroch ŠD), ktorý niekedy limituje kvalitu života ubytovaných 
Aj z názorov opýtaných je zrejmé, že takíto spolubývajúci sú jedno 
značne (57 %), respektíve čiastočne (36 %) neželaní. V te|to su 
vislosti velká väčšina (76 % oproti 16 %) opýtaných zastáva názor, 
že vedenie ŠD nevenuje dostatočnú pozornost udržiavaniu čis
toty a poriadku vo vnútorných a vonkajších priestoroch. Na druhej 
strane iba 20 % respondentov uviedlo, že sa niekedy zúčastnilo bngá 
dy. zameranej na odstránenie odpadkov z oko lia internátov

Ochrana zdravia a majetku ubytovaných a návštevníkov
Takmer 3/4 respondentov označili za najväčšie riziko bezpečnosti 

nedostatočné zabezpečenie majetku ubytovaných Výrazná, až na 
hladine cca 60 %, je aj obava z voľného pohybu neubytovaných 
osôb, hlavne bezdom ovcov a voyerov po interiéroch ŠD Približne 
rovnako sú hodnotené aj ostatné bezpečnostné riziká (nočný pohyb 
po areáli, úprava kom unikácii osvetlenie, agresivita) ktoré pokladá 
za hrozbu tretina ubytovaných Problém s bezpečnosťou neexistuj 
podľa 3 % opýtaných

Paradoxne vyznieva zistenie, že študentom na jednej str306 výrazne 
prekáža nedostatočné zabezpečenie majetku a pohyb rôznych mdr 
víduí po internáte, ale na druhei strane ma|u pomerne benevolentný 
prístup k vrátnikom ked takmer polovica z opýtaných hodnotila turn 
čnosf vrátnic jednoznačne alebo skôr kladne

Zabezpečenie majetku ubytovaných v ŠD i zby auta) hod- ’ l? 
80 % respondentov záporne, pričom opačný názor ma celkovo 11 % 
z nich Študentom tiež vadí pohyb rôznych cudzích osôb po Inter
náte neprijateľne |e to pre 78 % opýtaných no 18 % responder' >/ 
to vôbec nevadí. Vo všeobecnosti je pohyb v noci po areáli ŠD naj
častejšie vnímaný ako čiastočne rizikový (57 %), prípadne značne rizi
kový (19 %) a za bezpečný ho pokladá pätina respondentov.

S úpravou a schodnosťou peších komunikácií v MD najmä v zime 
a v noci je viac ako polovica opýtaných (53 %) pomerne nespokoj
ná a úplne nespokojných je ďalších 7 %, no tre tina respondentov 
má opačný názor.

Väčšina odpovedajúcich (61 %) má jasno v tom , koho je potrebné 
osloviť v prípade bezpečnostného problému a viac ako polovica 
respondentov oprávnene očakáva, že internát sa bude okamžite alebo 
po nejakom čase angažovať v ich prospech.

Výsledky ankety predpokladajú, že 38 % respondentov vie o uží
vaní drog na pôde ŠD. Je to pomerne veľa. aj keď to  neznamená, 
že rovnaký podiel je aj konzumentov drog. Podľa znalcov sa ich 
v ŠD denne konzumuje pomerne značné množstvo. Jednoznačne 
najrozšírenejšou drogou v ŠD je marihuana, ktorá je z velkej vzdia
lenosti nasledovaná hašišom, extázou a pervitínom. Takmer vôbec 
sa na ŠD podľa ankety nevyskytujú tzv. tvrdé drogy, aj ked spora
dické nálezy striekačiek v spoločných sprchách vypovedajú o ich 
existencii.

2  ankety dälej vyplýva, že Súkromná bezpečnostná služba pracuje 
v ŠD pomerne utajene, ked najväčšia skupina respondentov (36 %) 
o jej existencii ani nevie a 25 % zase nevie jej prácu posúdiť Z tých. 
čo č innost SBS vedia posúdiť, je až 29 % presvedčených o jej ne
kvalite. Pozitívne hodnotí službu len 10 % opýtaných, z nich len 2 % 
jednoznačne kladne

Na celkovú bezpečnosť v ŠD prevláda negatívny názor 58 % 
opýtaných ju hodnotí jednoznačne alebo skôr záporne, oproti 32 % 
pozitívnych hodnotení.

Doprava
Velká väčšina respondentov (79 %) piovažuje úroveň cestovania 

do Mlynskej doliny a späť za nedostatočnú Je to spôsobené veľmi 
nízkou kultúrou cestovania (preplnené autobusy, nedostatočné množ
stvo a nízka frekvencia spojov). Drvivá vačšina opýtaných (90 %), by 
privítala najmä zvýšenie frekvencie spojov Podľa predpokladov by 
až 93 % respondentov privítalo zavedenie nočných spojov do Mlyn 
skej doliny a späť, ako i zmenu trás spojov (89 %), konkrétne chyba 
priame spojenie medzi M lynskou dolinou a autobusovou stanicou, 
príp. spojenie do najfrekventovanejšej časti mesta (Šafárikovo ná 
mestie).

(Podľa výsledkov ankety spracovala J Hinnerová)
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K 85. výročiu vzniku Univerzity Komenského v Bratislave
Profesor Kristián H ynek, h lavný in iciátor m yšlienky  
za lo žen ia  U niverzity  K om enského a jej prvý rektor

Prof. MUDr. Kristián Hynek odborne vyrás
tol v prostredí a v znamení odkazu velkých 
historických postáv českého lekárstva a českej 
lekárskej vedy. Narodil sa 15. 9. 1879 v Mni
chove. Vyštudoval Lekársku faku lte  Karlovej 
univerzity v Prahe a po prom ócii v roku 1903 
bol najprv externistom a neskoršie klin ickým  
asistentom na I. internej klinike, kde sa roku 
1912 habilitoval. Rozhodujúcim  spôsobom  sa 
pričinil o zriadenie Univerzity Komenského 
a o vytvorenie základných podm ienok k za
čatiu výučby na Lekárskej fakulte. Od vzniku 
novozriadenej univerzity v Bratislave v rokoch 
1919/20 a 1920/21 bol jej prvým rektorom.

Prof. K. Hynek sa stal od začiatku svojho 
pôsobenia v Bratislave vedúcou postavou le- 
kársko-vedeckého života na Slovensku, a to 
ako vedec, pedagóg i organizátor.

Vedecké záujmy prof. Hynka boli široké. Stre
dobodom jeho záujmu bo lo riešenie rôznych 
hematologických problémov, a vo svojich š tú 
diách o krvácavých stavoch a o zm enách 
rých losti krvnej sed im entácie sa dopracoval 
k niektorým  objavným  výsledkom, ktorým sa 
však nedostalo takého uznania, akého si ne
sporne zaslúžili. Trvalú pozornosť venoval 
pokrokom  v róntgenológ ii a výsledkom  jeho 
výskum ov na tom to  po li sú práce týkajúce 
sa róntgenovej liečby leukóz a polycytémie 
a róntgenovej diagnostiky zažívacieho traktu 
a patologicky zmeneného srdca. Nezanedbal 
možnosti štúdia infekčných ochorení, zaoberal 
sa aj problem atikou endokrinných chorôb, 
ateroskíerózy a riešením n iekto rých  im uno

log ických  problém ov. Takm er žiadny úsek 
internej m edicíny sa nevym ykal vedeckým  
záujmom a pozornosti prof. Hynka a tak sám, 
i prostredníctvom svojich žiakov, položil zá
klady pre vedecké bádanie v jednotlivých od 
boroch vnútorného lekárstva a intenzívne sa 
staral o ich ďalší rozvoj.

Prof. Hynek navštívil mnohé kliniky vo Fran
cúzsku a v Nemecku, prednášal na kongre
soch a v rôznych vedeckých spoločnostiach 
v Paríži, Nancy, Bruseli, Viedni, Berlíne a Poz
nani. Ako uznávaný klin ický a vedecký pra
covník bol členom početných zahraničných 
a m edzinárodných vedeckých spoločností, 
napr. francúzskej hematologickej spoločnosti, 
európske j hem ato log icke j spo ločnosti, m e
dzinárodnej ligy proti reumatizmu a i.

Mnoho času a energie venoval prof. Hynek 
organizačnej práci. Bol jedným  zo zakladate
ľov a prvým predsedom  Spolku českosloven
ských lekárov v Bratislave a bol jedným  zo 
zakladateľov Bratislavských lekárskych listov. 
Mal velké zásluhy na budovaní teoretických 
ústavov Lekárskej fakulty, pripravil i plány vý
stavby nového univerzitného mesta na Lafran- 
coni. Jeho organizačná a budovatelská činnost 
sa však neobmedzovala len na Univerzitu Ko
menského a jej Lekársku fakultu. Už v roku 
1919 zriadil v Bratislave am bulatórium  pre tu
berkulóznych železničiarov, v roku 1921 porad
ňu pre tuberkulózu a odbočku Masarykovej 
ligy proti tuberkulóze na Slovensku a spo lu
pracoval aj na výstavbe tuberkulóznych sana
tó rií vo Vyšných Hágoch a v Smokovci.

Ocenením vedeckých i organizátorských 
zásluh prof. K  Hynka bola skutočnosť, že v ju 
bilejnom 10. roku trvania univerzity, t j .  v škol
skom roku 1929/30, bol po tretí raz zvolený 
za rektora Univerzity Komenského a v roku 
1947 sa stal nositeľom jej čestného titulu doctor 
honoris causa.

V roku 1931 odišiel prof. Hynek na pozvanie 
Kartovej univerzity do Prahy, kde sa stal pred
nostom I. internej kliniky Túto funkciu vykoná
val až do roku 1950 a am za svojho pôso
benia v Prahe nespustil zo zreteľa dälší vývoj 
Lekárskej fakulty UK a hlavne internej medicíny 
v Bratislave

(Zdroj: Pétdesiat rokov 
Univerzity Komenského)

Recenzia

Vašek Štefan: ZÁKLADY ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY
Sapientia, Bratislava, 2003

Publikácia profesora Štefana Vašeka s názvom „Základy špeciál
nej pedagogiky" je po siedmich rokoch druhým, rozšíreným vydaním 
jeho „Špeciálnej pedagogiky". Reaguje predovšetkým na neuspokoji
vú situáciu v oblasti základnej odbornej literatúry špeciálno-peda- 
gogického zamerania, reflektuje na používanie vedeckého jazyka 
a zmeny formy komunikácie.

Kniha ponúka ucelený pohľad na špeciálnu pedagogiku ako na 
vedu o edukácii jednotlivcov so špeciálnym i výchovným i a vzdelá
vacími potrebami. Autor predkladá svoju doplnenú verziu aj na 
základe najnovšieho výskum u realizovaného v tejto problematike. 
Na knižnom trhu je chronický nedostatok špeciálno-pedagogickej 
odbornej literatúry, ktorá by sa venovala vymedzeniu predmetu, 
systému, m etodológii, ale tiež najfrekventovanejším označeniam, 
zohľadňujúcim etiologické a symptomatologické aspekty ich chápa
nia. Autor v nej poskytuje dostatok základných poznatkov z oblasti 
špeciálnej pedagogiky pre vedychtivých záujemcov, súčasných a bu
dúcich odborníkov, študentov, učiteľov, vychovávateľov, ale aj pre 
ďalších, ktorí participujú na kom plexnej rehabilitácii postihnutých, 
narušených a ohrozených jednotlivcov (deti. mládež i dospelých), ale 
i nadaných a talentovaných.

Táto druhá publikác ia  dop ĺňa  predchádzajúcu a v m nohých 
oblastiach ju výrazne obohacuje. Okrem iného viac informuje o ve
deckom  jazyku, vysvetľuje špeciá lno-pedagog ické  javy, uvádza 
kom ponenty informačného kolobehu. Je doplnená o špeciálno-pe
dagogické poradenstvo a o charakteristiku špeciálnych edukačných 
potrieb. V kapitole M etodológia špeciálnej pedagogiky je uvedené 
členenie bádateľskej činnosti. Autor sa ďalej zaoberá stručným opi
som vybraných teoretických východísk a na rozdiel od prvej publiká
cie venuje sa i druhom  pedagogického výskumu. V predstavovanej 
knihe nájdeme aj metódy, zásady a formy komplexnej rehabilitácie.

m etódy špeciá lnej výchovy, vyučovania, curricu lum . Sústava špe
c iá lnych škôl je  uvádzaná v súlade so súčasnou platnou školskou 
legislatívou. V kap ito le Porovnávacia (komparatívna) špeciálna 
pedagogika upozorňuje na medzinárodnú normu pre klasifikáciu 
vzdelávania (ISCED 1997-ln ternacional Standard C lassification o f 
Education), ktorú vypracovalo UNESCO, schválenú na 29. zasad
nutí v roku 1997, potrebnú pre porovnávanie vzdelávacích sústav 
Nájdeme tam tiež vzdelávacie koncepcie.

Recenzovaná publikácia je cenným prínosom v oblasti základnej 
špeciálno-pedagogickej literatúry, podáva syntetický a systematický 
výklad špeciá lno-pedagogických problém ov a javov Má vysokú 
odbornú a grafickú hodnotu. Je to významná a potrebná publikácia, 
ktorá spĺňa svoje poslanie. Predstavuje ucelený súbor poznatkov, 
ktoré sú adresované budúcim  profesionálom. Poskytuje veľa vec
ných a presných informácií, preto knihu odporúčam  do pozornosti 
najm ä študentom  vysokých škôl, pedagogických teo log ických, 
filozofických, prírodovedeckých fakúlt, ale aj študentom v dalších 
formách vzdelávania, ktorí sa rozhodli pre špeciálno-pedagogicku 
prácu. Bolo by vítané, keby po publikácii siahli i študenti právnických 
fakúlt a policajnej akadémie, sociálni pracovníci, pracovníci sudov 
prokuratúry a polície, aby pre potreby svojho profesionálneho pô 
sobenia získali odborné poznatky o jednotlivcoch, ktorí si vyžaduje 
osobitnú starostlivosť. Určite ich bude inšpirovať k novým a kvalit
nejším formám a metódam práce s osobami, ktoré potrebujú špe- 
ciálno-pedagogický prístup.

Touto cestou chcem podäkovaf profesorovi Vašekovi za seba i za 
všetkých, ktorí nedočkavo očakávali to to  súborné die lo v ob ia rv  
odbornej špeciá lno-pedagogickej literatúry.

PhDr. Antonia Tisovičova. CSc..
Katedra špeciálnej pedagogiky PdF UK
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Ako (ne)fo tografovať na p rom óciách

Aj s fotografovaním aj s prom óciam i mám svoje skúsenosti -  foto
grafii sa venujem od detstva a prom óciám  len o málo kratšie (aspoň 
sa m i to tak zdá).

Spočiatku sa m i žiadalo vyskočiť zo svojho kresla na „kikinku“ a vlast
noručne sňať fotografujúcemu rodičovi krytku z objektívu skôr, ako ho na 
to upozorní prázdne po líčko na vyvolanom filme. Postupne som s i zvy
kol podobné nutkania po tláčať a j keď  pozorovanie fotografujúcich je  
stále pre mňa zdrojom zábavy a poučenia v pomerne monotónnom  
akte čítania mien, preberania diplomov a ukláňania sa obecenstvu. Po- 
súdle sami.

Z posledného radu v aule zam ieri šťastná mamička plastikový aparat 
so širokoúhlým objektívom a víťazoslávne exponuje snímku, na ktorej 
rozmer tváre je j promovanej dcéry je  len o  málo väčší, ako rozmer 
zrna na negatíve. A j tak sú šance na získanie ozdoby albumu väčšie 
ako v prípade otecka, ktorý sa nevie rozlúčiť s fotoaparátom sprevá
dzajúcim ho od  študentských čias a ktorému v okamihu expozície za
krýva polovicu zorného poľa nedostatočne vyklopené kožené puzdro.

Rozkošný pohľad je  na m ladučkú fotografku, ktorá sa pripravu je  
zvečniť svojho brata -  adepta na titu l m agister. D ievčina zaujme 
včas m iesto v uličke, tesne p r i šnúre odde ľu júce j svet divákov a svet 
účinkujúcich. Podľa pokynov službukonajúceho usporiadateľa si čupne 
aby nezavadzala vo výhľade ostatným rodičom , bratom, deťom, vnu
kom a pravnukom. V tom momente nastáva beznádejný bo j s úzkou 
a príliš krátkou sukňou, ktorá nedovoľuje zaujať potrebnú polohu bez 
toho. aby neodhalila  všetko, čo  má byť skryté. Fotografka amatérka 
podnikne niekolko pozoruhodných pokusov predĺž iť s i sukňu aspoň do 
polovice stehien, ktoré neujdú pozornosti mužov v talaroch. Koneč
ným výsledkom akcie je  beznádejne premeškaný okamih snímky.

0  podobný efekt sa vie postarať a j m oderná technika. V neopodstat
nenej obave, že jeho  m ilá bude mať na snímke červené oči. nastaví 
fo tograf program , ktorý donúti aparat vychrliť na uklaňajuci sa foto
grafovaný ob jekt sériu prípravných zábleskov, určených zreničkám  
fotografovanej. Hlavný záblesk, p ri ktorom  sa otvorí uzávierka aparatu, 
potom zdokumentuje, ako vyzeralo pódium  tesne po odchode čerstvo 
odpromovanej magisterky.

Treba objektívne priznať, že sú a j rodičia, k to rí sa na fotografovanie 
svojich m iláčikov pripravia dôkladne. Slovo rodičia nie je  celkom na
mieste, pretože sú to výlučne oteckovia. Presúvajú sa po aule s tele
objektívom, ktorého rozmery dávajú tušiť, že by hravo zvládol aj africké 
safari. Menia rýchlo a často uhol záberu a správajú sa tak „nenápadne“, 
že je  zrejmé, p rečo  by  p r i fo togra fovan í d ive j zveri nem ali šancu. 
Z p rom ócie  síce nemajú žiadne zážitky, ale domov s i odnášajú plný  
film brilantných záberov. Nevdojak m i to pripomína scénu z dávnejšej 
dovolenky: klimatizovaný autobus vychrli skupinu japonských turistov, 
poklusom hore na Akropolu, cvak, cvak, cvak, poklusom dolu nasadať, 
ide sa ďalej.

Radosť je  pozerať na fotografa profesionála, ktorý sa stláčaním  
spúšte živí. Má kvalitnú výzbroj, vie, aký film  použiť a jeho pohyby sú

nenáhlivé, úsporné a presné. N ikdy sa nesnaží založiť nový film alebo  
vymieňať baterky v blesku v nevhodnom okamihu, tobôž nie trasúcimi 
sa rukami. Dlho som si myslel, že musí mať fenomenálnu pamäť, keď  
vie, ktorého zo štyridsiatich promovaných má fotografovať a ktorého 
nie. Hľadal som zoznam ukrytý tajne v rukáve alebo drôtik vedúci od  
ucha k rádiostanici v náprsnom vrecku. Zabudol som. že geniálnosť 
niektorých riešení spočíva v ich jednoduchosti.

Nedá m i nespomenúť úsmevnú situáciu, ktorá sa odohrala v tej fáze 
promócii, ktorú majú akadem ickí funkcionári aj čerství absolventi naj 
radšej, t.j. po doznení študentskej hymny Gaudeamus Sprievod 
hodnostárov v talároch odchádza za zvukov fanfár z auly von Získať 
snímku „m agnificencie“ v červenom talari a s ligotavou reťazou, ktorá sa 
tvári tak. že málokto z prítomných zapochybuje o tom, že je  to sám  
rektor univerzity, je  cieľom viacerých fotografujúcich Nie všetci sú ale 
ostrieľaní ..paparazzi", schopní odfotografovať britskú kráľovnú v oka 
mihu, keď  sa potrebuje poškriabať na päte Mlada dáma stojaca tesne 
pri u ličke zrejme patrila do skupiny mene/ odvážnych Využila vhodnú 
príležitosť a priložila k oku fotoaparát domnievajúc sa že fotograhu 
„m agnificencie" získa potajomky. Pohyb paži vzbudil moju pozornost 
a dôstojne kráčajúc (ako sa pa trí na akademický obrad) som zdvihol 
k nej zrak. Zaregistrovala v hľadačiku môj pohľad, zalial /u rumenec a so 
zahanbením nechala klesnúť ruky s aparátom To ma pobavilo a usmial 
som  sa na ňu. Moje gesto si vysvetlila ako neverbálny súhlas s fo
tografovaním a opäť zdvihla aparat. aby získala svoju trole / Cela 
„story" trvala len niekolko málo sekund Prechádzajúc okolo ne/ som  
zaregistroval, ako ma osvetlil z bezprostredne/ blízkosti blesk a cvakla 
spúšť aparátu. S obavanv som potom niekolko týždňov očakával č i sa 
niekde neobjaví fotografia môjho pravého ucha v nadživotnéi veľkosti

Možno sa vám zda čudné, p rečo  píšem  o prom óciách  v čase keď  
sa ortuť tep lom era ani zďaleka neblíži k onym typickym  X ) stupňom  
Celzia, p ri ktorých v aule nastane tá spravna pohoda Nuž preto aby 
ste mali čas sa pripraviť Neviem, č i ste zaregistrovali čo  pre  »as 
pripravil fotograficky priem ysel Pokrok sa neda zastaviť a vtrhol 4  do  
múrov naše/ alma mater Digitálna technika vitazi nad analogovou 
a neobišla am promócie, hoci osožme by sa m  k talarom a tredm nrn  
viac hodili staré mechové pristro/o so sk'nnynu 
tívy a fotograf s čiernym zamatom prehodeným cez hlavu, pokúšajúci 
sa zápalkou odpáliť magnéziový blesk.

Moderné digitálne aparáty so svetelným objektívom, niekolkonásob- 
ným optickým a ešte viacejnásobným digitálnym zoomom, multibodo- 
vým meraním expozície, automatickým zaostrovaním a nastavovaním  
farebného podania (človek sa len čuduje, p rečo výrobca ponechal 
m ajiteľovi právo rozhodovať o tom, kedy s tlač iť spúšt) sa zmestia 
pohodlne do dám skej kabelky. Fotografovi nehrozí an i zabudnutá  
krytka objektívu, an i prem eškaná expozícia, ani rozpáraná sukňa. 
Darmo, pokrok nezastavíš. Všetko je  inakšie. Aj tie promócie už nie sú 
také, aké bývali.

Pavel Súra

0 kvalite vedeckovýskumnej práce na Univerzite Komenského

Východiská sa črtajú v niekolkých rovinách:

•T re b a  vyvíjať úsilie o prijatie takých legis
latívnych opatrení, aby podpora vedy ne
ostávala len na deklaratívnej úrovni, ale aby 
bo li na vedeckú prácu vyčleňované pros
triedky adekvátne jej po trebám  a požia
davkám na jej prínos pre štát. Aby štátne 
prostriedky vyčleňované na túto činnosť boli 
rozdeľované transparentne a skutočne na 
oblasť vedy a nemohli byť predm etom  špe
kulácií. Výskum na vysokých školách musí 
byť rešpektovaný nielen ako producent zá
kladných vedeckých poznatkov, ale aj ako 
chrbtová kosť úrovne vyučovaného odboru 
či predmetu. Treba prijať jednoznačné krité
riá na zaradenie vysokých škôl do kategórie 
výskumných univerzít a takto zaradené školy

Dokončenie zo str. 3

výrazne preťerovať pri rozdeľovaní prostried
kov určených na špeciťický výskum na vy
sokých školách. Prioritou vednej politiky by 
m alo byť vytvorenie tungujúce j vedeckej 
agentúry, ktorá by spôsobom  práce ad is - 
ponibilným i prostriedkami zodpovedala m e
dzinárodným kritériám.

•  Na úrovni UK a jej VR by bolo vhodné vy
pracovať koncepciu hodnotenia výsledkov 
vedeckovýskum nej práce tak, aby sa mohlo 
na nej zakladať diťerencované financovanie 
fakúlt a pracovísk (od čoho by malo byť od 
vodené aj ohodnotenie pracovníkov).

•  Na úrovni ťakúlt zaviesť opatrenia na reali
záciu požiadavky vysokej kvality výstupov 
vedeckovýskum nej práce s najvyššou prio 
ritou, čo um ožní dosiahnuť medzinárodné

uznanie kvality dokumentované tak publiká 
ciami v najuznávanejších periodikách, m o
nografiách či patričným citačným ohlasom 
v zahraničí, ako aj úspešnosťou v získavaní 
finančných prostriedkov na vedu zo zahra 
ničných zdro|Ov

Kľúčovou otázkou perspektívy vedy na UK 
je výchova mladej generácie vysokoškolských 
učiteľov schopných reflexie progresívnych tren 
dov vo svetovej vede Výpadok jednej gene
rácie v 90-tych rokoch m inulého storočia na 
niektorých fakultách možno v perspektíve do 
istej miery sanovat len koncentráciou úsilia 
a prostriedkov do výchovy doktorandov a mla 
dých pracovníkov so snahou akceleroval ich 
vývoj tak, aby mohli prevziať zodpovedné ulo 
hy v prim eranom čase
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Úvahy o budúcnosti knihy: 
KNIHA VERSUS POČÍTAČ

Počítače rýchlo vstúpili do nášho života a mnohé v ňom zmenili. Cez nevelký m onitor môžeme komunikovať s kýmkolvek a kdekofvek na tejto 
planéte. Môžeme čítať noviny, časopisy i knihy, pokia ľ majú elektronickú podobu. Prostredníctvom e-mailu sa rýchlo skontaktujeme aj s naj
vzdialenejším adresátom. To všetko vplýva a bude aj v blízkej i  vzdialenejšej budúcnosti vplývať na postavenie knihy a knižnej kultúry. O tom , ako 
vním ajú osu d  knihy, h o vo rí doc. PhDr. A n ton  Eliáš, CSc., dekan F ilo zo ficke j faku lty  UK, doc. PhDr. Ján Sand, CSc., z K atedry žu rna lis tiky  
FiF UK a študentka  a rch e o ló g ie  Anna Balážová.

Doc. Anton Eliáš: Miesto a význam knihy a knižnej kultúry sa 
v súčasnosti, ale najm ä v budúcnosti neraz spochybňu je  predo
všetkým pod tlakom  stále intenzívnejšie zdôrazňovaného významu 
elektronických médií. Čeliť ich nástupu akýmsi „starom ilským  uľpie- 
vaním“ na Guttenbergovom vynáleze by mohlo bez náležitej argu
mentácie vyzerať -  najmä v očiach mladej generácie -  ako prinaj
menšom veľmi sentimentálny postoj. Ak sa napriek tom u rozhodnem 
obhajovať budúcnosť knihy, nemienim tak učiniť so zámerom igno
rovať pozitíva prieniku personálnych počítačov do nášho života i do 
vzdelávacieho procesu. Skôr by som chcel poukázať na fakty, sved
čiace o pretrvávajúcej tradičnej podobe tlačeného slova a nutnosti 
koexistencie -  prinajmenšom v najbližších desaťročiach -  klasických 
i nových nosičov informácií.

A propos: nerád používam foto pragmatikou zaváňajúce označenie 
na knihy, pretože na rozdiel od bežnej sémantickej náplne tohto 
pojm u by som pri knihe musel zdôrazniť, že je to  kontextovo oveľa 
bohatší .nosič", akoby sa na prvý pohľad mohlo zdať. Ako .pridanú 
hodnotu" nesie totiž v sebe aj alúziu na historický význam tlačeného 
slova (čo by bola napríklad slovenská kultúra a slovenský jazyk bez 
Bajzu, Bernoláka. ale aj Hrebendu a dalších tisícov tvorcov i .ko n 
zumentov" knižnej kultúry?). Neraz je aj artefaktom, ktorý kultivuje 
estetické cítenie čitateľa nielen svojím obsahom, ale tiež svojou formou.

Kniha okrem  toho funguje ako médium .nezávislejšie" na mate
riálnych podm ienkach a technickom  vybavení: učí čitateľa iným .ko 
munikačným postupom " ako text, prezentovaný na personálnom 
počítači. Kniha učí aj úcte a zodpovednosti ku kráse a čistote jazyka, 
kultivuje jazykovú kultúru; nenadarmo sa vraví, .litera scripta manet". 
Z knihy totiž nemožno len tak „vydilitovat" (ospravedlňujem sa za 
nekultúrny barbarizmus, použitý tentoraz celkom zámerne) akúkoľvek 
časť editovaného textu. Kniha pestuje vedomie integrity a logiky celku, 
ktorý nemožno beztrestne kastrovať do stručných „obsahov", „prehľa
dov“ či „výťahov“ . To, čomu kniha učí, čo pestuje a k čomu vychováva 
spolu s radom dalších faktorov, sprevádzajúcich jej tvorbu, produk
ciu, distribúciu a používanie tvorí knižnú kultúru, ktorá je neodm ys
liteľnou súčasťou a zároveň svedectvom kultúrnej vyspelosti národa.

Ako riešenie tejto zdanlivej dilemy sa ponúka zmierlivé východisko: 
každý zo spom enutých „nosičov informácií" má svoju vlastnú špeci
fickú sféru pôsobenia a uplatnenia. V komplementárnej interakcii však 
umožňujú dosahovať synergický efekt a pestovať v čitateľovi navzá
jom  sa dopĺňajúce schopnosti a zručnosti.

Doc. Ján Sand: Skoro ako písací stroj ... asi takto mi pred viac 
ako desaťročím predstavili program  T-602, dnes už muzeálnu čast 
supertechniky komunikácie. Školenia, internetové semináre, cvičenia 
na dvoch klávesniciach pre skupinu šiestich „ško lencov“ -  to  všetko 
je už za nami.

Možnosť „stiahnuť s i“ za pár sekúnd z ľubovoľnej webovskej stránky 
texty, ilustrácie ba aj zvuk, privádza debutantov do úžasu. Mnohí začali 
predpovedať zánik knihy a knižníc, načierno maľovať osud kníhkupcov.

Tak ako po nástupe rozhlasovej hry na kultúrnu scénu nezanikli 
divadlá a po vzniku televízie neskončil rozhlas, tak nezanikne ani kni
ha. Je síce pravda, že náklady na jej výrobu sa zvýšili, vydavatelia sa 
ponosujú na drahú energiu, ceny papiera a nelacné autorské práva, 
ale Harry Potter je signálom, že knihu len tak ľahko z trhu nevytlačí 
žiadna supertechnika. (N iektorí si pamätáme časy, keď „Sága rodu 
Forsythovcov“ prikúvala k televízorom celé rodiny a neskôr jej sloven
ská literárna podoba mizla z pultov jedna radosť.) Predaj kníh síce po
klesol a do knižníc -  najmä vidieckych -  pribúdajú nové „knižné jednot
ky" len veľmi ťažko, ale záujem o knihy rastie. Objavil sa nový fenomén: 
„ja si kúpim  túto a ty si kúpiš tam tú -  potom  si ich vymeníme..." Akási 
„všeobecná výpom ocná dom áca biblio téka" sa z finančných dôvo
dov stala východiskom  k dostupnosti nelacných titulov.

Kniha nezanikne. Nebude lacná, ale vzdelanci a ich potomkovia 
ju nevyradia z jedálneho lístka duše aj preto, lebo s ňou sa možno 
utiahnuť do ticha intim ity dom a či na chate a zahĺbiť sa do nej dokon
ca aj v električke... Musíme ju však propagovat. V škole ju  predstaviť 
žiakom a študentom ako priateľa, schopného nám pomôcť najmä vo 
chvíľach, ked je skutočných kamarátov málo.

Jej elektronická podoba na ňu žiarliť nebude. Skôr sa bude cítiť 
užitočnejšia pri vyučovaní, pri demonštrovaní možností ako sa rýchlo 
dajú získať informácie pre tvorbu seminárky, postupovej štúdie, alebo 
diplomovej práce. V škole sú a stále viac budú jej prednosti (ope
ratívnosť manipulácie a dostupnost www stránok) masovo využívané 
Uľahčí učenie i zapamätávanie. A keď každý študent bude mat pred 
sebou „svo j“ počítač, tak najsamprv zamkne -  krieda!

Kniha bude vždy poruke. A ked  vypnú niekedy pretaženú elek
trickú sieť, bude tu kniha. Tá sa dá čítať aj pri sviečke. A pri jej svetle 
sa predsa zrodilo tolko vynikajúcich diel.

Anna Balážová: Hoci využitie počítača v rámci štúdia sa stalo 
samozrejmosťou, to, do akej miery je využitý, závisí od jednotlivca. Po
niektorí trávia pri počítači om noho viac času a sú v práci s internetom 
zbehlejší, iní ho použijú len keď je to naozaj potrebne V tom to sa 
študenti jednotlivých katedier odlišujú.

Napriek nepopierateľnému čaru kníh sa om noho častejšie stretá
vame s otváraním skôr nových internetových než literárnych kaviarní 
Podobne väčšina knižníc sa snaží svoje študovne vybavit aj po
čítačovou sieťou prístupnou pre čitateľa. Nových možností surfovať za 
informáciami sa chytajú hlavne tí mladší. Ani my ale ešte nie sme 
zvyknutí bežne sa obracaf na internet, čo do velkej miery súvisí s je
ho dostupnosťou. Pre študentov boli síce zriadené počítačové m iest
nosti, tam ale pre velký záujem je čas, strávený pri jednom  počítači, 
limitovaný, a pred dverami stojí dlhý rad študentov. V súčasnosti sa 
kladie dôraz na zavádzanie internetu už na základné školy. Myslím si 
preto, že pre budúcich vysokoškolákov bude štúdium s pom ocou 
webu už samozrejmosťou. To však kladie nové požiadavky aj na pe
dagógov. aby sa sami vedeli orientovať na internete. Prispeje to 
zrejme aj k zlepšeniu komunikácie, študenti budú môcť konzultovat 
svoje práce aj prostredníctvom e-mailu, čo dnes ešte bežné nie je. 
Nemyslím si ale. že internet niekedy v úplnej miere nahradí knihy. 
Veď čo by to  bolo za štúdium, keby človek počas skúškového nad 
nimi aspoň raz nezaspal?!

Obrovské knižnice plné knih boli základom prvých univerzít, po
treba knihy vo výchovnom procese človeka bola zdôrazňovaná už 
nespočetnekrát. Je ale dôležité, aby študent na policiach okrem 
starších prác našiel aj tie novšie, čo mu umožní držať krok s aktuál
nym dianím v tom  ktorom vedeckom odbore. Zohnať finančne pros
triedky na publikovanie svojich prác je však pre mnohých autorov 
priam demotivujúce, v elektronickej podobe ich na internete tiež bežne 
nenájdeme. Dopĺňanie knižničných fondov seminárov jednotlivých 
katedier zahraničnou odbornou literatúrou je s novým systémom 
financovania zložitejšie. Na druhej strane kontakt so zahraničnými 
vedcami vo významnej miere uľahčuje práve internet.

Vyzerá to tak. že súčasní študenti si ešte len zvykajú na prácu 
s internetom, pre mnohých je ale čoraz príťažlivejšie prezeranie we- 
bových stránok než listovanie kníh. návšteva knižnice sa stava akousi 
nutnosťou. Lebo hovorí sa síce. že všetko nájdeš na webe. ale 
predsa to asi celkom neplatí. Poznatky, ktoré potrebuje študent toho- 
ktorého odboru na filozofickej fakulte zvládnuť (a prejsť tak skúškou, 
čo sa m nohokrát stáva prioritným cieľom jeho pátrania), len m álo
kedy nájde na internete. K úspešnému zavŕšeniu štúdia získaním 
kvalitných poznatkov z odboru budú pravdepodobne aj naďalej patřit 
stĺpiky kníh na poličke študenta V tom  lepšom pnpade spolu s počí
tačom na jeho stole, napojeným na internet.

Z  týchto troch úvah príslušníkov dvoch generácií zjavne vyplýva, ie  klasická kniha po svojej statočnej dobrej službe v rukách človeka 
prežije rok 2004. Jel najnovšia podoba na monitore počítača by ju nemala ohroziť. Veď internet je obdivuhodným pnnosom pre cele ľudstvo. 
Dúfajme, že bude s knihou spolunažívať v priateľskej zhode a harmónii.

Pripravila Oľga Mockovčiakova
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Ako sm e vás inform ovali v osta tnom  č is le  nášho univerzitného spravodaja, S lovenská 
rektorská konferencia s i 28. novem bra 2003 pripom enula 10. výročie svojho vzniku. Na 
s lávnostnom  zh ro m a žd e n í kon anom  p r i te jto  p ríle ž ito s ti sa z ú ča s tn il a j D r.h .c . Ing. 
Jozef Uhrík, CSc., predseda predstavenstva VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., ktorý 
vystúpil s úvahou na tém u „Úloha akadem ickej obce SR pri rozvoji spoločnosti.“ 
Kedže ide o zvlášť zau jím avý príspevok, po žiad ali sm e pána pred sed u  o láskavé 
dovolenie uveřejnit je h o  prednášku upravenú pre po treby  tlače.

Úloha akademickej obce SR 
pri rozvoji spoločnosti

V svojom vystúpení sa chcem dotknúť troch 
základných okruhov. Po prvé -  informovať vás. 
s čím zápasí priemysel v tom to transformač- 
nom období, po druhé -  v čom vidíme úlohu 
vysokých škôl pre nasledujúce obdobie, po 
tretie -  poukázať na úspechy, ktoré sme do
siahli v oblasti spolupráce s vysokými školami.

Pre úspešné ukončenie transťormácie prie
myslu SR po roku 1989 bolo treba vyriešiť 
niekolko závažných problémov:

-  vyrovnať sa s poklesom  produkcie v tradič
ných priemyselných odvetviach,

-zv lá d n u ť transform áciu  z p lánovaného na 
trhové hospodárstvo,

-  vyriešiť podkapiťalizáciu podnikov.
-  odstrániť zaostávanie v oblasti technológií,
-  pripraviť manažment na riešenie týchto prob

lémov.
Ako ukazuje nasledujúci graf, nebol to  je d 

noduchý proces.

Z údajov vidieť, že v rám ci transform ácie 
došlo v r. 1993/1994 k poklesu priemyselnej 
produkcie na približne 45 % oproti roku 1989. 
Keď sme rozmýšľali, ako situáciu riešiť, defi
novali sme dva základné problém y: nutnosť 
nájsť spojencov pri získavaní kapitálu a pri 
hľadaní odbytových ciest. Kvalifikovaná pra
covná sila bola k dispozícii, úroveň technológie 
sme v tom období považovali za treťoradú. Vo 
vtedajšej štruktúre priemyslu SR sa niektoré 
odvetvia z politického či vojenského hľadiska

javili ako nepriestrelné. Museli sme preto sfor
mulovať program, ktorý by popri všeobecnom 
rozvoji vytvoril nosnú kostru budúceho rozvoja 
priemyslu. Analyzovali sme strojárenstvo a do
šli k záveru, že doterajší program  musíme 
nahradiť novým, a tak sa v roku 1990 zrodila 
myšlienka, že by to mohol byť automobilový 
priemysel. Krivka grafu ukazuje, ako sa prie
mysel vyvíjal, a že v r. 2000 dosiahol úroveň 
roku 1989. Čo je však dôležité a do budúcnosti 
optim istické -  že za posledné tri roky nabral 
dynamiku. Ako graf dálej ukazuje, jeden z naj
väčších poklesov v rámci celej štruktúry prie
myslu zažilo práve strojárenstvo, prakticky na 
20 % pôvodnej produkcie. Vďaka koncepcii 
rozvoja automobilového priemyslu sa nám po
darilo tento handicap vyrovnať a dnes stro já
renstvo dosiahlo v exporte úroveň rozvinutých 
európskych krajín. V tom to roku automobilový 
priemysel presiahne v exporte 30 %, strojáren
stvo z celého vývozu prekročí 35 %. Nemenej

dôležité je, že toto nové odvetvie zamestnáva 
dnes viac ako 54 000 ľudí. že rozvoj autom o
bilového priem yslu prispel k stabilite meny, 
ako i k pozitívnej zahraničnoobchodnej b ilan
cii Slovenska. Očakávame, že v tom to  roku 
aktívne saldo len za Volkswagen bude tvoriť 
viac ako 60 mld. Sk.

Možno predpokladať, že po realizácii reforiem 
v sociálnej a v zdravotnej oblasti a v oblasti 
školstva bude transformačný proces zavťšený 
a že nastáva druhá fáza -  príprava na vstup

do EÚ. Domnievam sa však, že nastupujeme 
cestu, na k torú ešte nie sme dosta točne pri 
pravení Aby sme tento proces úspešne zvtad 
li. musíme doriešiť niekolko závažných otázok 
Prioritou číslo jedna pre najbližšie obdobie 
je vzdelávací proces vzdelanostná príprava 
našej populácie je zakladnym predpokladom  
pre plnenie náročných uloh a výziev súvi
siacich so vstupom do EU. Ak chceme obstal 
v konkurencii a ponuknut na všetkých úrov
niach kvalifikovanú pracovnú silu. musíme 
spojiť sily a hľadať cesty ako to  zabezpečiť 

V stupom  do  EÚ sa príťažlivosť S lovenska 
pre zahraničných investorov z hľadiska jed 
noduche i efektivnosti zasadne zrnem Nastáva 
boj s časom Je po trebná príprava takei pro
duktivity. kvality a podnikateľskej kultúry klorá 
um ožní transťorm u|ucim  sa kra jinám  vyrov
nať sa tradičným priemyselným krajinám. To 
predpokladá vytvoriť podm ienky aj pre vý
chovu kvalifikovanej a špecia lizovanej pra
covnej sily.

Univerzitné vzdelanie predstavuje velkú vý
zvu pre úspech tejto krajiny Nemôže prebie
hať separátne. Tak ako priemyselníkov nemož
no uzavrieť do ohrád, tak is to  aj akadem ická 
obec pri tvorbe svojich vízií musí spolupracovať 
so Združením priemyselných zväzov, s jednot
livými zväzmi a s Priemyselnou obchodnou 
komorou. Univerzity musia pripravovať študen
tov nielen na nové úlohy v oblasti technológií, 
ale formovať v nich aj nové ekonom ické mys
lenie a orientovať ich v nových aspektoch per
sonálnej práce ako hlavného motora budúceho 
úspechu. Ďalej považujem e za nevyhnutné, 
aby sa vysoké školy a ich katedry stali zá
kladnou bázou pre výskum a vývoj Slovenská 
rektorská konferencia a predstavitelia priemys
lu musia vzájomne a permanentne konzultovať 
realizované a očakávané štrukturálne zmeny 
priemyslu a v tom to smere pripravovať štud ij
né programy a formovať výskum a vývoj 

Podľa našich skúseností odborné vzdeláva
nie, ktoré realizujú slovenské vysoké školy, je 
viac ako nadpriemerné. Chýbajú nám v ňom 
však tieto nadodborné zručnosti: cielene  
a na výkon orientované konanie, sebapoz- 
návanie, schopnosť nadchnúť sa, prezentač
né zručnosti, odolnosť voči stresu, technika 
vedenia ľudí, ekonom ické m yslenie, kon
štruktívne riešenie problémov O tieto oblasti 
by sa mal vzdelávací proces rozšíriť, aby sme 
nemuseli, tak ako doteraz, doplňovať vedo 
mosti absolventov vo fabrikách. Vrátane o d 
borných jazykových znalostí. Domnievam sa. 
že stredné školy by mali poskytovať všeobec
né jazykové vzdelanie, vysoké školy znalosti 
odbornej term inológie

Vývoj priemyslu rta Slovensku 1989-2003
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Považujeme preto za nevyhnutné, aby sa 
pravidelne uskutočňovali spoločné stretnutia 
priemyselníkov a predstaviteľov vysokých škôl. 
Pociťujeme obrovský nedostatok vysokoškol
sky vzdelaných ľudí v priemyselných odbo
roch, ktoré sa začínajú rozvíjať. Už nemôžeme 
žiadať odborníkov zo zahraničia, pretože podľa 
názoru predstaviteľov koncernu 10 rokov bolo 
dosť na to, aby sme si vychovali vlastných ľu
dí. Je zrejmé, že sami nevyprojektujeme, aká 
bude budúcnosť odvetvia, to musíme urobiť 
spolu s univerzitami.

Doteraz máme uzatvorené dohody s trom i 
univerzitam i -  s bratislavskou STU, s Ž ilin 
skou univerzitou a s Techn ickou un iverzitou 
v Košiciach. Ukazuje sa, že pri zabezpečova
ní permanentného vzdelávania -  od najniž
šieho stupňa až po doktorandské štúdium, je 
nevyhnutná spolupráca medzi univerzitami 
a priemyslom najmä pri form ulovaní tém z ta
kých oblastí, ktoré si odborná prax vyžaduje. 
Výsledky spolupráce sa premietajú do tém 
diplom ových prác, do nových program ov ba
kalárskeho štúdia, do usm erňovania odbor
nej praxe i do koordinácie zahraničnej praxe. 
Uskutočnili sa spoločné stretnutia na úrovni 
koncernu, organizovali sa konferencie, pred
nášky, pracovné stretnutia, semináre, spo
ločné projekty. Iba v tom to roku sme na pôde 
STU v Bratislve zabezpečili tri prednášky po
predných svetových odborníkov z automobilo
vého priemyslu -  prof. Bockelm anna, člena 
predstavenstva koncernu zodpovedného za 
výskum a vývoj, a prof. Zimmerliho, prezidenta 
Volkswagen AutoUni. Pozvali sme aj dipl, Ing. 
J. Hasseho, vedúceho koncernovej kvality, 
pretože chceme na STU vybudovat silné stre
disko, kde by vyrastali odborníci a špecialisti 
pre oblasť kvality. Snažíme sa na univerzitách 
v Bratislave, v Žiline a v Košiciach, dosiahnuť 
určitú špecializáciu, napr. aby sa na TU v Ko
šiciach rozvíjala oblasť autoelektroniky.

Už osem rokov máme vynikajúcu spo luprá
cu s Vysokou školou výtvarných um ení v Bra
tislave, s jej Katedrou priemyselného dizajnu. 
Keď sme pred niekolkými rokmi videli výsledky 
práce študentov tejto katedry, poskytli sme im 
materiálne zabezpečenie a pozvali sem predná
šať vedúceho strediska designu z Wolfsburgu, 
pána Dr. Warkussa. Dodnes na tejto škole pra
videlne prednáša. Pred dvoma rokmi sa kona
la výstava dizajnérskych prác, všetkým školám 
strednej a východnej Európy boli zadané kon
krétne témy. Dizajnéri z tejto školy z 12 cien 
získali 8 cien a zároveň štipendiá na Kráľovskú 
akadémiu do Londýna. Absolvent tejto katedry 
je aj autorom dizajnu najluxusnejšieho vozu 
Veyron, ktorý je v koncerne konštruovaný na 
báze Bugatti.

V spolupráci so Strojníckou fakultou STU 
sme v ak. roku 1999/2000 otvorili nový baka
lársky študijný program „Prevádzka strojov -  
au tom obilová techn ika", od toh to  ak. roku 
realizujeme nový študijný program  „Dopravná 
technika“ , so špecializáciou v druhom  stupni 
štúdia aj na motorové vozidlá, spaľovacie mo
tory a elektrotechniku automobilov. S Fakultou 
chemickej a potravinárskej technológ ie STU 
pripravujeme študijný program „Spracovanie 
plastov pre automobilový priemysel“ . Na TU 
v Košiciach sme spoločne zriadili študijný prog
ram „Autoelektronika“ . Úspešná je spolupráca 
so Žilinskou univerzitou, využívame ich kapa
city v oblasti materiálových analýz, štruktúr, 
pevnostných skúšok apod. Vypracovali nám 
solídny projekt na logistiku, vyhodnocovanie 
dennej produktivity práce, atď.

Na záver by som chcel požiadať a zdôrazniť, 
aby sme využili nový vysokoško lský  zákon 
a v praxi potvrdili, že univerzity sú rozhodujú
cou zložkou v rozvoji vedy a výskumu.

T é m a  n a  d is k u s iu

Rektori sa sporia o udeľovanie titulov
Vysoké školy sú rozdelené v názore, ako udeľovať titul profesor a docent. Ministerstvo škol

stva pripravilo návrh novej vyhlášky, ktorá určuje podmienky a postup získavania vědecko
pedagogických titulov. Niektorí rektori tvrdia, že vyhláška umožní udeliť titul komukoľvek, iní to 
zas odmietajú.

„Vo vyhláške sa uvádza, že o docentúru a profesúru sa môže uchádzať vysokoškolský učiteľ, 
výskumný č i umelecký pracovník, významný vedec alebo odborník. Táto formulácia je však príliš 
voľná v tom, že jednoznačne nepredpisuje, aby šlo o pedagóga a súčasne aj o vedca či umelca 
v jednej osobe," povedal rektor Univerzity Komenského František Gahér. Otvára sa tým podľa 
neho cesta k tomu, že stačí, aby uznávaný vedec alebo umelec získal docentúru čí profesúru, 
hoci nepôsobí stále na vysokej škole, ale kdekoľvek inde, „ Občasné prednášky či vedenie 
diplomových prác nemôžu nahradiť ucelenú a pravidelnú prácu vysokoškolského učiteľa,“ tvrdí 
Gahér. Vyhláška by mala preto jednoznačne umožniť udeľovať tituly len tým. ktorí sa osvedčili 
ako vysokoškolskí pedagógovia a zároveň aj ako vedci či umelci v primerane dlhom čase pred 
žiadosťou o titul. Rovnaké stanovisko ako Gahér má aj rektor Slovenskej technickej univerzity 
Vladimír Báleš, Univerzity P. J, Šafárika Vladimír Babčák, Univerzity Konštantína Filozofa Daniel 
Kluvanec a Vysokej školy výtvarných umení Ján Hoffstädter.

Rektor Prešovskej univerzity František Mihina je presvedčený, že vyhlášky sa netreba obávat. 
„ Titul nedostane ktokoľvek. Kritériá na jeho udelenie nie sú predsa úplne ľubovoľné. Na našej 
škole učí riaditeľ národopisného múzea vo Svidníku. Neviem však, prečo by nemohol získať titul, " 
zdôraznil Mihina.

Vo väčšine štátov sa však tituly neudeľujú doživotne. Viažu sa na funkciu. Ak pedagóg dostane 
v Nemecku, Švajčiarsku alebo Rakúsku na škole miesto profesora, môže si potom uvádzať a; 
tento titul. Po odchode z tejto pozície ho zas stráca, „To, čo je u nás. nie je  ani ryba, ani rak. My 
máme aj tituly, aj funkcie," konštatoval zas rektor Technickej univerzity v Košiciach Juraj Smay. 
Aby sme sa prispôsobili svetu, tak by bolo správne trtul udeiif len pn získaní miesta docenta 6  
profesora.

Sinay si tiež myslí, že podľa pripravovanej vyhlášky môže titul dostaf ktokoľvek Podľa neho 
v technických odboroch by sa mali uprednostňovať ľudia z praxe. Tak je to aj v západnej Európe 
či v USA. „Ak chce niekto vyučovať strojárinu, elektrinu, nemal by to byt len skleníkový profesor, 
čo však naše zákony dovoľujú. Mal by byť z praxe. Strach niektorých prameni práve z toho. že 
ľudia z praxe sa stanú skôr profesormi ako ti, čo sú v školách stále.' dodal Ministerstvo ško - 
stva už dávno navrhovalo tituly, ktoré sa neviažu na pracovné miesto, zrušil. Narazilo však na 
odpor akademickej obce. „To, čo máme, je pozostatok komunizmu. V zahraničí takéto abstraktné 
vedecko-pedagogické tituly nie sú," spresnil pracovník rezortu školstva Peter Mederty.. Pripra
vovaná vyhláška predpisuje, že ten, kto žiada o titul, musí pôsobiť na vysokej škole. Ako sa to 
slovo vysvetlí, je úplne v rukách vysokej školy. Tá ma právo stanoviť, že titul získa len ten, ktc má na 
nej stopercentný pracovný úväzok, “ dodal Mederly. Pravda, 29. decembra 2003

R ecenzia

Jakušová, L ,  Dostál, A.: VÝŽIVA DIEŤAŤA V PRVOM ROKU ŽIVOTA
Osveta, Martin, 2003, 76 s

Brožovaná knižná publikácia Výživa dieťaťa v prvom roku života má priliehavú grafickú úpravu, 
väzbu a tvar, ktoré zodpovedajú obsahu textu a určeniu užívateľovi. Ide o pregraduálno- 
postgraduálnu učebnicu, využiteľnú i rodičmi na primeranej intelektuálnej úrovni a užitočnú aj 
pre nelekársky zdravotnícky personál. Recenzovaná bola doc. MUDr. J. Nevoralom, CSc.

Autori v nej podávajú dva pohľady na výživu dieťaťa v pnebehu prvého roka života. Prvý 
pohľad je zameraný na energetickú a nutričnú hodnotu výživy materským mliekom, ako tiež na 
uvedené aspekty pri podávaní náhradnej mliečnej výživy a doplnkovej výživy. Druhým aspek
tom je frekvencia vybraných závažných xenobiotik v jednotlivých mliekach a zdôvodnenie 
prečo je zdravšie podávat dieťaťu čo najdlhšie umelú výživu, ak matka už nedojčí. V tejto časti 
sa auton tiež venujú nziku kontaminácie materského mlieka liečivami a sociálnymi toxínmi, ktoré 
matka užíva.

V úvodných kapitolách je opísaná fyziológia tráviaceho systému, jeho vývoj v novorode
neckom a dojčenskom období, fyziológia dojčenia a kŕmenia z fľaše, čo má odlišný vplyv na 
vývoj čeľuste a chrupu. Je porovnávané zloženie materského mlieka so zložením kravského 
mlieka. V texte je uvedená správna výživa dojčaťa v praxi, s ohľadom aj na predčasne narode
ného novorodenca a dojčatá s rizikom alergie. Prirodzená výživa (dojčenie) pozitívne ovplyvňuje 
rast a vývoj jedinca nielen v prvých mesiacoch života, ale môže tlmiť rozvoj viacerých chorob
ných stavov v dospelosti (ateroskleróza. alergické ochorenia, autoimunitne choroby, nádorové 
ochorenia atď). Xenobiotiká, ktoré sa môžu dostať do materského mlieka, sa v detskom orga
nizme rôzne dlho deponujú a môžu nepriaznivo ovplyvňovať jeho aktuálny zdravotný stav aie 
aj dlhodobú prosperitu organizmu. Zdôraznený je jednoznačný vyznám dojčenia pred podává
ním náhradnej dojčenskej výživy. Auton upozorňujú na riziká umele; dojčenskej výživy a potre
bu zohľadnenia odlišnej výživy v jednotlivých vekových obdobiach.

V ďalšom texte knižnej publikácie su prehľadne uvedené zakladne pnpravky náhradne; mliečne 
výživy, ako aj dietetické pnpravky s uvedením ich indikácie.

Publikácia je určená predovšetkým pediatrom, ale aj každému lekárovi, ktorý sa vo svce orax 
stretáva s problematikou výživy dieťaťa v prvom roku života. Knižku odporúčam ako vhodný 
študijný materiál pre poslucháčov lekárskych fakult, a to tak medicínskeho ako aj ošetrovateľ 
ského zamerania. Autorom a vydavateľovi gratulujem k vydarenej a osožnej pubUac

Publikácia má 76 strán a je dostupná v predajnej sieti zdravotníckej literatúry, alebo s ju 
možno objednať na adrese. Vydavateľstvo Osveta. Jilemnického 57. 036 01 Marím, e ~ a  
redakcia@vydosveta sk

Prof. MUDr. J. Buchanec, DrSc . Klinika deti a dorastu JLF UK a MFN, Martin
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Zahraničná tlač o študentoch, reformách, peniazoch a diplomoch

Aká je nádej na vzdelanie?
Univerzitné systémy v Anglicku, Francúzsku a Nemecku trpia nedostatom 

peňazí, takže niektoré vlády navrhujú štúdium spoplatniť, čo pomklo štu
dentov, aby vyšli do ulíc. Stalo sa bezplatné vysokoškolské vzdelávanie 
luxusom, ktorý si Európa nemôže dovoliť?

V Berlínskej historickej radnici univerzitní študenti zorganizovali protestné 
sedenie, pískali a vykrikovali heslá, kým ich neodtiahla polícia. V Londýne 
študenti protestovali na Parlamentnom námestí, v Paríži tisícky štrajkujúcich 
študentov zaplnili bulváre, pochodovali pod transparentmi a spievali „všetci 
spolu!" Európania sú už zvyknutí na to, že študenti radikálne zmeny pre
sadzujú na uliciach, títo mladí ľudia však chcú zachovať status quo. Pro
testujú proti plánom vlády reformovať vysokoškolský systém -  proti tomu 
že sa má v niektorých prípadoch značný podiel finančného bremena pre
niesť na plecia študentov.

Európske univerzity naliehavo potrebujú viac peňazí na to, aby mohli sú
ťažiť s USA, ktoré na vysokoškolské vzdelávanie vynakladajú viac než 2 % 
hrubého domáceho produktu, čo je viac ako v ktorejkoľvek inej vyspelej 
krajine. Mnohé európske univerzity zaostali, majú preplnené posluchárne 
a nedostatok takého základného vybavenia, ako sú vedecké laboratóriá 
a počítače. Amencké univerzity sú lepšie aj v tom, že študenti na nich získajú 
titul ma(gi)ster za šesť rokov, zatiaľ čo v Európe to môže trvať takmer desať 
rokov. Vlády si uvedomujú, že univerzity potrebujú viac peňazí -  ale vedia 
aj to, že im ich nemôžu poskytnúť, pretože rozpočty sú už preťažené zni
žujúcimi sa pnjmami z daní a rastúcimi výdavkami na zdravotnú starostlivosť, 
podporu v nezamestnanosti a na dôchodky. Pre politikov sú teda poplatky 
za štúdium prostriedkom na podporu financovania univerzít, ale študenti 
v nich vidia prízrak plazivej privatizácie, ktorá môže. ako tvrdia, zapríčiniť, 
že vysokoškolské vzdelávanie si bude môcť dovoliť len málokto

Návrhom na zavedenie poplatkov za štúdium Európa preberá tu stránku 
z americkej učebnice, ktorá hovorí o financovaní univerzít. USA poskytujú 
študentom veľkú škálu možností, od štátnych škôl, ktoré vyberajú len 
3 000 dolárov za semester, až po prominentné univerzity ako je Stanford 
Yale a Harvard, na ktorých rok štúdia môže stáť viac než 30 000 dolárov 
Mnohé školy však ponúkajú finančnú pomoc, študijné granty, pracovno- 
študijné programy (štúdium jsopri zamestnaní), či externé štúdium. Mnohí 
študenti si berú pôžičky s nízkym úrokom, aby zaplatili časť študijných ná
kladov. V Európe má najvyššie poplatky za vzdelanie na verejných univer
zitách Anglicko -  1 600 EUR ročne. Percento mladých Britov, ktorí idú na 
univerzity, sa však za posledných desať rokov viac než zdvojnásobilo, bez 
toho, aby príslušne vzrástli univerzitné rozpočty. Premiér Tony Blair preto 
navrhol, aby sa súčasný systém poplatkov na anglických univerzitách na
hradil novým, variabilnějším, v ktorom bude od roku 2006 každý študent 
platiť do 4 280 EUR ročne. Študenti dostanú tieto peniaze vo forme pôžičky, 
ktorú budú musieť zaplatiť po skončení štúdia, ked ich príjem prekročí 
ešte neurčenú sumu medzi 21 000 EUR a 28 000 EUR.

Toto opatrenie anglické, nedostatočne financované univerzity silne pod
porujú, tvrdiac, že dalšie peniaze im umožnia investovať do infraštruktúry 
a pritiahnuť viac vysokokvalifikovaných učiteľov. „Je veľmi ťažké získať špičko
vých vysokoškolských učiteľov, zvlášť v oblastiach, kde je velká konkurencia 
súkromného sektoru, ako napríklad právo a informačné technológie,“ hovorí 
Ivor Crewe z reprezentačného orgánu britských univerzít. Ale Tim Yeo, ho
vorca pre vzdelávanie opozičnej Konzervatívnej strany, hovorí, že dlhy, ktoré 
sa študentom nahromadia „sa tak zvýšia, že odradia niektorých študentov 
od štúdia na univerzite." Toryovci aj liberálni demokrati chcú na zaplatenie 
účtu za vzdelanie použiť dane. Napriek rozsiahlym protestom niektorí štu
denti však súhlasia s tým, aby zaplatili časť výdavkov na svoje vzdelanie. 
Dan Ashley, hovorca Národnej únie študentov, hovorí, že je proti novému 
systému, ale nie proti myšlienke platenia. Obáva sa, že ak sa zavedú vyššie

poplatky, „potrvá len niekolko rokov, kým sa zruší horná hranica poplatkov 
a budeme mať systém podobný tomu, aký ma/ú v USA. “

V septembri oznámil francúzsky Inštitút politických štúdii v Paríži (IEP), 
jedna z elitných francúzskych vysokých škôl, že ročný poplatok za štúdium 
na škole vzrastie z terajších 1 050 EUR na 4 000 EUR ročne Študenti z rodín 
s nízkymi príjmami budú platiť menej ako študenti z bohatších rodin UNEF, 
Francúzska národná študentská únia, tvrdí, že zvýšenie poplatkov na IEP 
je znakom privatizácie študenti sú tiež znepokojení návrhmi na harmo 
nizáciu diplomov s európskym štandardom, i tým, že jednotlivé univerzity 
by mali mat viac slobody pri rozhodovaní o svojom rozpočte a pri určovaní 
pionuky poskytovaných kurzov. Urobili teda to, čo francúzski študenti robia 
vždy: vyšli do ulíc protestovať

Študenti sa obávajú, že tieto reformy umožnia biznisu, aby príliš ovplyv 
ňoval študijné programy, a že harmonizácia spôsobí nízku konkurencie 
schopnosť malých škôl oproti lepšie financovaným univerzitám V dôsled 
ku každodenných protestných pochodov napokon vláda odvolala mektore 
z plánovaných reforiem, hoci harmonizácia diplomov dalej pokračuje

V Nemecku je hlavným bojiskom Berlín Mestu hrozí tento rok de‘ t 
4.5 miliárd EUR Mestská vláda navrhla, aby sa do roku 2009 znížil 
o 75 miliónov EUR rozpočet pre tri univerzity v meste, na ktorých študuje 
asi 135 000 študentov Rozpočtové reštrikcie viedli k návrhom, že by sa ma 
zaviesť poplatky za štúdium, špeciálne pre tých .profesionálnych Studen 
tov". ktorým trvá získanie diplomu oveľa viac ako obvyklých šesť až osem 
rokov.

Zákon, ktorý prijal nemecky parlament v auguste 2002, zakazuje šest 
nástim nemeckým štátom zaviesť na verejných univerzitách poplatky za 
štúdium Štáty však chcú zaviesf tieto poplatky, pretože si nemôžu dovoliť 
vytvoriť finančné stimuly pre nadaných vysokoškolských učiteľov ani za 
sobif študentov počítačmi alebo vybavením laboratorn Podali preto odvo 
lanie na najvyšší súd krajiny, a kedže vena. že sud vyhrajú už rvektore štáty 
pripravil planý na zavedenie poplatkov za štúdium v rozsahu od 500 do 
2 000 EUR za semester Bavorsko už vyberá od študentov 500 EUR za se 
mester v prípade druhostupňového (maígosterskehol Studia áphpra.ujé 
sa spoplatniť aj prvostupňové (bakalárske) Studium medzi 400 a 600 E R 
za semester . Cvskutu/eme teraz o pn/ati anglosaského systému s púžxfkarr 
a grantmi,' hovorí Angelika Kans hovorkyňa bavorského mevsterstva š* 
stva. „Poplatky by sa nemali používať na zaplátanie dier v štátnych rozpoč
toch, ale mali by byť zacielené špecificky na zlepšenie kvality vzdelávania "

Odporcovia tohto systému tvrdia, že poplatky za vzdelanie znemožnia 
študovať študentom z rodín s malými a strednými príjmami. Prezident Ne
meckej asociácie univerzít Peter Gaehtgens však odporuje, že nemecké 
univerzity už sú elitárske, ked len asi 10 % študentov pochádza z robot
níckej triedy. Ďalej Gaehtgens tvrdí, že vyberanie poplatkov za štúdium by 
prinieslo dvojaký úžitok: poskytlo by univerzitám finančnú injekciu, umož
ňujúcu im zvýšiť kvalitu vzdelávania, a je tiež presvedčený, že ľudia by si 
vzdelanie viac vážili, ak by malo svoju určenú cenu.

„Nezabilo by ma, keby som musel platiť poplatok za štúdium 500 EUR 
dvakrát za rok,“ hovorí Tobias Haas. dvadsaťročný študent ekonómie z Ber
lína, ktorý sa minulý týždeň zúčastňoval na protestných akciách .Ale vo 
všeobecnosti by nebolo fér, keby možnosť študovať závisela od bohatstva 
vašich rodičov. * Skutočne, nikto netvrdí, že by to tak malo byť. Ale nezdá sa. 
že by študenti tomu venovali pozornosť.

Reportéri:
William Boston, Berlín, Aisha Labl, Londýn a Grant Rosenberg, Paríž

TIME, t5. decembra 2003 
Preklad a úprava RNDr. Z. Ladzlanska, CSc.
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Francúzski študenti protestujú proti univerzitným reformám. Nie je to velini múdre.
Michael B lumenthal, spisovateľ a univerzitný profesor, ktorý posledné tri roky žije a pracuje vo Francúzsku

Štyria študenti ročníka, v ktorom je 50 študentov, trpezlivo ale skľúčene 
sedia na zemi pred mojou univerzitnou učebňou. Čakajú na niečo, na čo 
majú právo: na vzdelanie.

Vrátnici však zavreli dvere na dva západy a vyniesli všetok nábytok. Na 
tejto francúzskej univerzite, kde normálne pôsobím, sa dnes bude vyučo
vať len málo alebo vôbec nie, tak ako včera a celý minulý týždeň. Je to preto, 
že mnoho študentov štrajkuje. Protestujú proti skromným, ale pre nich zrej
me radikálnym reformám, navrhnutými francúzskou vládou pre systém, 
ktorý potrebuje zmenu tak veľmi, ako Stredný východ potrebuje mier.

Učil som v piatich štátoch na troch kontinentoch, na univerzitách od Har
vardu po Haifu, od Slobodnej univerzity v Berlíne po Wichitskú štátnu uni
verzitu, od Budapešti po Boise. Hoci som hrdý a poctený tým, že som práve 
tak francúzsky ako aj americký občan, musím povedať, že som sa nikde 
nestretol s takým neefektívnym, chaotickým, perverzne byrokratickým 
a nefunkčným systémom vysokoškolského vzdelávania, ako je francúzsky. 
Americký profesor má vo francúzskom systéme pocit, že sa ocitol nielen 
v inej krajine, ale aj na inej planéte. Už sama idea amerického vysokoškol
ského systému, v ktorého centre je študent a každá nuansa infraštruktúry -  
pracovne pre učiteľov, internáty, mzdy, dobre vybavené učebne -  je konci
povaná tak, aby uľahčovala výučbu a výskum, je pre väčšinu francúzskych 
univerzít taká cudzia, ako porcia paštéty z husacej pečene na stretnutí 
odtučňujúcich sa.

Namiesto toho vo Francúzsku máme -  často v mene demokracie a rovnosti 
príležitostí -  preplnené učebne, zle platených vysokoškolských učiteľov, pra
covne, v ktorých sa tiesni osem až desať učiteľov, systém taký uviaznutý 
v byrokracii, že na zhotovenie fotokópií je potrebných mekolko sekretárok, 
formulárov, pečiatok a návštev rozličných kancelárií. Áno. tento systém je 
možno viac „demokratický", ale demokratický v tom zmysle, že redukuje 
skutočne všetko na najmenšieho spoločného menovateľa. I ked Francúzsko 
odvádza pri vysokoškolskom vzdelávaní vynikajúcu prácu, zdá sa, že najvyš
ším cieľom nie je vzdelávanie mládeže, ale finančné zabezpiečenie učiteľov.

Aké sú tie radikálne reformy, ktoré navrhuje súčasná vláda, a proti ktorým 
mnohí tak veľmi protestujú? V podstate ide o harmonizáciu francúzskych 
diplomov (na bakalárskej, ma(gi)sterskej a doktorandskej úrovni) s diplo

mami zvyšku Európy a o väčšiu lokalizáciu autority pre francúzske uni
verzity, dovoľujúcu jednotlivým univerzitám viac autonómie v rozhodovaní 
o svojich rozpočtoch. Skromné návrhy, však? Sila protestov však už vládu 
prinútila od nich upustiť, pretože pre mnohých Francúzov sú takéto návrhy 
zlovestným prízrakom „elitárskeho“ a „nedemokratického“ systému, v kto
rom bude vysokoškolské vzdelanie rezervované pre bohatých (podobne, 
ako nesprávne predpokladajú, v Amerike). Hoci to môže zdanlivo urážať 
francúzsky ideál rovnosti, trocha nerovnosti pri snahe o vytvorenie sluš
ného systému vysokoškolského vzdelávania nemusí byť chybou.

Existuje hranica, na ktorej priveľa demokracie, podobne ako príliš veta aní- 
zového likéru pred večerou, môže viesť k akejsi ľahkej a povrchnej opilosti 
Hoci peniaze môžu skutočne byť koreňom všetkého zla, môžu na druhej 
strane aj vydláždiť cestu väčšej spravodlivosti, lepšiemu, i ked stále nedo
konalému svetu. Ako som si doteraz všimol, najväčší rozdiel medzi údaj
nou „elitárskou“ univerzitou, na ktorej tiež učím -  Inštitútom politických 
štúdií (IEP) v Paríži, kde väčšina uchádzačov musí urobiť prijímaciu skúšku 
a platiť poplatok za štúdium asi 1 000 EUR ročne -  a „demokratickejšími" 
univerzitami, spočíva v tom, že IEP funguje. Zvládnuteľný počet študentov 
sedí v učebni naprojektovanej tak, aby sa tam zmestili a majú knihy, z kto
rých sa môžu skutočne učiť.

Čo nie je pokazené, to neopravujte, hovorí staré americké príslovie Na 
Francúzov sa viac vztahuje jeho opak ak je to pokazené, prečo sa nepo
kúsiť o opravu? Francúzsky systém vysokoškolského vzdelávania je pokaze
ný až po jadro. Zdá sa mi, že aspoň na úrovni vysokoškolského vzdelávania 
je už najvyšší čas, aby starý francúzsky revolučný tnumvirát slobody, rov
nosti a bratstva otvoril svoje dvere pre štvrtého súrodenca -  modernost

Za peniaze si nekúpime ani lásku, ani štastie, ale sú veľmi prospešné 
tým, že sa za ne dajú kúprf vea na ktoré doteraz nemáme inú menu Nech 
kultúra, ktorá je hrdá na svoje intelektuálne úspechy, je hrdá aj na univer
zitný systém A -  hoci to môže znieť neospravedlniteľne kapitalisticky -  
niekedy aj istý hrubý amenkanizmus má svoju platnosť: dostanete to, za 
čo zaplatíte.

TIME, 15. decembra 2003 
0c.

Za profesorom Karolom Ondreičkom
Po ťažkej chorobe a nedožitých šesťdesiatin odišiel z našich ra

dov dňa 11. novembra 2003 priateľ, kolega, skvelý umelec a vyso- 
ko školský pedagóg, profesor Karol Ondreička, akademický maliar.

Narodil sa 23. apríla 1944 v Čachticiach. V rokoch 1962 -  1966 študo
val na Pedagogickej fakulte v Nitre a v rokoch 1968 -  1974 na Vysokej 
škole výtvarných umení v Bratislave, na Oddelení ilustrácie a knižnej 
tvorby u profesora Albína Brunovského, kde začal aj od roku 1979 
profesionálne pôsobiť. V roku 1984 sa zúčastnil trojmesačného štu
dijného pobytu vo Velkej Británii, kde sa venoval štúdiu anglickej gra
fickej školy a jej tradícii a kde sa tiež zaujímal o systém vzdelávania 
umeleckého školstva. V roku 1989 sa stal docentom a ešte v tom 
istom roku rektorom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, na 
ktorej zotrval do roku 1990. V roku 1991 bol menovaný vysokoškolským 
profesorom a od decembra 1992 začal pôsobiť ako pedagóg na Ka
tedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK. Na katedre vyučo
val kresbu, ale predovšetkým grafiku. Bol gestorom študijného odboru 
výtvarná výchova, kde sa významnou mierou podieľal na formovaní 
programovej orientácie katedry. Bol členom Vedeckej rady PdF UK, 
Akreditačnej komisie, členom i predsedom habilitačných komisií na 
vlastnej fakulte, ako aj na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, 
Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína a Metoda v Nitre, Peda
gogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Profesor Karol Ondreička bol vynikajúcim maliarom, grafikom, ilus
trátorom a pedagógom a významným predstaviteľom slovenského 
výtvarného umenia. Počas svojho bohatého umeleckého života pred
stavil sa verejnosti doma a v zahraničí na mnohých samostatných 
a kolektívnych výstavách, ilustroval takmer dvesto knižných publikácií. 
Za svoje výtvarné dielo získal mnoho ocenení a čestných uznaní doma 
aj v zahraničí.

Na katedre vyučoval voľnú grafiku, bol zanieteným pedagógom, vie
dol množstvo diplomantov a doktorandov. K svojim študentom pristu
poval s jemu príznačnou starostlivosťou, venoval sa im vždy, keď to 
potrebovali, ale usiloval sa aj o rozvoj ich ľudských kvalít.

Odišiel človek, kolega a priateľ, ktorého sme mali radi a vážili sme si 
ho pre jeho umelecké, odborné a ľudské kvality. Česf jeho pamiatke.

Katedra výtvarnej výchovy PdF UK Autor: Lucia Penzová, 4 roč., Katerda výtvamei vychovy PdF UK
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Študentským perom

Novoročný rozhovor s rektorom UK doc. PhDr. Františkom Gahérom, CSc.

Začínali ste  na Katedre logiky a m eto 
do lóg ie vied FiF UK. A ko teraz, s o d 
stupom  času, hodnotíte voľbu svojho
povolania?
-  Ak chcem  hovoriť o tom, čo bolo dôležité 

pre voľbu m ôjho povolania, m usím  začať 
s voľbou strednej školy. Vďaka tomu, že 
na zák ladne j ško le  som  úspešne riešil 
o lym p iády  z m a tem a tiky  a fyz iky  a tie to 
predm ety ma bavili, dostal som  sa na G ym 
názium Jura Hronca na Novohradskej ulici 
v Bratislave do tzv. m atem aticko-fyzikálnej 
triedy, znám ej aj ako Béčka. V  tých dobách 
gym názium  „N ovohradská“ pa trilo  k tým  
najlepším  na S lovensku a ony Béčky boli 
jeho e litným i triedam i (výborné boli aj Áčky 
zam erané na počítače a Céčky s experi
m entálnym  vyučovaním  m atem atiky)

M yslím  si, že dobrá stredná škola môže 
zásadným  spôsobom  skva litn iť vedom osti 
a z ručnosti č loveka. V  tom  veku si človek 
osvo jí a zapam ätá veľm i veľa štruktú ro
vaných  p o zn a tko v  a p o s tu p o v  M ôžem  
povedať, že som  mal šťastie v tom , že som 
m ohol chodiť na túto s trednú školu a spo
znať m nohých vyn ika júc ich učite ľov a vý 
borných spo lužiakov. Po skončení gym ná
zia som  pôvodne chcel študovať na UK 
fyziku (s c ieľom  študovať špecia lizáciu  as
tronóm ia), ale nakon iec ma doc Farka- 
šová (tera jš ia vedúca K atedry filozo fie  FiF 
UK) presvedčila , aby som  študova l kom bi
náciu filozo fia -fyz ika  na dvoch faku ltách. 
Po skončení štúdia, abso lvovaní vo jenske j 
s lužby a po prekonaní istých prekážok (pol 
roka som  bol bez zam estnan ia  -  čuduj sa 
svete, v tých dobách!) som  učil na M ate
m aticko-fyz iká lne j faku lte  filozofiu . K andi
dátsku prácu som  napísal na tém u na po
m edzí filo zo fie  a zá k la d o v  m a tem a tiky  
a zre jm e aj to  rozhodlo, že o m ňa prejavili 
záu jem  pracovníc i z K atedry log iky a m e to
do lóg ie  v ied FiF UK. K eď som  odchádzal 
z M FF UK, bo lo m i ľúto za výborným i štu
dentm i, ale o tvára la  sa m i cesta odbornej 
profilácie v ob lasti logiky, v čom  mi na jv iac 
pom oho l môj neskorší ko lega a p ria te ľ 
prof. Pavel Cm orej. M yslím  si, že na uspo
kojen ie  zvedavosti ducha nie je  zau jím a
vejšia a kra jš ia  d iscip lína ako logika, preto 
som  rád, že sa m i pošťastilo  pracovať 
v tom to odbore.

A ko hodnotíte svoje doterajš ie pôso
benie na čele Univerzity Kom enského?
-  Na hodnotenie m ôjho pôsobenia je  príliš 

krátka doba a v princípe to prináleží nie
komu iném u -  akadem ickej obci a za in te
resovanej verejnosti. Ak by som to  obrazne 
charakterizoval, m oje vyťaženie prácou je 
asi také, ako keby som  bol neustále m ini
málne v pokluse. Hádam  nebudem  nes
kromný, ak poviem , že univerzita, ktorá je 
kolosom  s 5 tis íc zam estnancam i a v iac ako 
26 tis íc  š tuden tm i, riadne fungu je  a je j 
vedeniu sa určite podarilo získať -  pove
dané hokejovou term inológiou -  niekoľko 
nezanedbateľných plusových bodov (na
príklad nová počítačová m iestnosť pre štu
dentov, vyše 400 prípojok na internet a re

konštrukcia sociálnych zariadení na výško
vom  b loku A  v Š tudentskom  dom ove 
Ľ. Štúra, oprava a návrat do pôvodnej po
doby vchodových dverí do historickej bu
dovy UK na Šafárikovom  námestí, úprava 
jeho foye r a nová vitráž na konci vestibulu 
a iné).

A ké sú vaše ďalšie predstavy o sm e
rovaní našej univerzity? V súčasnosti 
sa veľm i veľa hovori o celkovej úrovni 
školstva, o postaveni pedagógov, ale 
aj o kvalite výučby na vysokých ško 
lách. A ko danú s itu ác iu  vn ím a te  
z pozície rektora?
-  Vaše otázky sú príliš kom plexné na to, 

aby sa na ne da lo stručne a vyčerpávajúco 
odpovedať. Napriek tom u sa pokúsim  as
poň o náčrt odpovede Univerzita K om en
ského chce byť oficiálne uznaná za výs
kum nú univerzitu, o čo požiadala za tia ľ ako 
jed iná  zo všetkých vysokých škôl na S lo
vensku Chce byť konkurencieschopnou 
un iverzitou v Európskom  vysokoškolskom  
priestore, chce prisp ievať k budovaniu spo
lo čno s ti za lože ne j na vzde lá van í, kde 
vzde lávanie  sa považuje za verejné blaho, 
chce byť dem okra tickou decentra lizovanou 
inštitúciou, ktorá sa hlási k principu zodpo
vedania  sa (dokladovaná zodpovednosť) 
a ktorej procesy rozhodovania majú byť 
transparentné

A k  m ám e hovoriť o diagnóze súčasného 
školstva vôbec, tak m usím e v prvom  rade 
konštatovať, že v kríze je  zák ladné a s tred
né školstvo. P rejavu je sa to  okrem  iného 
v tom, že latku náročnosti, ktorú musia 
uchádzači o š túd ium  na faku ltách  našej 
un iverzity splniť, m usím e vo väčšine odbo
rov neustále znižovať, ak chcem e prijať 
vhodný počet uchádzačov.

Ž ia ľ, m usím  konšta tovať, že h lavnou 
príčinou je  to, že hoci vláda považuje vzde
lávanie za svoju prioritu, nenapĺňa ani tie 
ciele v ob lasti financovania školstva, ktoré 
si sam a dala v program ovom  vyhlásení, a 
to nielen v oblasti vzde lávania , ale aj v ob 
lasti podpory vedy a rozvoja škôl.

Nás študentov by zaujím al váš názor 
na spoplatnenie vysokoškolského š tú 
dia.
-  S ituácia v te jto otázke je  značne nepre

hľadná. Ja som  už dávno pri m nohých 
príležitostiach dekla rova l môj postoj k to 
muto problém u Preto stručne, ako sa to 
len dá, ale bez neprim eraného skreslenia. 
Po prvé, zaveden ie  spop la tnen ia  aj pre 
všetky form y vysokoško lského štúdia ne
prinesie zásadné riešenie jeho  podfinan- 
covanosti -  vláda SR sa zaviaza la, že v ro
ku 2006 bude dávať VŠ na úrovní priem eru 
kra jín OECD, t. j. 1,33 % HDP, dnes je  to 
iba 0,72 % HDP, a nie je  predložený žiadny 
harm onogram  s vecným  plnením , ako by 
sa ten to  c ie ľ m ohol dosiahnuť Rádovo 
chýba vyše  8 m iliá rd  Sk, sp o p la tne n ie  
prines ie  v záv is los ti od p rija tého m odelu 
od 800 do 1500 m iliónov Sk, t j iba asi d e 
satinu deficitu  Po druhé, takm er desaťtis íc  
š tudentov zo S lovenska študuje v zah ra

ničí bezp la tne M oju obavu rastu úniku 
m ozgov po tvrdzu je  trend  počtu takýchto 
študentov, a to nielen na kva litných zah ra 
ničných školách, a le už aj na priem erných 
či reg ioná lnych školách V  Č echách š tu 
denti zo S lovenska dostanú internát a ľah
šie si nachádza jú  brigády i zam estnanie  
Po tretie, UK do novely zákona o VŠ na
vrh la a súh lasili s tým  i osta tní rektori s lo
venských škôl, že vysoké školy by mali 
m ať n ie len  výh ra d n é  p rávo  na po sky 
tovanie vysokoško lského vzde lávan ia  ale 
aj výhradné právo na jeho  organizovanie  
a usku točňovanie  To bude znam enať, že 
ž iadn e  p ro s tr ie d ky  za š tú d iu m  nepô jdu  
tre tím  sub jektom  a škola ich m ôže použiť 
na skva litnen ie  v las tného pedagogického 
procesu Po štvrté, požiadavka spo luúčasti 
študentov na hradení nákladov spo jených 
so štúd iom  je  v princípe legitím na vo vše 
obecnosti však závts i od cieľov, ktoré s le 
duje štát (vzde laní ľudia sú predpokladom  
prosperity hospodárstva štá tu) a od vyšky 
daňového zaťaženia  občanov č im  nižšie 
dane tým  je  väčšia  op rávnenosť spo lu 
účasti študentov na hradení nákladov

V  našich podm ienkach v prípade zavede
nia školného musí byť kreovaný systém 
reálne dosiahnuteľných štipendií a pôžičiek 
ktorý um ožni študovať a| sociálne slabším  
študentom  aby platenie za štúdium  (časť 
jeho  nákladov) nebolo v rozpore s princí
pom  o tvo renosti štúd ia pre čo na jväčšiu 
časť populačného ročníka.

A ké predsavzatia  si beriete do nového
roka vy ako rektor a aké sam otná uni
verzita?
- A k  si dávam  predsavzatia, tak nie iba 

s príchodom  Nového roka, ale vždy vtedy, 
keď to  považujem  vecne za zm yslup lné To 
hlavné, čo sa týka mojej predstavy fungo
vania a budúcnosti univerzity, som  povedal 
v inauguračnom  prejave, niektoré vecí som 
zdôraznil pri otvorení školského roka a v ne
pos lednom  rade o rgánm i akadem icke j 
sam osprávy schvá lený D lhodobý zám er 
rozvoja UK obsahuje na jdôležite jšie oblasti 
našich rozvojových plánov Po prerokovaní 
s M in is te rs tvom  ško ls tva  SR bude tento 
zám er v de fin itívne j podobe publikovaný 
a zverejnený pre všetkých členov akade
m ickej obce univerzity A ko jednu z kľú
čových o tázok pre riad iacu  č innosť 
v najb ližšom  období vidím  napríklad im ple
mentáciu vhodného ekonom ického infor
mačného systém u -  UK má byť pilotnou 
školou pre celé S lovensko -  a taktiež tak 
dlho očakávaného inform ačného systém u 
„Š tudent“ ,

Š tudentom  našej un iverzity prajem  okrem 
zdravia, šťastia a spokojnosti v osobnom  
živote  najm a úspech v štúd iu  a to, aby 
diplomy, ktoré na našej alma m ater získajú, 
boli podložené prácou a celkovým  skvalitne
ním ich osobnosti, vrá tane získania takých 
inte lektuálnych zručností, ktoré im  umožnia 
uplatniť sa na európskom  trhu práce

Za rozhovor ďaku je  Zina U rbanová
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