
SPRAVODAJ
UNIVERZITY
KOMENSKÉHO

^ r t4 G is t t *

November 2004 
Číslo 3

S pravodaj vychádza od r. 1955

NASA UNIVERZITA
Na Univerzite Komenského sa stretli rektori univerzít 

z hlavných miest Európy
Do Bratislavy pricestovali rektori univerzít z hlavných miest Európy, aby sa v dňoch 14. -  16. októbra 2004  

na pôde Univerzity Kom enského stretli na Valnom zhrom aždení združenia UNICA (UNIversities from the CApitals 
of Europe).

Ú častn íc i Valného zhrom ažden ia  UNICA

UNICA vznikla v r. 1990 a je  jedna z piatich najdôležitejších európ
skych akademických sietí, ktorá združuje 38 univerzít z hlavných miest 
európskych krajín a reprezentuje 130 000 akademických pracovníkov 
a 1,5 mil. vysokoškolských študentov. Je j úlohou je  na európskych uni
verzitách podporovať kvalitu vzdelávania a ich vzájomnú spoluprácu  
v záujme vytvárania spoločného Európskeho vysokoškolského prie 
storu.

Univerzita Komenského vstúpila do siete UNICA v roku 1994 a je  v nej 
jediným zástupcom Slovenska. Prvýkrát naša alma mater organizovala 
Valné zhromaždenie UNICA v roku 1996, a bo lo pre nás cťou, že sme 
m ohli hostiť členov tohto významného združenia a j v roku 2004.
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Valné zhromaždenie UNICA
Editorial

Veci sa na svete zväčša dejú za aktív
neho prispenia konkrétnych ľudí. Takým 
bo l p re  Našu univerzitu (NU) dotera jší 
predseda redakčne j rady doc. RNDr. 
P. Súra, PhD., past-prorektor UK. Je a j je 
ho nemalou zásluhou, že NU spoľahlivo 
držala prst na pulze nášho univerzitného 
diania. Som s i istý, že m u za vykonanú 
prácu v NU, rovnako ako na poste študij
ného prorektora, ktorý zastával v neľahkom 
čase zavádzania kreditového systému štú
dia, neďakujem len ja, ale aj mnoho iných.

Ak zhodnotíme doterajší charakter a roz
sah článkov publikovaných v NU uvidíme, 
že NU p ln ila  najmä ú lohu inform ačnú. 
Myslím si. že m inimálne rovnako dôleži
tou výzvou by pre NU malo byt', aby sa sta
la živou platformou erudovanej výmeny 
názorov členov akadem ickej obce. Ná
zorov, ktoré sa týkajú nielen úzko profe
sionálneho, ale najmä š irš ieho  kontextu 
diania na našej alma mater. Viem, že v mi
nulosti neboli podobné „odvážne“ pokusy  
veľmi úspešné. Som presvedčený, že na 
škodu veci. Je len na nás, č i túto skúsenost 
zmeníme.

Nech m i je  odpustené, ale za najpod
netnejší článok tohto čísla považujem text 
kolegu Braxatorísa. Upozorňuje v ňom o.i. 
na hroziacu významnú zmenu rozloženia 
kompetencií na deklarovane samosprávnej 
vysokej škole -  volenému akademickému 
senátu odňaté sa má postúpiť ministrom  
menovanej správnej rade. Som zvedavý, 
ako s i naša akademická obec popri plnení 
svojich nákladných“ povinností nájde čas, 
aby na toto avízo reagovala.

V tomto čísle sa môžete stretnúť s dvo
ma novými nadpism i -  „ Editorial" a „Ozve
ny“. Potešil by som sa, ak by sa zm enili 
na pravidelné rubriky. „Ozveny“ poskytnú 
priesto r na krátke reakcie  č lenov aka
dem ickej obce na články, ktoré bo li zve
rejnené v uplynulom čísle NU (články väč
šieho rozsahu by sme publikovali osobit
ne). Na podnietenie odozvy možno budem  
využívať, že č lánky čítam  už p r i tvorbe  
čísla NU a o pá r s lov k niektorým  z n ich  
sa pokúsim súbežne s ich  publikovaním. 
Verím, že do budúceho mesiaca  sa s re
akciam i pridajú ďalší.

M. Dúbrava, prorektor UK

Účastníci Valného zhromaždenia UNICA pricestovali do Bratislavy dňa 14. októbra 2004. 
Hneď v popoludňajších hodinách zasadal Riadiaci výbor UNICA a večer hostí čakala uvítacia 
recepcia v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, doplnená koncertom súboru Collegium Musi- 
cum PdF UK a prehliadkou gobelínov.

Nasledujúci deň boli na programe rektorský seminár UNICA, stretnutie vedúcich oddelení 
medzinárodných vzťahov univerzít UNICA, ako aj Valné zhromaždenia UNICA v Auditórium  Ma
ximum PraF UK.

Na rektorskom seminári UNICA privítal účastníkov na pôde UK doc. PhDr. František Gahér, 
CSc., rektor UK. Seminár otvoril prof. Arthur Mettinger, prorektor Viedenskej univerzity a pre 
zident UNICA a uviedol tém u rokovania -  budúcnosť doktorandského štúdia v Európe. Na 
seminári vystúpili Dr. Gabriela Ondrejkovics -  Fernandes, vedúca Oddelenia medzinárodných 
vzťahov a vedeckého výskumu na Viedenskej univerzite, doc. Ing. Peter Plavčan. vedúci Oddele
nia vysokých škôl Ministerstva školstva SR a prof. RNDr. Dušan Mlynarčik. DrSc., prorektor UK

Po krátkom prehľade rozličných súčasných m odelov doktorandského štúdia a porovnaní ich 
cieľov, štruktúr a hlavných charakteristík sa diskusia zamerala na témy týkajúce sa realizácie 
spoločného (joint) doktorandského štúdia a sietí doktorandského štúdia: prečo treba diskutovať 
o spo ločnom  doktorandskom  štúdiu, akým výzvam čelíme a akú pridanú hodnota a syner 
getický aspekt môžeme očakávať. Dotkla sa rozličných základných aspektov tejto témy. okrem 
iného štandardov, kom patibility študijných program ov i právnych aspektov Diskutovalo sa a| 
o možných realizačných nástrojoch, o „cene excelencie“ , teda o finančných a operatívnych aspek 
toch spoločného doktorandského štúdia.

Stretnutie vedúcich oddelení medzinárodných vztahov univerzít UNICA viedol Markus Laitinen. 
zástupca vedúcich oddelení medzinárodných vzťahov univerzít UNICA V úvode rokovania vy
stúpil doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc., prorektor UK, a predstavil systém vysokoškolského vzdelá 
vania na Slovensku.

Ďalej boli účastníci informovaní o rokovaní Riadiaceho výboru UNICA v Paríži a o iniciatívach 
a správach prednesených na stretnutí vedúcich oddelení medzinárodných vztahov univerzít 
UNICA v rámci 16. výročnej konferencie EAIE (Európskej asociácie m edzinárodného vzdeláva 
nia), ktorá sa konala v septembri v Turíne. Taktiež hovorili o pnpravovanej Študentskei konfoiencn 
UNICA, ktorá sa uskutoční v Amsterdame koncom  októbra 2004. ako í o dalších pripravoval i ' 
medzinárodných podujatiach organizovaných UNICA. Značná časť diskusie bola venovaná post 
socratovskému programu EÚ zameranému na aktuálne úlohy oddelení medzinárodných vztahov 
(http://europa.eu.int/eur-lex/en/corrVpdf/2004/com2004_2447en02/pdf). Budúce stretnutie vedu 
cich oddelení medzinárodných vzťahov univerzít UNICA sa bude konaf dňa 29 apola 2005 v Talii 
ne v Estónsku.

Účastníci Valného zhromaždenia UNICA. ktoré sa konalo v popludňajšich hodinách si vypočuli 
informáciu o činnosti Boloňského laboratória UNICA Následne venovali pozornost finančným 
otázkam -  schválili účty za rok 2003, oboznámili 
sa so správou auditora o finančnej situácii za rok 
2004 (ku dňu 15. septem bra 2004) a vyjadrili 
súhlas s rozpočtom na rok 2005. Zasadnutie 
schválilo tiež prijatie nového člena UNICA -  no
vej Sorbonskej univerzity v Paríži. Po prestávke 
nasledovala info rm ácia  o sem inároch UNICA 
a o č innosti pro jektových pracovných skupín 
UNICA.

Pracovnú atm osféru s tre tnutia osviežil v so
botu spoločenský program -  exkurzie na zámok 
Sm olenice, kde vystúpil tanečný a spevácky 
súbor G ym nik FTVŠ UK, a na hrad Červený 
kameň, kde bo la prehliadka hradného múzea 
nábytku a hradných pivníc.

Valné zhromaždenie UNICA sa koná raz ročne, 
budúce stretnutie sa uskutoční v roku 2005 na 
Universita degli studi di Roma Tre v Taliansku.

RNDr. Z. Ladzianska, CSc.

Z rokovania zástupcov oddelení medzinárodných vzťahovRektorský seminár o budúcnosti doktorandského štúdia

2

http://europa.eu.int/eur-lex/en/corrVpdf/2004/com2004_2447en02/pdf


Rektor UK vymenoval nových emeritních profesorov
Na základe rozhodnutia Vedeckej rady UK odovzdal dňa 4. októbra 2004 rektor UK doc. 

PhDr. F. Gahér, CSc., dekréty oprávňujúce nsiť čestný titul „profesor emeritus" profesorom 
Prírodovedeckej fakulty UK prof. RNDr. Dušanovi HOVORKOVI, DrSc., prof. RNDr. Ivanovi 
KRAUSOVI, DrSc., prof. RNDr. Milanovi MIŠÍKOVI, DrSc.

Ďalších emeritných profesorov vymenoval rektor UK dňa 18. októbra 2004, a to z Filozofickej 
fakulty UK prof. PhDr. Miroslava KUSÉHO, CSc., prof. PhDr. Jána MICHÁLKA, DrSc., 
prof. PhDr. Milana ZIGU, CSc.

Spolu s nimi tento čestný titul prevzal aj prof. PhDr. Jozef HRČKA, DrSc., z Fakulty telesnej 
výchovy a športu UK.

Pri te jto príležitosti ocenil rektor UK významný prínos pánov profesorov k rozvoji univerzitnej 
vedy a vzdelávania aj udelením Pamätnej medaily k 85. výročiu založenia UK.

Oh)

Zľava prol. D. Hovorka, prof. M. Mišík, prof. I. Kr^us

Zľava prol. M. Kusý, prof. J. Hrčka, prof. J. Michálek, prof. M. Zigo

Hodnotenie kvality vysokých škôl

Predstavujem e novú prorektorku  
U niverzity Komenského

Funkciu prorektorky Univerzity Komen
ského pre vzdelávaciu činnosť začala od
1. októbra 2004 vykonávať doc. Mgr. art. 
Anna Predmerská z Evanjelickej boho
sloveckej fakulty UK. Vystriedala na tomto 
poste doc. RNDr. P. Súru, PhD., ktorému skon
čilo druhé funkčné obdobie.

Doc. Mgr. art. Anna Predmerská sa naro
dila 15, 8, 1954 v Martine 

Vzdelanie:
-  Konzervatórium Košice 1969 -1973 

(prof. I. Sokol -  organ)
-  Hudobná fakulta VŠMU, Bratislava 1973 -  

1977 (prof. Dr. F. Klinda -  organ)
-  Conservatoire Royale Brusel, 1977 -  1978 

(prof. K. D 'Hooghe -  organ)
-  Slovenský hudobný fond -  štipendistka, 

Bratislava 1978 -  1979 (prof. I. Sokol)
-  Medzinárodné interpretačné kurzy -  Weimar 

1972, 1975 (prof. E. Hohler), Millstadt 1981 
(prof. G. Litaize)
Habilitačné konanie:
HTF VŠMU Bratislava, 1998 -  odbor hudob
né umenie 
Zamestnanie:

-  Slobodné povolanie -  koncertná umelkyňa 
1977-1991

-  Sólistka Slovenskej filharmónie v Bratislave 
1981, 1982, 1986-1992

—EBF UK, Katedra praktickej teológie -  odb. 
as. 1991 -  1999, od r. 1999 ako docentka. 
Prednáša hudobno-teoretické a praktické 
disciplíny: Hudobná teória, Hymnológia 
(vrátane historických, estetických a orga- 
nologických okruhov tém s prihliadnutím na 
ev. duchovnú, cirkevnú a liturgickú hudob
nú tvorbu), Cirkevnú hudbu, Liturgický spev 
v rámci Katedry praktickej teológie EBF UK.

-  Žilinská univerzita -  Katecheticko-pedago- 
gická fakulta, Ružomberok 1998 -  2001, 
doc. v odbore hud. predmetov 
Vyznamenania a ceny:
Cena Frica Kafendu, SHF 1982 
Členstvo v akademických orgánoch:

-A S  EBF UK -  od 1992 -  2003, z toho štyri 
volebné obdobia ako predsedníčka, ostatné 
vo funkcii podpredsedníčky

-  AS UK -  2001 -  2003, súčasne členka PAS 
UK
Ostatná činnosť:

-  koncertná činnost doma i v zahraničí, spo
lupráca s rozhlasovými, televíznymi a na
hrávacími spoločnosťami, predsedníčka Vý
boru cirkevnej hudby ECAV na Slovensku,

-  členka výborov ECAV: masmediálny, hym- 
nologický, bohoslužobný,

-  riadna členka európskej konferencie EKEK 
(Štrasburg), členka redakčnej rady Ev. školy 
a Cirkevná hudba
Jazykové znalosti:
pasívne nemecky, francúzsky, rusky
Rodinné pomery: vydatá, jedno dieťa

Predstavitelia Slovenskej rektorskej kon
ferencie, Rady vysokých škôl SR a Štu
dentskej rady vysokých škôl SR sa stretli 
5. októbra 2004 v Bratislave, aby sa do
hodli na spoločnom projekte evalvácie vy
sokých škôl. Návrh projektu, ktorý predložil 
prof. J. Sinay, prezident SRK, bol vypraco
vaný na základe záverov spoločného stret
nutia členov SRK s predsedom vlády SR

M. Dzurindom a dalšími členmi vládneho 
kabinetu. Cielom predloženého návrhu je. aby 
v priebehu roku 2005 bola vypracovaná me
tod ika evalvácie a aby vysoké školy zastrešili 
jej priebeh Evalvácia zhodnotí kvalitu výuč
by, štúdia a vedy na slovenských vysokych 
školách, zadefinuje ich silné a slabé stránky 
a ponúkne návrhy na zvýšenie kvality

Maria Člkešova
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V tomto príspevku by som chcel načrtnúť niekolko problémov súčasného fungovania fakulty a univerzity a vyjadriť sa k možným  
riešeniam. Článok má ambíciu vytvoriť diskusiu o týchto problémoch a ponúknuť podnety na zamyslenie, nie vtláčať čitateľovi hotový 
názor, že načrtnuté riešenia sú nevyhnutne najoptimálnejšie.

S m e  scho pn í sam osprávy?
Navrhovaná reforma vysokoškolského systé

mu má preniesť zásadnú časť kom petencií 
z akademickej samosprávy na správnu radu, 
ktorú tvoria prevažne m inisterstvom školstva 
schválení delegáti. Odňatím kom petencií aka
demickému senátu sa zároveň likviduje spra
vovanie vysokej školy akademickou obcou. 
Je akademická obec neschopná samosprávy, 
ak ju má sprostredkovane spravovať minister
stvo školstva?

Poukážem na analógiu so vzťahom študenti 
a zamestnanci fakulty. Súčasný stav akoby 
potvrdzoval, že súčasná forma spravovania fa
kulty nie je v istých bodoch efektívna. Pokiaľ 
na fakultnej úrovni dochádza k fatálnym chy
bám v práci študentských zástupcov v jednot
livých komisiách, len to  nahráva vyššej moci 
argument, že je potrebný prenos kompetencií. 
Mám na mysli tohtoročnú prácu ubytovacích 
kom isií fakú lt UK. Takým to situáciám  sa dá 
predísť tak, že byrokratickú časť práce uby
tovacej komisie fakulty budú vykonávať úrad
níci pod hlavičkou vedenia fakulty. Ak volení 
zástupcovia nie sú schopní spolupráce, štu
dentská časť akademickej obce tým dokazuje, 
že sa nespravuje efektívne. To isté platí pre ne
fungujúcu študentskú sam osprávu v študent
ských dom ovoch. Nemusíme však zvaľovať 
vinu na kolektív, aj keď to vypovedá o záujme 
študentov ako celku podieľať sa na spravo
vaní fakulty. Je to  výzva pre nás posnažiť sa 
o nápravu a dokázať opak. Vyžaduje to jasnú 
predstavu senátorov zo študentske j časti, 
ktorí musia skutočne tvoriť tím, a nie sa na tím 
vyhovárať, pokiaľ sa stane chyba. Preto v tom 
to roku vstupuje do volieb koalícia študentov

schopných spolupráce, čo už predtým doká
zali prácou v ŠVŠ, prípadne v študentskej časti 
AS UK.

UK je vysoká škola výskum ného typu. Ve
deckým  skúmaním sa teda podieľa na hľada
ní pravdy. Má byť takáto inštitúcia uvrhnutá 
pod správu m inisterských delegátov? Nie je 
to zároveň neúcta k pravde a k jej hľadaniu?

Nechcem zastierať nedostatky, ktoré existujú. 
Ak Štatút UK hovorf o štvorročnom mandáte čle
na senátu, a rokovací poriadok o dvojročnom, 
musíme to nazvať legislatívnou schizofréniou. 
Momentálny stav sa teda v istom zmysle blíži 
k „zvykovému právu“ . Apropo, to isté možno 
tvrdiť o č innosti našej študentske j kom ory, 
ktorá nemá schválený vlastný štatút ani roko
vací poriadok.

Vráťme sa však k univerzite. Momentálne ne
existuje spôsob, ako môže fakulta odvolať svoj
ho zástupcu v univerzitnom senáte. Hlasovanie 
nadpolovičnej väčšiny akadem icke j obce fa
kulty tak, ako to stanovuje Štatút UK, je viac než 
utópiou. Nazdávam sa. že je potrebné zosú
ladiť legislatívne normy univerzity a vytvoriť 
funkčný kontrolný mechanizmus člena univer
zitného senátu s reálnou možnosťou jeho od 
volania.

Hovoriť o fatálnych chybách v súvislosti s UK 
však vďaka bohu nemusíme. V prípade preno
su kom petencií ubytovacej komisie zostane 
študentom  kontro lná a schvaľovacia právo
moc, čím sa samotné fungovanie môže zefek
tívniť. O kupácia akadem icke j pôdy po liticky 
de legovanou m ocou je však útokom  na jej 
autonóm iu, ktorý fakticky nesúvisí s je j č in 
nosťou. Nikto nemusí mat obavu z toho, že

by naša univerzita nezvládla dôsto jne plniť 
svoju úlohu v spoločnosti. Vo vzťahu univer
zita verzus m inisterstvo sa ukazuje rozdielne 
optimálne riešenie. Pri presune právomocí zo 
študentskej časti AO nie je cieľom posilnenie 
vplyvu zamestnancov. Ponúka sa otázka, aký 
je cieľ presunu moci z AS na správnu radu.

Ak sa vrátime k osi študenti zamestnanci, 
musíme si priznať, že tento aspekt vládnej re
formy je aktuálnejší pre tých „druhých", aj ked 
nem usí byť. Pre študenta je však asi aktuá l
nejšie. že podľa údajov, získaných z Ústavu 
informácií a prognóz školstva, bude priemer
né zvýšenie nákladov na živobytie a nákladov 
spojených so štúdiom představovat v priemere 
4 000 Sk/mesiac vrátane odvodov Priemerná 
výška sociálneho štipendia pritom  dosiahne 
„až" 2 000 Sk/mesiac Jasných mínus 2 000 Sk 
v priemere aj pre „dolných tridsať percent"

Aj v  tom to  bode, rovnako ako pri č innosti 
fakultných komisii. \e nevyhnutné spolupraco
vať v rámci kolektívu Týmto narážam na tých, 
ktorí si na boji proti vládnej reforme už roky 
stavajú predvolebnú kam paň Otázne je. čo 
robia, okrem niekolkých sólo výstupov z kto
rých vyplynul opačný postoj než ako prezen 
tovali vo volbách 

Nazdávam sa. že je potrebné predovšetkým 
postaviť sa zodpovedne k riešeniu oboch na 
črtnutých problém ov Zodpovednosť je nevy 
hnutná už pri „najnižších' inštanciách riadenia 
Letargia členov akademickej obce nijak nepro 
speje zlepšeniu.

Martin Braxatoris, 
študent 4. roč. FiF UK

Tretí rocmk Európskeho kurzu konferenčného tlmočenia
V tomto roku vstúpil do svojho tretieho ročníka projekt Európskeho kurzu konferenčného tlmočenia (EKKT), ktorý organizuje Filozofická fakulta 

UK za podpory Európskej únie. Jeho cieľom je  pripravovať tlmočníkov pre prácu v európskych inštitúciách, najmä v Európskej kom isii a v Európ
skom parlamente. Kurz trvá dva semestre, je  určený pre vysokoškolských absolventov a poskytuje možnosť získať osvedčenie o konzekutívnych 
a simultánnych tlmočníckych kom petenciách v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku. So začlenením našej krajiny do EÚ nadobúda  
projekt čoraz väčší význam, pretože rastú požiadavky EÚ na väčší poče t tlmočníkov zo Slovenska, schopných saturovať je j potreby O skúsenos
tiach, ktoré priniesli uplynulé dva ročníky, sme hovorili s doc. PhDr. Taidou Novákovou, CSc., vedúcou Katedry germanistiky, škandina- 
vistiky a nederlandistiky FiF UK, vedúcou Koordinačného strediska EKKT a hlavnou koordinátorkou projektu.

•  Organizovanie tretieho ročníka už otvára priestor pre hodno
tenie tých predchádzajúcich. Aké sú Vaše pozitívne i negatívne 
skúsenosti z doterajšieho priebehu kurzov?

-  Domnievam sa, že k hlavným  pozitívam  patrí to, že sa nám 
podarilo zaangažovať do prípravy tlm očníkov kvalitných pedagógov. 
Prispela k tom u aj skutočnosť, že zodpovední pracovníci z európ
skych inštitúcii okrem finančnej podpory kurzov mali eminentný záujem 
vysielať k nám najschopnejších lektorov, ktorí sami profesionálne 
vykonávajú v európskych inštitúciách funkciu konferenčných tlmočníkov 
a na základe vlastných skúseností poznajú a vedia, čo táto náročná 
práca vyžaduje a ako je možné sa na túto profesiu kvalitne pripraviť. 
Prijemne nás tiež prekvapilo, že prevažná väčšina frekventantov kur
zov dokázala zladiť svoje pracovné i osobné povinnosti s náročným 
programom výučby. Dôkazom toho napr. bolo, že pri náročných skúš
kach, ktoré sa aj tento rok konali za asistencie zástupcov európskych 
inštitúcií, uspelo 20 z celkového počtu 26 účastníkov a prví z nich sa 
už uplatnili ako tlmočníci Európskej komisie, Európskeho parlamentu 
a Európskeho súdneho dvora.

To, že sme vyhoveli požiadavke Európskej únie a začali organizovať 
prípravu konferenčných tlmočníkov, prinieslo úžitok i samotnej Filo

zofickej fakulte UK. Popri existujúcej učebni s technickým  vybavením 
za 1,8 m ilióna korún, je k dispozícii dälšia učebňa vybavená prísluš
nou konferenčnou technikou v hodnote 550 tisíc korún. Obe učebne 
po ukončení kurzov ostávajú majetkom fakulty a rozširujú možnosti 
vzdelávania našich študentov.

•  A v čom vidíte nedostatky?
-  Uplynulé ročníky Európskeho kurzu konferenčného tlmočenia, ana

lýza ich organizačného, techn ického zabezpečenia a obsahového 
zam erania nám ukázala, že sme v našich podm ienkach schopní za
bezpečiť kvalitnú prípravu tlm očníkov pre po treby Európskej únie. 
Zároveň však vidíme aj niektoré rezervy. Predovšetkým by sme mali 
dokázať presvedčiť predstaviteľov európskych inštitúcii pôsobiacich 
na Slovensku, aby si popri svojich náročných pracovných povinnos
tiach našli čas na stretnutie s účastníkmi nášho tlm očníckeho kurzu, 
aby sa prišli podeliť so svojimi skúsenosťami, a tak pomôcť zlepšovat 
jazykový prejav i encyklopedické a odborné vedomosti frekventantov 
Nazdávam sa tiež, že by sme mali zvýšiť požiadavky na absolventov 
uchádzajúcich sa o štúdium v Európskom kurze tlmočenia Požado
vať od nich takú znalosť cudzích jazykov, ktorá presahuje vedomosti 
získané počas vysokoškolského štúdia
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Knižnica Miiana Hodžu -  dar Filozofickej fakulte UK
V prvý októbrový deň sa odohrala v seminárnej knižnici troch katedier histórie a archívnictva Filozofickej fakulty UK príjemná udalosť. Už 

dávnejšie chceli príbuzní významného slovenského politika a prvého Slováka vo funkcii predsedu československej vlády Milana Hodžu darovať 
katedrám histórie na FiF UK knižnicu, ktorá sa po ňom zachovala. Rozhodli sa tak aj na základe rady mladého, dnes, žiaľ, už nebohého historika 
Pavla Lukáča, ktorý bol absolventom FiF UK a externým vyučujúcim na jej Katedre politológie.

Slávnostného odovzdania knižnice sa popri ve
dení fakulty a členoch katedier histórie zúčastnili 
aj príbuzní Milana Hodžu a pozvaní hostia. Jeho 
súčasťou bol i krátky, ale veľmi podnetný semi
nár, ktorý priniesol viacero nových poznatkov
0 živote Milana Hodžu a jeho okolia. Prof. Ro
man Holec predstavil v kocke Milana Hodžu ako 
politického partnera i protivníka, ako človeka 
so športovým talentom, všestranným vzdelaním 
a pozoruhodným intelektom, Doc, Miroslav Daniš 
sa venoval vzťahu Milana Hodžu k Univerzite Ko
menského, na ktorej bol profesorom. Na základe 
archívneho výskumu ako prvý jednoznačne vy
vrátil dlhodobo pestované klišé o tom, že Hodža 
sa svojich pedagogických povinností na Filozofic
kej fakulte UK nikdy neujal. Precízne zmapoval, ako 
v pražskom parlamente podal návrh na zriadenie 
bratislavskej univerzity, ako vo vláde podporoval 
vznik jej Filozofickej fakulty, na ktorej potom v rám
ci možností prednášal slovenské a slovanské de
jiny, podieľal sa na profilácii študijných odborov
1 na zvyšovaní kvalifikácie jej pracovníkov.

Vnuk Milana Hodžu, biológ prof. John Palka zo 
Seattle, ktorý po roku 1989 spolupracoval aj s pra
coviskami Univerzity Komenského, ľúbozvučnou 
slovenčinou zaspomínal na svojho starého otca 
a uviedol niekolko zásad, ktoré sa pestovali v ich 
rodinnom kruhu. Na záver seminára odznel prís
pevok stredoškolskej profesorky Zory Frkáňovej 
z Martina, ktorý osvetlil osud knižnice Milana Ho-

Prol. John Palka, vnuk M. Hodžu

džu a ktorý bol podobne pohnutý, ako osud 
mnohých príslušníkov jeho rodiny. Knihy totiž 
ležali takmer tri desaťročia zabudnuté v jednom 
sklade v Liptovskom Mikuláši, až v roku 1981 si 
ich smela rodina vyzdvihnúť- Vtedy ich Frkáňovci 
previezli do svojho obydlia v Martine.

Dodajme, že tento dar je symbolický z viacerých 
dôvodov. Milan Hodža ešte aj počas svojej ame
rickej emigrácie, teda krátko pred svojou smrťou, 
prednášal na univerzite v lowe. Pred dvoma rokmi 
sa previezli jeho telesné pozostatky z Chicaga 
do Martina a knižný dar akoby znamená jeho 
plnší duchovný návrat do vlasti. Knihy budú ulože
né ako celok v Ústrednej knižnici Filozofickej fakul
ty UK. kde budú po skatalogizovaní k dispozícii 
pre študijné účely tak študentom, ako aj pedagó
gom.

Hoci obsah daru nie je rozsiahly -  tvori ho asi 
130 kníh vo všetkých svetových a slovanských 
jazykoch -  ich obsah je vzácny. Práce historické
ho. sociologického, ftolitologického, etnologického 
charakteru boli vydané medzi rokmi 1890 a 1948. 
Dosf verne odrážajú pozoruhodný duchovný svet 
Milana Hodžu, jeho záujmy, názory i výzvy. Ne
jeden z titulov by sme v slovenských knižniciach 
márne hľadali. O to je gesto hodžovsko-palkov- 
skej a hodžovsko-pivkovskej rodiny veľkorysejšie 
a úctyhodnejšie. A na záver len poprajme čita
teľom slovami Zory Frkáňovej, ktorá tieto knihy 
zahránila, aby ich čitatelia .brali do rúk s úctou 
k ich pôvodu a veku a aspoň s takými pocitmi 
radosti, aké som mala ja pri ich objavení a čí
taní’  .

Dušan Škvama.
Katedra slovenských dejín FiF UK

Cenu Literárneho fondu SR získali 
b ra tis lavsk í m edic i Nič sa nezmenilo

Literárny fond SR v sekcii pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy udeľuje každo
ročne ceny aj za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie a vynikajúcu reprezentáciu slo
venskej vedy v zahraničí. Do súťaže nominovala práce študentov aj Rada ŠVOČ na Lekárskej fakulte 
UK a v októbri t.r. s radosťou prijala správu, že odborná komisia Cenu Literárneho fondu SR za rok 
2003 udelila týmto študentom Lekárskej fakulty UK:
KRIŽANOVÁ D., TALIGA J., Rakovan M: Závislosť výskytu ICHS od členkovo-ramenného indexu 
BOHMER M: Analýza vývojových trendov pôrodnosti v ČR a SR v období 1985 -2 0 0 0  
JANEGA P., RYBÁR J.: Význam kyseliny sialovej pri zápalových ochoreniach žalúdka asociova

ných s Infekciou.
Udelené ceny sú ohodnotením práce nielen študentov, ale aj ich školiteľov, školiacich pracovísk a v ko

nečnom dôsledku aj ocenením Univerzity Komenského.

Srdečne blahoželáme! (mb)

Návšteva profesora Karola Máchu
Výnimočnú príležitosť vypočuť si prednášku renomovaného českého filozofa prof. PhDr. 

Karola Máchu, DrSc., mail dňa 22. septembra 2004 študenti Katedry filozofie a dejín filozofie FiF 
UK, ako aj študenti iných študijných odborov.

Profesor Mácha, ktorý pôsobí od roku 1978 na zahraničných univerzitách, sústredil počas svojej 
profesionálnej kariéry pozornosť na viacero problémových okruhov. Od etiky, problematiky vzťahu 
osobnosti a dejín, plynulo prešiel ku svojej dominantnej oblasti -  výskumu antropologických a socio
logických aspektov moderného človeka. Je zakladateľom „integrálnej antropológie", stál pn zrode „Ve
deckého združenia pre integrálnu antropológiu“ v Prahe, ako aj „Inštitútu pre štúdium medziľudských 
vzťahov“ v Mníchove. Je viceprezidentom spoločnosti Nietzsche -  Kreis,

Profesor Mácha pôsobil ako pedagóg na univerzitách v Prahe, Mníchove a New Yorku, v súčasnosti 
prednáša na univerzite v Mníchove.

Prednáška „Osud jednej nádeje" poukázala na významnú časť tvorby profesora Máchu -  na dejiny 
filozofie. Prednášateľ predstavil poslucháčom svoju originálnu koncepciu dejín českej (a slovenskej) 
filozofie, a to v kontexte dejín svetovej filozofie. Poslucháči našej fakulty mali jedinečnú možnosť vy
počuť si zaujímavé skutočnosti dokresľujúce vývoj slovenského a českého nielen filozofického, ale aj 
historického, umenovedného, či náboženského pohľadu na fakty, javy a postavy posledných dvoch 
storočí.

Po prednáške sa uskutočnila na Katedre filozofie a dejín filozofie diskusia s profesorom K. Machom 
o niektorých aspektoch jeho dejinno-filozofickej koncepcie (o minulosti a súčasnosti českej a sloven
skej filozofie).

Mgr. Erika Lalíková, PhD.

Tlačiace sa masy vo vagónoch preplne
ného vlaku, to je realita dobre známa štu
dentom, ktorí na konci víkendu cestujú do 
internátov. Nedeľné spoje na trase Košice -  
Bratislava už celé roky pravidelne znášajú 
nadmerný nápor študentov. Vlaky sú celé 
roky pravidelne rovnako preplnené a študenti 
sú naďalej nútení odtrpief si cestu, počas 
ktorej si vzájomne dýchajú na krk. Niektorí 
sa pri zúfalom pokuse o väčšie súkromie 
uchýlia aj s batohmi do kabínky WC č i umy
várne. Ak niekto potrebuje tieto začadenia 
počas cesty použiť, má, jednoducho pove
dané, smolu. Spomínaná frekventovaná tra
sa je známa tým. že kto si nerezervuje mies
tenku v dostatočnom predstihu, niekolkoho- 
dinovú cestu vlakom s absolútnou istotou 
absolvuje v uličke, doslovne stojac na jednej 
nohe. Takzvanými študentskými vlakmi však 
necestujú iba študenti. Nemožno sa čudo
vať. že starší pán, ktorému sa ušlo už len 
miesto v uličke, sa nezdržal: „Človek si zaplač 
drahé cestovné a cestuje ako v dobytčom 
vagóne. ‘ To bola pravda, ktorú sa nikto zo 
študentov neodvážil komentovať A tak ob
časné frflanie na kvalitu cestovania u nás 
pribrzdi skutočnosť že využívame zlávu na 
cestovné. Preto sa väčšina študentov odváž: 
postažovat len tak. jeden druhému. Čo a e 
zdôvodni úroveň dopravy ostatných luck, kton 
si zaplatili plnú sumu? Je teda jasné, že kva
lita cestovania študentov o vp t)\ň . e kvaktu 
cestovania všetkých.

Jana Kubicová.
II. roč. žurnalistiky
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O sociá lnych  sieťach a sociá lnej dôvere
Po spoločensko-politických zmenách na sklonku 20. storočia prejavuje zahraničná vedecká komunita intenzívnejší záujem o poznanie prejavov každo

dennej kultúry vo východnej a juhovýchodnej Európe, predovšetkým v bývalých socialistických, dnes nazývaných translormujúcich sa krajinách. Záujem
0 problematiku každodennej kultúry v období socializmu prispieva k vecnejšej informovanosti o realite tohto obdobia nielen zahraničných bádateľov, ale
1 domácej vedeckej komunity, nakoiko sa doposiaľ spracovaniu tohto obdobia venovala menšia pozornost.

Na riešení týchto otázok v rámci multidiscipli- 
nárneho projektu FOROST (Forschungsverbund 
Ost- und Súdosteuropa) participuje už tri roky aj 
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK 
spolu s Ústavom etnológie SAV. Súčasťou tohto 
programu, financovaného vedeckovýskumným 
spolkom pri bavorskej krajinskej vláde, je dalších 
18 projektov riešených prevažne na univerzitných 
pracoviskách (Mníchov, Regensburg, Bayreuth, 
Eichstätt) s historickým, právnickým, ekonomic
kým a politologickým zameraním. V bádateľských 
tímoch z jednotlivých postsocialistických krajín 
prevládajú mladší vedeckí pracovníci, spravidla 
doktorandi. Spolu so staršími kolegami z univerzit
ných a akademických pracovísk pracujú na vy
braných výskumných témach, ktoré dovoľujú me
dzinárodné porovnávanie, pretože cieľom projektu 
je hľadanie nielen zhodných, ale i špecifických 
foriem každodennej kulfúry. Ústrednou témou rie
šenia projektu je problematika „práce“ v jej širších 
súvislostiach: napr. práca a jej formy v realite socia
listickej každodennosti, stratégia zdolávania života 
a s ňou spojené hodnotové postoje a orientácie, 
súčasná percepcia a prekonávanie každodennos
ti formou rozprávania, obrady a rituály spojené 
s prácou v období socializmu (napr. 1. máj, 8. ma

rec), individualizmus a kolektivizmus v pracovnom 
procese, práca ako „prostriedok trestu“ (obdobie 
normalizácie), medzigeneračné vzťahy v rodine 
v súvislosti s prácou a povolaním a pod. Týmto 
a dalším otázkam bo li venované dve podujatia 
zamerané na svet práce a svet spôsobu života 
v socializme a postsocializme. Výledky prvej kon
ferencie sú už publikované v monotematickom 
zborníku „Arbeit im Sozialismus -  Arbeit im Post- 
socializmus“ (Erkundungen zum Arbeitsleben im 
óstlichen Európa, Ed. Klaus Roth. Múnster 2004. 
433 s.)

Ďalším vedeckým podujatím projektu FOROST 
bola medzinárodná konferencia Sociálne siete 
a sociálna dôvera v transformujúcich sa kraji
nách. ktorá sa konala v dňoch 8 .-1 0 . oktobra 
2004 v Smoleniciach pod odbornou a organi
začnou gesciou Katedry etnológie a kultúrnej 
antropológie FiF UK a Ústavu etnológie SAV. Na 
konferencii sa zúčastnilo okolo 30 odborníkov 
z celej Európy.

Referujúci z deviatich krajín sa sústredili na ana
lýzu rôznych foriem sociálnych sietí fungujúcich 
v pracovných, ale i medziľudských kontaktoch tak 
za socializmu, ako i v postsocialistickom období

Zaujímavé a podnetné boli príklady analógií, ktoré 
poukazujú jednak na pretrvávanie určitých rezi
duálnych foriem tradičných sociálnych sietí symp
tomatických pre spoločenstvá strednej a juhový
chodnej Európy druhei polovice 20. storočia (napr 
klientelizmus. nepotizmus. familializmus), ale i 
na novšie formy ako napr. korupcia (najma po 
roku 1990), až jx> preiavy mafiánstva, ktorých vzo
ry prenikajú ako „kultúrny import" alebo „kultúrna 
prax“ zo susedných krajín. Referáty riešili i vztah 
a prejavy dôvery k inštitúciám, dosah regionálnych 
sociálnych sietí, sociálne siete a strategie zame
rané na budovanie dôvery.

K dobrej odbornej úrovni a príjemnej kolegiálnej 
atmosfére diskusií prispel i profesionálny servis 
tímu pracovníkov Kongresového centra SAV v pô
vabnom prostredí smolenického zámku, za čo vda- 
číme finančnej podpore nemeckei nadácie Wemer 
Reimers-Stiftung, ktorá pokryla celé náklady podu
jatia Výsledky konferencie odborný garant projek
tu FOROST sprístupní v pripravovanej publikácii

Doc. PhDr, Magdalena Pankova, CSc .
Katedra etnológie a kultúrnej antropologie

FIF UK

F arm aceu ti b ilancovali
Slovenská farmaceutická spoločnosť (SFS) v úzkej spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK usporiadali v dňoch 9 -  11 septembra 2004 

v Nitre VII. zjazd SFS, ktorého cieľom bola analýza stavu farmaceutických vied na prahu tretieho milénia
podujatia tvorilo plenárne zasadnutie a následné odborné rokovania poriadané sekciami a spolkami SFS

Prvý referát plenárneho zasadnutia (J. Čižmárik) analyzoval súčasný stav 
v oblasti projekcie nových efektívnych chemických liečiv, ich prípravy, hod
notenia, definovania mechanizmu ich účinku, meťabolizácie a pokroky v xe- 
nobiochémii. V dalšej časti predstavil výsledky v oblasti štúdia prírodných 
liečiv, ich izolácie a identifikácie, vývoj a etapy technológie liekových foriem 
prvej, druhej a súčasnej tretej generácie, výsledky štúdia interakcie liečiv 
v klinickej praxi i súčasný stav lekárenskej starostlivosti a sociálnej farmácie.

Druhý referát (J. Seginko) bol zameraný na postavenie farmaceutického 
štúdia v rámci krajín Európskej únie, ktorej je SR od 1. mája 2004 členom. 
Preukázal, že štúdium v SR je v plnej miere kompatibilné so štúdiom far
mácie v členských štátov EÚ a v súlade s odporúčaniami Európskej aso
ciácie farmaceutických fakúlt, a že dopĺňa a harmonizuje svoje študijné 
programy s ostatnými členmi tejto asociácie. V súčasnosti je vzdelávací 
program farmácie síce jednotný, ale vnútorne diferencovaný, čím študen
tovi umožňuje v hlbšej miere vniknúť do jednotlivých vedných odborov. 
Odporúčania EÚ spĺňa i tretí stupeň vzdelávania -  doktorandské štúdium.

Tieto dva príspevky tvorili všeobecný vstup do programu špecificky za
meraného na ilustrovanie pokroku v oblasti syntézy a analýzy liečiv (garant 
E. Sedlárová), prírodných liečiv (garant D. Grančai), klinickej farmácie (ga
rant L. Magulová), liekových foriem a nových excipientov (garant D. Matú- 
šová), nových liekov najmä antireumatík (garant M. Mušková), dejín farmácie 
(garant A. Bartunek) a lekárenskej starostlivosti (garant M. Fulmeková).

Pod záštitou farmaceutickej firmy Ratiopharm Slovensko, s.r.o., bola oso
bitná pozornosť venovaná problematike generickej substitúcie, ako i pane
lovej diskusii o postavení lekárenstva v reforme zdravotníctva a súčasnému 
stavu a perspektívam klinickej farmácie.

Diskusia na týchto podujatiach priniesla mnohé cenné progresívne ná
vrhy na zlepšenie a zefektívnenie súčasného stavu v lekárenstve, v tera
peutickej praxi a v oblasti farmaceutickej starostlivosti o pacienta.

VII. zjazd SFS bol vhodnou pôdou na ocenenie pedagogických, 
vedeckých a odborných pracovníkov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj farmaceu
tických vied. Najvyššie ocenenie -  titul Čestný člen Slovenskej farmaceu
tickej spoločnosti a diplom za vynikajúcu pedagogickú, vedeckovýskumnú 
a organizátorskú prácu vo farmácii bolo udelené týmto odborníkom:

RNDr. Imrich Daubner, DrSc., člen korešpondent ČSAV a SAV, prof. 
MUDr. Juraj Švec, DrSc., prof. MUDr. Peter Krištúfek, DrSc., prof. RNDr. Mi
lan Melnik, DrSc., prof. Ing. Alžbeta Krutošíková, DrSc.

Ďalšie ocenenie -  Weberovu cenu SFS -  získali prof. Ing. Michal Uher, 
DrSc., a RNDr. Anton Bartunek.

Tretí typ ocenenia -  Medailu PhMr. Vladimíra J. Žuffu za prínos do sloven
ského lekárnictva -  získali: prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc., prof. MUDr. 
Pavel Švec, DrSc,, prof. RNDr. Emil Havránek, CSc., prof. RNDr. Ludék Be

neš, DrSc., prof. RNDr. Jozef Csóllei, CSc., doc. RNDr, Jozef Seginko. PhD., 
doc. MUDr. Svorad Štolc, DrSc., PhMr. Margita Ondraská, PhMr Ernest Alt 
a PharmDr. Peter Mihálik 

Ocenenie Sekcie dejín farmácie SFS -  Medailu PhMr. Jána Halašu získal 
PharmDr. Zdenek Bugáň. Ocenenie Českej farmaceutickej spoločnosti, ČLS 
JEP -  Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj vedeckého poznania v odbore 
farmácia bolo udelené prof RNDr. Jozefovi Čižmárikovi, PhD 

Na zjazde bolo prednesených 62 prednášok a prezentovaných 114 po
steľových plagátových oznámení. Zúčastnilo sa ho 300 odborníkov prak
ticky zo všetkých oblastí farmácie 

Zovšeobecnenie jednotlivých príspevkov ukázalo, že farmaceutické vedy. 
ktorých objektom a predmetom štúdia je liečivo, liek, lieková forma a lie
čivý prípravok vo všetkých aspektoch vývoja a výskumu smerujúcemu 
k zabezpiečeniu ich kvality, bezpečnosti a účinnosti, patria medzi dynamicky 
sa vyvíjajúce vedné odbory. Tým, že tvoria priesečník medzi vedami prírod
nými, medicínskymi i sjxiločenskými, neustále absorbujú ich poznatky, čim 
sa zabezpečuje potrebná inovácia, akceleruje vývoj liečiv a liekov, a v koneč
nej fáze i pokrok v terapeutickej praxi.

Prot. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD., 
prezident Slovenskej farmaceutickej spoločnosti
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Zahraničné vzťahy Právnickej fakulty UK
Zahraničné vzťahy každej fakulty Univerzity Komenského sú samostat

nou oblasťou, ktorá si zaslúži v dobe europeizácie a internacionalizácie 
vzdelávania osobitnú pozornosť. V nadväznosti na pristúpenie Slovenskej 
republiky do Európskej únie sa začali s väčšou intenzitou rozvíjať aj za
hraničné vzťahy Právnickej fakulty UK. Zvýšil sa počet bilaterálnych zmlúv 
v programe Socrates/Erasmus, ktorého cieľom je zabezpečiť mobilitu štu
dentov vysokých škôl, a zároveň sa zvýšila aktivita fakulty pri vysielaní štu
dentov do zahraničia. A to predovšetkým i vdäka promptnosti a výbornej 
spolupráci s Oddelením medzinárodných vzťahov UK, ktoré gestoruje tieto 
aktivity.

Na základe doterajších skúseností môžeme konštatovať, že pre našich 
absolventov sú tieto študijné pobyty velkým pozitívnym prínosom. Niektorí 
z nich pokračujú v postgraduálnom štúdiu na zahraničných univerzitách, 
uplatnili sa v praxi v renomovaných firmách, alebo získali ocenenie za vy
nikajúce spracovanie diplomovej práce -  práve na základe študijných ma
teriálov, ku ktorým mali prístup počas zahraničného pobytu.

Kým v školskom roku 2003/2004 Právnická fakulta UK vyslala do zahra
ničia iba 7 študentov, v šk. roku 2004/2005 je to už 17 študentov. Záujem 
sa z roka na rok zvyšuje, a tak sa výberové konanie na štipendijné miesta 
stáva zdravým konkurenčným bojom a úspešnými sú naozaj len tí najlepší.

Každoročne je na web-stránke fakulty zverejnená výzva na podávanie pri
hlášok, spolu s výberovými kritériami. Inak to nie je ani tento rok, a tak si záu- 
jemci môžu nájsť podrobné informácie na www.flaw.uniba.sk

Ďalším študijným projektom je kurz „Diploma in an Introduction to English 
and European Union Law", ktorý organizuje Právnická fakulta UK v spolu
práci s University of Cambridge, Institute of Continuing Education. Spolu
práca vznikla na základe účasti družstva fakulty na európskom kole súťaže 
v simulovanom súdnom spore.

Podstatou vzdelávania v tomto kurze je priblíženie britského systému práva 
(tzv. common law) a európskej právnej úpravy študentom práva na Sloven
sku, ako aj advokátom a právnikom z praxe Vzdelávanie je organizované 
dištančnou formou, s využitím metódy e-learningu. Prednášky a tzv. tuto
riály (stretnutia s lektormi z Cambridge) sa uskutočňujú jedenkrát mesačne 
v priestoroch Univerzity Komenského, cíalšie konzultácie ako aj matenály sú 
dostupné na web-stranke Inštitútu pre cfalšie vzdelávanie Univerzity v Cam- 
bndge. Projekt zároveň zabezpečuje nadobúdanie nových knižných zdrojov 
z Velkej Británie, ktoré fakulta dostáva ako dar.

Štúdium je dvojročné, úspešní absolventi získajú „Diploma", ktorý preu
kazuje ich odborné a jazykové vedomosti nadobudnuté v rámci kurzu.

Skúsenosti zo spoluorganizovania takéhoto štúdia, s využitím e-leamingu 
a dištančnej metódy by fakulta rada využila aj v budúcnosti, a to nielen pri 
štúdiu európskeho práva.

Veľmi frekventovanou a atraktívnou tendenciou v oblasti vzdelávania na 
európskej úrovni je vytváranie spoločných programov, ktoré umožňujú vy
užiť fondy Európskej únie. Jedným z programov, ktorého cieľom je podpo
ra spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdelávania medzi 
krajinami EÚ a dalšími krajinami, je program Erasmus Mundus. Program 
sleduje zvýšenie kvality európskeho vysokoškolského vzdelávania posilne

ním kooperácie s tretími krajinami, zatraktívnenie vysokoškolského štúdia 
v Európe, prispieva k zvýšeniu vzájomného poznania a pochopenia sa ľudí 
žijúcich v odlišných kultúrach v rámci celého sveta i k propagácii európske
ho vzdelávacieho priestoru vo svete.

Právnická fakulta UK sa v súčasnosti zapája do projektu Erasmus Mundus 
pri príprave a následnej realizácii „Master course -  Maste of taw  and 
Management of Enterprise Internationalisation". Hlavným podávateľom 
projektu je renomovaná Univerzita vo Florencii, dalšími partnerskými inšti
túciami sú Právnická univerzita vo Vilniuse (Litva) a Univerzita v Coimbra 
(Portugalsko).

Rozvoj zahraničných bilaterálnych i multilaterálnych vzfahov by nebol 
možný bez rozvoja nových študijných predmetov v cudzom jazyku. Re
ciprocita platí aj tu -  ak má existovať efektívna spolupráca, musí existovať 
ponuka u oboch spolupracujúcich partnerov. To si uvedomuje aj Právnic
ká fakulta UK, a tak už v tomto školskom roku rozšírila ponuku predmetov 
vyučovaných v cudzom jazyku. V súčasnosti fakulta ponúka 4 predmety 
v anglickom jazyku a jeden v nemeckom jazyku (vid nižšie).

Zámerom fakulty je ponúknuť širokú škálu predmetov v cudzom jazyku 
nielen domácim, ale aj zahraničným, prichádzajúcim študentom. Už v škol
skom roku 2006/2007 by každá katedra mala ponúknuť predmet v cudzom 
jazyku -  záujem je najmä o anglicky, nemecky a francúzsky vyučované pred
mety. To vzhľadom na množstvo a rôznorodosť bilaterálnych zmlúv fakulty, 
ako aj na učiteľský potenciál nie je nemožné.

V rámci Akcie Rakúsko-Slovensko získala Právnická fakulta UK grant na 
realizáciu vzdelávania v oblasti rakúskeho súkromného práva Podstatou 
projektu je rozšíriť ponuku výučby v nemeckom jazyku. Rakúski pedagógo
via z inštitútu pre medzinárodné vzťahy so strednou a východnou Európou 
prichádzajú každý piatok na fakultu, aby prednášali študentom z jednotlivých 
oblastí súkromného práva -  občianske právo, obchodné právo, pracovné 
právo atd.

Ďalšou aktivitou tohto projektu je návšteva súdu vo Viedni, kde študenti 
prakticky vidia realizáciu práva Absolventom prvého ročníka tohto programu 
(ide o 2-semestrálne štúdium, pod záštitou výberového predmetu) bude 
slávnostne odovzdaný certifikát už v decembn tohto roku

Kurz je začlenený v študijnom programe ako voliteľný predmet a v sú
časnosti majú možnosť prihlásiť sa naň i další študenti.

Rozvoj cezhraničnej spolupráce sa stal jedným z hlavných priorít súčas
ného vedenia fakulty. Referát zahraničných vzťahov a grantov fakulty reaguje 
na viaceré výzvy na predkladanie projektov. V rámci grantovej schémy Leo
nardo da Vinci získala fakulta grant na realizáciu mobilitného projektu -  
odborných stáží študentov vyšších ročníkov v zahraničných právnických 
firmách. Prví študenti sú už na svojej stáži vo Francúzsku, Nemecku. Veľkej 
Británii a Belgicku. V rámci letného cyklu študenti absolvujú stáž aj v práv
nických firmách v Poľsku, Rakúsku a Fínsku. O využití nadobudnutých skúse
ností sa uvažuje predovšetkým v súvislosti so začlenením študentskej praxe 
do študijného programu.

Lucia Sedláková, PraF UK

Ocenenie diplomovej práce

Slávnostný okam ih preberania d iplom u po ukončení vysokoškol
ského štúdia je medzníkom v živote mnohých mladých ľudí. Každý sa 
rozbehne svojou životnou cestou -  nová kariéra, nový osobný život, 
nové možnosti. Mnohí z nich sa na svoju alma mater pozerajú už len 
z diaľky. No niektorí sa aj vracajú. Príležitosťou pre krátky návrat bolo 
aj slávnostné odovzdávanie Ceny za vynikajúcu diplomovú prácu, ktorú 
venovala absolventovi Právnickej fakulty UK firm a Slovnaft. a s.

Slávnostný akt odovzdávania ceny sa uskutočnil 27. októbra 
2004 v luridicu Právnickej fakulty UK, za účasti zástupcov Slovnaf- 
tu, a.s., študentov a pedagógov fakulty. Ocenenie získal Mgr. Peter 
Hodál za spracovanie témy: „Vstup do Európskej únie a jeho vplyv 
na národné právo obchodných spoločností". Práca obsahuje nielen 
aspekty európskeho práva, prínos pre odbornú veřejnost pre štúdium, 
ale autor v nej formuluje aj závery de lege ferenda ktoré ju povznášajú 
na vyššiu úroveň ako ostatné diplom ové piáce.

Toto stretnutie bo lo význam ne aj pre ďalších zúčastnených - pre 
pedagógov i školiteľov d iplom ových prác i pre študentov. Právnická 
fakulta UK spolu so Slovnaftom. a.s., chcú totiž touto aktivitou nielen 
povzbudiť a motivovat študentov k napísaniu kvalitných diplomových 
prác ašpirujúcich na verejné ohodnotenie, ale aj k vytváraniu ďalších 
možností spolupráce pri uplatňovaní absolventov na trhu prace

(ls)
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Online vzdelávanie, alebo vzdelávanie prostredníctvom internetu, prežíva už prib ližne desať rokov svetový boom. V posledných rokoch d is
kusia okolo tejto formy vzdelávania získala konkrétnejšie kontúry aj na Slovensku. Je ovplyvňovaná tak názormi nadšencov, podľa ktorých 
práve online vzdelávanie rieši problém y s nízkym počtom  miest na slovenských vysokých školách, ako a j skeptikov, ktorí tvrdia, že 
vzdelávanie nemôže fungovať bez priameho kontaktu učiteľa so študentom. Na našich univerzitách vznikli pre slovenských študentov prvé 
online kurzy, z ktorých vyšli už prví absolventi.

O nline vzde lávan ie  na S lovensku
Online vzdelávanie vzniklo ako konvergen

cia dvoch dlhodobo existujúcich vzdelávacích 
trendov: dištančného vzdelávania a vzdeláva
nia pom ocou technológií. Technológie, ako 
pom ôcky učiteľa pre lepšie vysvetlenie učiva, 
sa vo vzdelávaní využívajú už celé storočia -  od 
tabule a kriedy po diapozitívy, fólie, videopásky, 
televízne programy, filmy či počítače a in te r
net. Rovnako dlhú históriu má aj dištančné 
vzdelávanie, spojené s potrebou vzdelávania 
ľudí žijúcich vo vzdialených a ťažko dostup
ných oblastiach. V modernej inštitucionálnej 
forme vzniklo dištančné vzdelávanie v polovici 
19. storočia, keď v západnej Európe a sever
nej Amerike vznikli prvé inštitúcie zamerané 
na korešpondenčné vzdelávanie a začala pra
videlne a spoľahlivo fungovať pošta.

Využívanie počítačov a internetu v triede za
čalo prinášať nové možnosti aj pre dištančné 
vzdelávanie. Vytváranie učebných materiálov 
pre internet je oveľa lacnejšie ako výroba kla
sických učebníc, navyše umožňujú študentovi 
viac samostatnosti, kontrolu postupu výučby 
a podnecujú interakciu medzi učiteľom a štu
dentom i medzi študentm i navzájom. Okrem 
toho sa dajú interaktívne elektronické materiály 
pre študentov v triede využiť aj pre dištanč
ných študentov a naopak. Sú online kurzy stá
le dištančné kurzy? A záleží na tom ?

V prvej polovici 90. rokov zaznamenalo o n 
line vzdelávanie spo lu  s rozvo jom  in te rnetu  
prudký rozmach. Hovorilo sa o celkovej revo
lúcií vo vzdelávaní a o posunoch paradigiem. 
Neskôr prišlo na rad vytriezvenie a v súčasnos
ti sa opatrnejšie hovorí o alternatívach a nových 
možnostiach. Prudký nárast počtu online kur
zov ponúkaných univerzitami sa vo svete však 
príliš nespomalil. Keď v roku 2001 R. W. Bos- 
hier popisoval tento nárast ako „šialenstvo“ či 
„zlatú horúčku“ , tvrdil, že po zadaní výrazu „Vir
tual University" do internetového vyhľadávača 
Google našiel 71 600 odkazov. Keď tento jed
noduchý pokus zopakovali vo februári 2003, 
počet odkazov narásto l na neuveriteľných 
2 060 000. Podľa údajov v roku 2000 až 57 % 
kanadských univerzít ponúkalo študentom on
line kurzy, v Holandsku to bolo 25 %, pričom 
90 % holandských univerzít deklaruje, že má 
ponúkanie online kurzov v pláne.

Popri väčšej interaktivite a zodpovednosti 
študenta dochádza pri online vzdelávaní z po
hľadu študentov a učiteľov aj k dalším zmenám. 
Mení sa úloha učiteľa, ktorý už nie je ten, kto 
odovzdáva vedomosti študentom, ale je skôr 
mentorom či facilitátorom  procesu, v ktorom  
študenti sami skúmajú obsah kurzu a získa
vajú vedomosti. Študenti sa teda stávajú ak
tívnymi účastníkmi vzdelávacieho procesu a ich 
vzájomné diskusie nadobúdajú z hľadiska vzde
lávania významnú úlohu. Tradičný hierarchický 
vzťah študenta a učiteľa sa mení na partner
ský.

Z inštitucionálneho hľadiska sú zmeny po
trebné pre zavedenie online vzdelávania kom 
plikovanejšie. Vzdelávacia inštitúcia, ktorá 
chce ponúkal kvalitné online kurzy, musí byť 
na to pripravená vo viacerých oblastiach. 
Prvou nevyhnutnou podm ienkou je tech
nická infraštruktúra. Počítačové vybavenie

a pripojenie k internetu by malo byť dosta
točné a spoľahlivé, mali by sa zaviesť pravidlá 
pre up latnenie au torských práv na študijné 
m ateriá ly  a uč ite lia  i š tuden ti by mali mať 
dostatočný prístup k technológiám. Inštitúcie 
by mali spolu s príslušnou technickou podpo
rou zaviesť softwarové vybavenie pre tvorbu 
a administráciu online kurzov. Hoci má tech
nická infraštruktúra na slovenských vysokých 
školách k dokonalosti daleko, vo väčšine prí
padov stačí na začatie online vzdelávania. Ce- 
loun iverzitný softwarový systém pre online 
kurzy s príslušnou technickou podporou však 
zatiaľ na Slovensku zaviedla iba jediná uni
verzita -  Technická univerzita v Košiciach (ide
0 zatiaľ jediný systém vyvinutý na Slovensku). 
N iektoré ďalšie univerzity (Univerzita Komen
ského v Bratislave. Žilinská univerzita. Trnavská 
univerzita) takýto  krok plánujú a rozhodujú 
sa. aké prostredie zakúpiť. Na osta tných un i
verzitách jednotliví učitelia či katedry využíva
jú systémy podľa vlastného výberu či výroby 
a zápasia s nedostatkom technickej podpory

Druhou oblasťou je inštitucionálna podpo
ra. Vzdelávacia inštitúcia by mala vo výučbe 
podporovať nové myšlienky a inovácie a pod
ľa svojich možností finančne podporovať vznik 
nových online kurzov. Vzhľadom na súčasnú 
finančnú situáciu slovenských vysokých škôl 
sa však zdá byt takáto podpora zatiaľ len u tó
piou. Hoci niektoré univerzity už vypracovali 
návrhy interných stratégií pre implementáciu 
online vzdelávania, v ktorých okrem technic
kého riešenia uvažujú aj o metódach inštitu
cionálnej podpory, k realizácii je ešte daleko.

Treťou oblasťou je podpora učiteľov. Aby 
učitelia začali vyvíjať inovačné metódy, musia 
disponovať základnými počítačovými zručnos
ťami, mať k dispozícii technickú podporu pre 
vývoj online kurzov a byť dostatočne inform o
vaní o výhodách a nevýhodách online kurzov 
a o postupe pri ich tvorbe a implementácii.

Štvrtou, veľmi dôležitou oblasťou, je pod
pora študentov. Inštitúcia by mala v online 
kurzoch zaviesť plne funkčný systém pre po
skytovanie technickej a metodickej podpory 
študentov, aby sa necítili izolovaní a frustrova
ní z nedostatku pom oci. Š tudenti by okam 
žite mali dostávať spätnú väzbu, podrobné 
m etodické a technické informácie na začiatku
1 v priebehu kurzu, a počas celého kurzu mať 
m ožnosť konzultácií. Práve podcenenie vý
znamu spätnej väzby a podpory študentov 
boli slabosti prvých slovenských online kurzov.

Významnú úlohu pri začiatkoch online vzde
lávania na Slovensku zohral projekt PHARE 
pod názvom „Multi Country Cooperation in 
Distance Education", ktorý sa realizoval v ro
koch 1995 -  1999 s cieľom zlepšiť spoluprácu 
európskych krajín v oblasti dištančného vzde
lávania. V rámci pro jektu sa na p iatich slo
venských univerzitách (Slovenská technická 
univerzita v Bratislave, Slovenská poľnohospo
dárska univerzita v Nitre, Žilinská univerzita, 
Technická univerzita v Zvolene a Technická 
univerzita v Košiciach) zriadili strediská dištan
čného vzdelávania. Strediská dostali technické 
vybavenie a 'ch zamestnanci boli vyškolení 
pre tvorbu a podporu dištančných a online

kurzov. S tred iská partic ipova li na rôznych 
m edzinárodných projektoch a začali v rámci 
univerzít ponúkať dištančné kurzy. Do konca 
trvania projektu v roku 1999 však boli záujem
com na Slovensku ponúknuté len tri online kur
zy, všetky v anglickom  jazyku.

V rokoch 2000 až 2003 realizovala Nadácia 
otvorenej spoločnosti program IDEP (Internet 
Distance Education Program) zameraný na 
rozvoj online vzdelávania na Slovensku Nadá
cia využila potenciál pripravených zamestnan
cov dištančných centier, ktorí v rámci programu 
IDEP uskutočnili školenia pre autorov, tútorov 
a manažérov dištančného vzdelávania, a gran
tovým spôsobom  podporovala vznik online 
kurzov v rôznych vzdelávacích inštitúciách, 
najmä na vysokých školách. V roku 2000 takto 
podporila vznik trinástich kurzov, v roku 2001 
deväť kurzov, v roku 2002 pa tnást kurzov 
a dälšie štyri v roku 2003. V r. 2003 sa ukončili 
pilotné kurzy podporené v rokoch 2000 a 2001. 
takže sú k dispozícii prvé hodnotenia a skú
senosti

O online vzdelávaní sa veľa hovorí aj v ko
merčných firmách Viaceré pobočky väčších 
zahraničných firiem preberajú, respektíve sa 
chystajú zavádzaf vnútrofiremné vzdelávacie 
online kurzy pre zamestnancov, v niektorých 
prípadoch aj pre vereinosf Najúspešnejší a naj 
rozšírenejší online vzdelávací program  komer - 
čnej firmy, ktorý bol na Slovensku úspešne 
ponúknutý širšiemu okruhu záujemcov v sjxi- 
lupráci s vysokými a strednými školami, je Cisco 
Networking Academies Program (CNAP). Fir
ma C isco Systems poskytne školám obsah 
kurzov, prispeje na nákup technológii a ško
lenie inštruktorov. Partnerská škola poskytne 
priestory, učiteľov a dofinancuje zvyšok potreb
ný na technológie a školenia. Absolventi kur
zov získavajú celosvetovo platné certifikáty, 
čo je lákavé najmä pre študentov uvažujúcich 
o práci v zahraničí. CNAP program sa na Slo
vensku začal realizovať v roku 1999 na Tech
nickej un iverz ite  v Košic iach, k to rá  sa stala 
prvou regionálnou Cisco akadémiou v býva
lom Československu. V auguste 2004 malo 
na Slovensku štatút Cisco akadémie 48 stred
ných a vysokých škôl, pričom v ich kurzoch 
študovalo 2 643 študentov. CNAP program  
uzavrel zmluvy o spolupráci s m inisterstvom 
školstva, s ministerstvom práce a sociálnych 
vecí, s projektom Infovek a so Slovenskou spo
riteľňou. V iaceré vysoké školy v SR plánujú 
v najbližšej dobe plošnejšie zaviesť online vzde
lávanie, postupne rastie aj počet menších ko
m erčných firiem ponúkajúcich online kurzy 
(pozri http://www.education.sk). Projekt Infovek 
vlani spustil online kurzy pre stredoškolských 
učiteľov zamerané na tvorbu webstránok. plá
nuje sa široké využitie online vzdelávania pre 
učiteľov zo škôl zapojených do Infoveku Po
čet online kurzov na Slovensku v posledných 
rokoch postupne vzrástol a dá sa predpokla
dať. že rast bude pokračovať

Skúsenosti s online vzdelávaním sú na Slo
vensku zatiaľ stále relatívne malé. Značná časť 
pozitívnych predstáv o  on line vzdelávaní |e 
založená na jeho potenciáli zlepšovať prístup 
ku vzdelávaniu. V te jto súvislosti sa online
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vzdelávanie spomína v Národnom programe 
vzdelávania, ako aj v návrhu Stratégie informa- 
tizácie spo ločnosti (Stratégia in form atizácie  
spoločnosti, 2003). Ani jeden dokum ent však 
nešpecifiku je spôsob rozšírenia prístupu ku 
vzdelávaniu prostredníctvom online vzdeláva
nia. Na druhej strane skeptici, ktorí vychádzajú 
z povesti dialkového štúdia ako štúdia nízkej 
kvality, tvrdia, že vzdelávanie postavené na inej 
ako priamej kom unikácii učiteľa a študenta 
v jednej miestnosti nemôže fungovať, a ak áno, 
tak jedine vo výrazne nižšej kvalite.

Predpoklad, že online vzdelávanie musí mať 
nevyhnutne nižšiu kvalitu než „tradičné“ vzde
lávanie, nie je špecifický iba pre Slovensko. 
V Severnej Amerike na túto tém u vášnivo dis
kutovala odborná verejnosť v 90. rokoch minu
lého storočia. Zástancovia online vzdelávania 
tvrdili, že kvalita závisí od obsahu kurzu, meto
dológie a práce tútora, nie od formy. R. Clark 
dal tejto diskusii názov, keď argumentoval, že 
neexistuje žiaden signifikantný rozdiel (no sig
nificant difference) v kvalite kurzu. V roku 1999 
vydal T. Russell knihu, v ktorej zozbieral a vy
hodnotil 355 výskum ných prác potvrdzujúcich 
fenomén no significant difference a nadälej 
zhromažďuje a vyhodnocuje výskumné články 
na túto tému na http:
//te leeducation.nb.ca/nosignificantdifference/.

Odborná diskusia na Slovensku sa však s pr
vými skúsenosťami s online kurzmi posunula 
z naivno-entuziastickej verzus skeptickej roviny 
k teoretickým  a praktickým  otázkam využitia 
výhod a predchádzania nástrah online vzde
lávania. Objavili sa napríklad č lánky analy
zujúce po trebu a obsah stratégie zavedenia 
online vzdelávania či už na úrovni univerzity, 
alebo celého Slovenska. Zároveň stúpa počet 
publikácií, ktoré zhodnocujú skúsenosti s o n 
line kurzami a navrhujú zm eny pre ich z lep
šenie.

Ako vyplýva z hodnotiacej štúdie štyroch 
realizovaných online kurzov na Slovensku
(Pišútová, 2003), študenti najviac ocenili ča
sovú a priestorovú flexibilitu štúdia, šetrenie 
časom, spätnú väzbu a technickú podporu zo 
strany tú to rov  a m ožnosť využ itia  in fo rm ač
ných zdrojov z internetu. Za najväčšie problé
my označili nedostatočnú znalosť anglického 
jazyka, ktorá brzdí využívanie zdrojov z inter
netu, problémy so spoľahlivosťou technického 
vybavenia a s prístupom na internet, pocity 
izolácie od učiteľa a spolužiakov a nedostatok 
podpory pre štúd ium  zo strany zam estnáva
teľa.

Na základe vyhodnotenia prvých kurzov je 
možné identifikovať najväčšie prekážky online 
vzdelávania, ktoré súvisia s technickou, socio
ekonomickou a kultúrnou situáciou na Sloven
sku. V prípade technickej situácie je to slabšia 
technická infraštruktúra, horšia technická vy
bavenosť vzdelávacích inštitúcií a nižší prístup 
k internetu v porovnaní s krajinami západnej 
Európy či USA.

Pri tvorbe kurzu je predovšetkým potrebné 
zohľadniť technické možnosti budúcich študen
tov a prispôsobiť tom u štruktúru a technickú 
náročnosť kurzu. V prípade, že perspektívni 
študenti majú sťažený a pom alší prístup na 
internet, kurz by mal byť dostupný aj v tex
tovej forme, prípadne na CD, aby sa internet 
využíval iba na potrebnú kom unikáciu.

So socio -ekonom ickou s ituáciou súvisia 
problém y s nedostatkom skúseností a m oti
vácie na strane učiteľov. Súčasná štruktúra 
našich vysokých škôl postrádá mechanizmy 
na povzbudenie in iciatívy učiteľov sm erom  
k inováciám vo výučbe. Vysokoškolskí učitelia 
sú hodnotení podľa vedeckých, nie pedago
g ických výsledkov a vzhľadom  na celkové 
podfinancovanie vysokých škôl neprekvapuje

ani nedostatok fondov pre inovácie. Takmer 
všetky doteraz vyvinuté aktivity v oblasti on li
ne vzdelávania na Slovensku boli financova
né zo zahraničných, respektíve sponzorských 
zdrojov. Grantová agentúra KEGA však v ro
ku 2003 uviedla online vzdelávanie ako jednu 
z priorít a projekt Infovek spustil online kurzy 
pre učiteľov základných a stredných škôl.

S kultúrnou situáciou súvisia problémy spo
jené s očakávaním, že online kurzy majú nižšiu 
kvalitu ako „tradičné“ kurzy, ako aj so zakore
neným autoritatívnym spôsobom vyučovania, 
s novosťou kolaboratívnych metód vyučovania 
a s jazykovými problémami pri využívaní zdro
jov z internetu. S rastom  počtu úspešných 
a kvalitných on line kurzov a ich absolventov 
bude velká časť uvedených problém ov po
stupne prekonaná. Aby však učitelia mohli vy
vinúť kvalitný online kurz, potrebujú patričný 
tréning, motiváciu, čas a prostriedky, ktorých 
sa im zatiaľ vo vysokoškolskom systéme veľmi 
nedostáva.

Vyhodnotenie prvých online kurzov navyše 
poskytlo odpovede na základnú otázku: „Pre
čo by sa malo na S lovensku rozvíjať online 
vzdelávanie?“ Vo všeobecnosti sa vo svete ako 
odpoveď najčastejšie uvádza:
• zvýšenie kvality výučby,
•  poskytnutie základnej počítačovej gram ot

nosti študentom, ktorí ju budú potrebovať 
v práci a v živote,

• zlepšenie prístupu ku vzdelaniu a zvýšenie 
flexibility vzdelávacieho procesu,

• snaha byť „in “ vzhľadom na najnovšie po
znatky z rozvoja nových technológií,

• zníženie nákladov a tým  zvýšenie finančnej
efektívnosti vzdelávania.
Skúsenosti z prvých kurzov na Slovensku 

potvrdili pravdivosť aspoň dvoch z uvedených 
dôvodov. Podľa väčšiny absolventov kurzov 
(takmer 69 %) mal online kurz pre nich vyššiu 
vzdelávaciu hodnotu ako tradičný kurz. Tento 
údaj naznačuje, že online vzdelávanie môže 
skutočne skvalitn iť vyučovací proces. Hoci 
iba 10 % študentov sa zúčastnilo online kurzu 
preto, aby uše trili za cestovanie  do školy, 
viac ako 26 % označilo flexibilitu online štúdia 
za najpozitívnejší aspekt tejto skúsenosti. Bez 
flexibilnej form y štúdia by väčšina študentov 
z časových dôvodov tento kurz nemohla absol
vovať. Online kurzy teda zlepšili prístup k vzde
laniu nielen tým, ktorí sú od školy vzdialení 
a mali by problém s cestovaním, ale aj tým, kto
rí by pre rodinné a pracovné záväzky nemohli 
absolvovať tradičný kurz.

Vývoj v posledných rokoch nasvedčuje, že 
online vzdelávanie by sa postupne mohlo stať 
integrálnou súčasťou slovenského vzdeláva
cieho systému. Hoci nevyrieši problém y s prí
stupom  na vysoké školy, neskončí s hanbou 
ako zbytočný a nákladný experiment. Rozhod
ne má po tenc iá l p rin iesť nové alternatívy 
a zlepšiť vzdelávanie v SR. čo celému systé
mu jednoznačne prospeje.

Mgr. Katarína Pišútová, M.A., FMFI UK

M. Kolembusova, Katedra výtvarne/ výchovy PdF UK -  „HORNÍK



Jazyková politika štátu je zatiaľ len zbožným želáním
Slovenská republika prežíva dnes prelomové historické a spoločen- 

sko-politické obdobie. Domnievam sa, že toto obdobie je významnejšie 
ako r. 1989 alebo r. 1992, z úplne opačnej hodnotovej a geostrategic- 
kej roviny je skôr po rovna te ľné  s r. 1948. Na rozd ie l od d lhého  po
vojnového triedneho, po litického a geografického rozdelenia Európy, 
je už SR súčasťou velkého európskeho priestoru, spätého virtuálnou 
spoluprácou národov a prelínaním sa regionálnych kultúr a jazykov.

Slovenská republika sa stala v r. 1993 suverénnou kra jinou so všet
kým i atribútm i, ktoré k tom u patrili. S vlastným i ústavným i orgánm i 
a vlastnými zahraničnými zastupiteľstvami, ale aj s nevýkonnými úrad
mi, jazykovo nevybavenými štátnymi a verejnými zamestnancami, so 
zvyškami federálneho protekcionárstva, s neblahým dedičstvom to 
talitnej m entality, s podvyživeným , ale i extenzívnym vysokým  ško l
stvom, ktoré sa však nemusí hanbiť za svoje výsledky ani v náročnej 
európskej konkurencii. Vnímavý pozorova teľ však zaznamenáva aj 
dôležité deficitné oblasti: problém om  zostáva motivácia a návrat kva
litných pedagógov na vysoké školy, vysokoškolské curricula nesledujú 
vždy prípravu študentov na prax a uplatnenie schopných absolventov 
škôl v slovenskej spo ločnosti ovládanej partokraciou je skôr želaním 
ako skutočnosťou. V zahraničí dávajú väčšie šance šikovnejším z oboch 
kategórií objektívnejšie konkurzy a prísnejšie pracovné a výkonnostné 
nároky. Tieto konkurzy berú do úvahy nielen vzdelanosť, ale aj kritériá 
zohľadňujúce praktické zručnosti, k torým  sa na vysokých školách 
v SR stále ešte nevenuje dostatočná pozornosť.

Po podpise Prístupovej dohody v apríli 2003. naši ustavní činitelia 
takm er un isono hovorili o m ožnostiach v EÚ. zabúdajúc akosi na 
m ožnosti existu júce vo vlastnej krajine. A nevyužité m ožnosti sú na 
každom kroku: nečerpali sme dostatočne fondy SAPARD. roky sme 
nevedeli zriadiť P oľnohospodársku p la tobnú agentúru, vedúci ZZ 
VÚC Bratislava v Bruseli podal dem isiu, pretože si nem ohol vybrať 
odborne a jazykovo kvalifikovaný personál (vnucovali mu ho politické 
subjekty), na našich nosných m inisterstvách nemáme dostatok vhod
ných ľudí, ktorí by boli na projekty jazykovo a m etodicky pripravení 
a ďalej usmerňovali ľudí na VÚC a v združeniach obcí atď.

Je už načase verejne polemizovať s názorom niektorých politikov, 
že v EÚ bude stačiť len odbornosť (politická?) a zlá angličtina 

„...angličtina nie je  to rozhodujúce, rozhodujúca je  odbornosť, vy
hlásil v interview NA ROVINU poslanec NR SR za niekdajšie vládo- 
tvorné hnutie. Na otázku redaktora, či si vystačí v Európskom parla
mente (EP) s jedným  jazykom , odpovedal: „To Vás ubezpečujem. 
Angličtina sa stala spo jovacím  jazykom. P latí výrok jedného švéd
skeho poslanca, že to, čo najviac spája EÚ, je  zlá angličtina.“ '

Okrem užšieho odborného hľadiska a kritického postoja k nedo
ceňovaniu schopných m ladých ľudí v spoločnosti, ktorí hovoria dob
rou angličtinou, existuje aj ďalší dôvod, prečo píšem tento príspevok. 
Máme na mysli paralelné používanie rôznej jazykovej a s tým spo
jenej kultúrnej alternatívy. Súvisí to  prirodzene nielen s limitovaným 
monolingvistickým anglickým  pohodlím  (porovnateľným s ruštinou 
kedysi), ale aj nekriticky preberanou amerikanizáciou.

Náš angažovaný lingvistický postoj sa veľmi konkrétne opiera
0 závažný dokument Európskej komisie „Akčný plán EÚ na roky 2004 
2006: Podpora výučby jazykov a jazykovej diverzity" z júla 2003.2

V Akčnom pláne, ktorý sa týka tak univerzít ako aj všetkých stupňov 
škôl a štátnej správy, mňa zaujali dva momenty.

1. Vzhľadom k velkej jazykovej diverzite EÚ je ovládanie jazykov po
važované za hlavnú devízu pre voľný pohyb osôb a využívanie výhod, 
ktoré EÚ poskytuje. Dlhodobým cieľom je ovládanie materinského 
jazyka plus dvoch dalších cudzích jazykov (angličtina sa explicitne ne
spomína).

2. Akčný plán vyžaduje nielen konkrétne kroky, ale aj vypracovanie 
systému pre vzájomné porovnávanie poznania jazykov -  systém jazy
kových referenčných stupňov, ktorý by slúžil na označovanie jazyko
vej kompetencie jednotlivcov, a bolo by ho možné aplikovať v celej EÚ.

S tým už úzko súvisí nový pojem na socio-lingvistickej oblohe EÚ 
jazykový audit (JA). Tak popri známych ekonomických a účtovných 
auditoch konečne prichádza audit intelektu, konkrétne jazykových 
vedomostí. Prichádza práve včas. pretože nie jednotlivci spojení so 
špičkami straníckej politiky (vedúci služobných úradov alebo úradníci 
úradu pre štátnu službu) by mali mať právo posudzovať jazykovú úro 
veň vedomostí úradníkov štátnej správy, ale platiť by mala istá ob|ek 
tívna. všeobecne akceptovaná norma. Takáto norma citlivo posúdi 
stav jazykovej pripravenosti individuálnych kandidátov, ale aj štátnych 
inštitúcií, súkromných spoločností a napokon i celej krajiny Objektív
ne kritériá JA umožnia v prvom rade jednotlivcovi posúdiť vlastný stav 
vedomostí, aby sa mohol v tvrdej jazykovej konkurencii sám zaradiť 
resp zlepšiť svoj jazykový prejav Pri jazykových znalostiach platí viac 
ako inde, že komunikácia v cudzom jazyku závisí nielen od samotných 
lingvistických zručnosti, ale aj od univerzálnych vedomostí a znalosti 
reálií príslušného národa a intelektu komunikujúceho

Jednotlivec zaradený do pracovnei oblasti, kde je znalosť cudzieho 
lazyka podmienkou, by mal ovládať v základnom rozsahu a| cudzoja 
zyčnú terminológiu Z toho vyplývajú jaožiadavky tak na lingvistov, 
ako aj na ďalších kompetentných autorov, najlepšie s interdiscipknar 
nou orientáciou, aby sa detailnejšie zaoberali a| problematikou cudzoja
zyčnej terminológie pričom, žiaf, synonymom .cudzojazyčnej' |e dnes 
zväčša „anglickej'.

Týmto príspevkom som chcel poukázať nielen na absenciu jazyko
vej alternatívy, ale aj na nelichotivú situáciu v jazykovej pripravenosti 
štátnej správy. Zároveň chcem vyslať signál zodpovedným v exekutíve, 
aby sa zamysleli nad celoštátne koordinovanou jazykovou prípravou 
obyvateľstva, vrátane vidieka. Vytvorenie vládneho splnomocnenca 
pre jazykovú prípravu obyvateľov SR je vo svetle citovaného doku
mentu EK imperatívom.

1 Regionálny týždenník SENECKO, 30. týždeň (21. -  27. 7. 2003)
2 h ttp ://eu ropa .eu ,in t/eu r-iex /en /index .h tm l; leg is latíva v príp rave COM 2003,
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Nová doba! Mnohým sa pri tom to slovnom 
spojení vynorí z mysle tvár Bolka Polívku s je 
ho zdedeným i m iliónmi. Len m álokto si novú 
dobu spojí so školou. To je iná kapitola, do kto
rej by som chcela načrieť.

Študenti i prednášajúci vedia svoje o vyba
vení, ktoré by mal priniesť technický pokrok, 
ale ako daleko sme sa v tejto základnej inšti
túcii dostali?

Každoročný problém , ktorý sa otvára po 
prázdninách, sú skriptá. Na prednáškach do
staneme sylaby, podmienky pre jednotlivé od
bory. A keďže sme v tej „novej dobe,“ závereč
né slová majú podobu: „ Pozrite s i to všetko 
na internete, na stránke katedry!“ Internet pre 
študentov nie je prob lém om , každý sa vie 
k nemu dostať v škole alebo na internáte. No 
v snoch ma máta myšlienka, prečo si na in
ternete nemôžeme nájsť celé znenie skript.

Bolo by to jednoduché, kliknúť na stránku 
prednášajúceho a nájsť si potrebné inform á
cie. Žiadne behanie po knižniciach, kde majú

Čo nebolo, môže byť
(Techn ická fikcia)

smiešne počty vydaní vzhľadom na kvantum 
študentov. Menej nervozity pred skúškami, 
keď čakáme na knihu viac než na spasenie. 
M inimum rozbitých priateľstiev pre nevrátené 
učebnice.

Jeden argument sú nové skriptá, z ktorých 
plynú peniaze a umožňujú zbieranie nových 
materiálov na ďalšie knihy, ak si ich študenti 
kúpia. Druhý sa môže objaviť pri prepisovaní 
skript na internetovú stránku. Časom sa však 
dá prejsť aj cez tieto prekážky. Dôkazom toho 
sú svetlé výnimky medzi prednášajúcimi, ktoré 
sa nechali vtiahnuť do sveta techniky a sprí
stupnili na internete svoje diela.

Pri tejto pokrokovej téme mi blysla mysľou 
fikcia, ako si sedíme za počítačom a čítame 
obsah prednášky, ktorá sa namiesto deväť- 
desiatm inútového sedenia v lavici dá zverejniť 
na internete. Napíše sa stránka, na ktorej náj
deme literatúru, k nej pridelené úlohy.

Tí, čo majú školu za sebou, si teraz pove
dia: „Akých máme lenivých študentov, už am 
to málo, čo by mali robit, sa im  nechce l Po
hodlná m ládež!“

Študenti by podobný typ vyučovania pravde
podobne uvítali z m nohých dôvodov. Medzi 
ne patrí aj dávka pohodlnosti, ktorá si hovie 
v každom  z nás, ale treba to brať aj z inej 
strany. Vysoká škola už nie |e len o teórii 
a skriptách. Mal by v nej byť kus života, časť 
praxe Tu by sa práve vytvoril priestor nájsť si 
prácu vo svojom odbore a venovať sa jej po 
pri štúdiu.

A lebo ešte stále existuje teória, že ako štu
denti sme pxjvinní sedieť v laviciach a robiť si 
poznámky, ktoré aj tak pred skúškou nahradí 
me knihou!?

Čo tak pozbierať si batôžky a vydať sa na 
cestu technického pokroku, novej doby a ča
kať, kam nás dovedie...

Zuzana Madärová,
II. roč. žurnalistiky
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O tec  m odernej kom enio log ie

K 70. výročiu smrti prof. ThDr. Jána Rodomila Kvačalu

Aj národ môže byť dlžníkom. Náš dlh je voči velkej postave sloven
skej histórie prof. ThDr. Jánovi Rodomilovi Kvačalovi. Staršia generácia 
jeho meno dobre pozná, Bratislavčanom ho pripomína názov známej 
bratislavskej ulice, no u mladej generácie toto meno upadá neopráv
nene pomaly do zabudnutia. A predsa Kvačala bol za prvej republiky 
jedným  z najväčších slovenských historikov a odborníkov najmä na 
život a dielo Jána Am osa Komenského, Majstra Jána Husa, filozofa 
Campanellu a na dejiny reformácie na Slovensku. Vďaka svojim ob 
javom mnohých Komenského spisov, ale aj vynikajúcim  znalosťam 
života a diela Komenského, dostal čestný názov „o te c  m o dern e / ko 
m e n io lo g ie “ . Stačí azda ak zacitujeme, čo pri jeho mene píše Ency
klopédia Slovenska: „Kvačala je  jedna z najväčších postáv slovenskej 
vedy, školstva a pedagogiky, najmä komeniologie. Jeho diela zname
na li vo svojej dobe bohatý prínos do svetovej kom eniologickéj  litera
túry. " Nikto dosiaľ neznamenal pre kom eniológiu to lko ako profesor 
Dr. Ján Kvačala. Je známy a v úcte aj v kruhoch zahraničných komenio- 
lógov, a predsa o tom to velkom vedcovi nebola dosiaľ usporiadaná 
nijaká vedecká konferencia.

Mnohé z Kvačalovho života objasnilo sympózium, ktoré sa konalo 
v dňoch 13. a 14. septembra 2004 na Evanjelickej bohosloveckej 
fakulte UK. Sympózium sa začalo úvodným  referátom prof. Dušana 
Ondrejoviča, ktorý podal životopis prof. Kvačalu, a predstavil, čo vlast
ne vykonal v svojom živote tento „m už vysokých kvalít, vedec nielen 
európskeho, ale a j svetového mena, hlbokoum ný teológ, bystrozraký 
filozot, m imoriadnym i schopnosťam i obdarený pedagóg, štvornásob
ný doktor teológie pripadne filozofie“.

Príslušník rodiny Kvačalovcov pán Milan Kvačala podal najprv ge
nealógiu ich rodiny, pochádzajúcej pôvodom  z Beckova. Otec prof. 
Kvačalu prešiel však za učiteľa do Báčskeho Petrovca medzi do ln o 
zem ských S lovákov, kde sa prof. Kvačala dňa 5. februára 1862 
narodil. O tom  podrobne hovoril ThDr. Ján Valent z Nového Sadu. Po 
školskej príprave v Petrovci a v Sarvaši prišiel Kvačala študovat na 
Evanjelické lýceum v Bratislave, od tia ľ potom  na teologickú fakultu 
v Lipsku, kde za svoju prácu o Komenskom získal aj doktorát filozofie. 
Najprv sa stal kaplánom v Petrovci, následne kaplánom v Bratislave 
a zároveň aj profesorom na bratislavskom Evanjelickom lýceu. Vtedy 
vydal v nemčine tlačou ďalšiu, tentoraz velkú až 400 stranovú prácu 
o J. A. Komenskom, za čo mu viedenská teo logická fakulta udelila 
doktorát teológie.

Kvačala sa stal známym aj v zahraničí. V roku 1893 dostal pozvanie 
stať sa profesorom cirkevných dejín na nemeckej Evanjelickej teo lo 
g ickej faku lte v Dorpate (dnes Tartu) v Estónsku. Kedže zostal s lo 
bodný, veľa cestoval po svete. Z Dorpatu absolvoval cestu do USA, 
a potom postupne navštívil mnohé svetové knižnice v Londýne, Paríži, 
Berlíne, Viedni, Š tokholme, Ríme, Petrohrade i v Poľsku, kde všade 
hľadal a aj našiel neznáme Komenského spisy, ktoré hneď najmä na 
Morave publikoval, hoci žil 27 rokov v Estónsku a čiastočne v Rusku. 
Jeho pôsobenie v Estónsku osvetlil referát profesora Humboldtovej 
univerzity v Berlíne Petra Blotha.

Kvačala v tejto dobe aj neskôr udržiaval spojenie aj so svojou ro
dinou v okolí Trenčína a so spriatelenou rodinou Mičátkovcov. Archívne 
dokumenty preskúmal a informoval o nich historik PhDr. Milan Šišmiš 
z Trenčína.

Referát prof. Igora Kišša ukázal, že Kvačala bol nielen výborným 
znalcom Komenského a cirkevným historikom, ale aj m imoriadnym 
znalcom teológie. Jeho teo logické práce si vážil a sledoval velký ne
mecký profesor Adolf Harnack z Berlína. Kvačala bol pozitívny evan
jelický teológ, ktorý v teo lógii hľadal porozum enie aj s inými cirkvami 
a bol proti vzájomnému boju cirkví na Slovensku, v čom sa podobal 
Martinovi Rázusovi.

Ako teológ Kvačala pomáhal z Estónska redigovať na Slovensku 
dva cirkevné časopisy a roku 1911 vydal zborník Viera a veda obsa
hujúci jeho teologické články. Roku 1920 sa vrátil z Estónska a Ruska 
na Slovensko a stal sa profesorom na Teologickej vysokej škole v Bra
tislave. Jeho redaktorskú činnosť spolu s biskupom Jurajom Janoškom 
v oblasti cirkevných časopisov rozobral brat farár Ondrej Pefkovský 
zo Žiliny.

Ďalšia časť sympózia hodnotila historické práce Kvačalu na poli 
reformácie na Slovensku (docent David Daniel) a konštatovalo sa, že 
naša cirkev nemala dosiaľ historika na tak vysokej úrovni, ako bol prof.

Kvačala. Prof. Dalimír Hajko z nitrianskej univerzity zase vyhodnotil 
Kvačalove výskumy v diele talianskeho filozofa Campanellu.

Počas obedňajšej prestávky účastníci sympózia položili kvety ku 
Kvačalovmu hrobu na Evanjelickom cintoríne na Šulekovej ulici, kde 
prehovoril doc. Ján Grešo.

Popoludňajšie rokovanie patrilo odborníkom  z Čiech. Dr. Jiří Beneš 
z Akadémie vied ČŘ z Prahy predstavil Kvačalu ako redaktora a hlav
ného autora „Archívu pro bádání o životě a spisech J. A. Komenské
ho,“ v ktorom Kvačala uverejňoval ním nájdené Komenského spisy 
a Komenského korešpondenciu ako aj archívne materiály spojené 
s osobami, ktoré zohrali v živote Komenského nejakú rolu.

Dr. František Hýbl z Komenského múzea v Přerove zase hovoril 
o spo lupráci moravských učiteľov s prof. Kvačalom a prof. Viera 
Žb irková z univerzity v Nitre sa zaoberala podnetm i prof. Kvača
lu a českého kom eniologa J. B. Čapka pre kom eniológiu na Sloven
sku.

Nasledovala časf sym pózia s príspevkam i nem eckých autorov. 
Okrem referátu prof. Blotha z Berlína predniesol nesmierne zaujíma
vý referát prof. Karl Schwarz z viedenskej univerzity o Kvačalovi ako
0 moste medzi Bratislavou a Viedňou. Bolo obdivuhodné, čo všetko 
prof. Schwarz dokázal nájsť a vyskúmať pre tieto vzájomné vztahy (prof. 
Kvačala zomrel vo Viední na mozgovú porážku dňa 9. júna 1934. keď 
prišiel do Viedne pracovat do archívov).

Ako veľmi je prof. Kvačala oceňovaný v Nemecku, o tom  vydal sve
dectvo predseda nem eckej Kom enského spo ločnosti prof. Werner 
Korthaase z Humboldtovej univerzity v Berlíne. Podľa jeho slov .Kva- 
čalova autorita vo vedeckom  svete v Nem ecku bo la taká velká, že 
úplne vynikal nad nie velkou skupinou nemeckých komenioiógov. Až 
po  dnešný deň sme sa nedostali ďalej za Kvačalove konštatovania.'

Ďalšia časť sympózia sa niesla pod názvom: Kvačala vo svetle svojej 
korešpondencie a publicistiky. Na tému Aspekt národného uvedome
nia v Kvačalovej korešpondencií prehovoril prof. Dušan Haruštiak, DrSc., 
z Bratislavy, pričom sa opieral o štúdium Kvačalovej korešpondencie, 
ktorá je archivovaná najmä na EBF UK a nie je doposiaľ dostatočne 
prebádaná. Korešpondencia ukazuje Kvačalu ako velkého slovenského 
národovca, ktorý počas štúdií v Bratislave patril k niekolkým študen
tom , smelo sa h lásiacich za Slovákov. Neskôr sa zastával práv slo
venského národa aj v rámci spoločného štátu, čo mu prinieslo mnohé 
príkoria.

Dr. Libor Bernát z Novej Dubnice zase hovoril o prof. Kvačalovi vo 
svetle korešpondencie uloženej v literárnom archíve v Martine, o vzta
hu Kvačalu najmä k Vávrovi Šrobárovi a prezidentovi T. G. Masary
kovi, ale aj k iným predstaviteľom vtedajšieho verejného života.

Velkú pozornosť vzbudil obsiahly referát Dr. M iloša Kovačku z Mar
tina na tému: Kvačalovské hlasy a ohlasy v slovenskej publicistike 
v období medzi dvoma vojnami. Aj v tomto referáte prehovorili archívy 
a korešpondencia, op isu júce Kvačalove vzťahy k Vĺčkovi, Škultéty- 
mu, Štefanovi Krčmérymu, biskupovi Janoškovi. Čaplovičovi, Rízne- 
rovi apod., včítane mnohých podrobností z vtedajšieho života národa
1 cirkvi.

V nasledujúci deň sympózia vystúpil Dr. Vladimír Michalička z Múzea 
školstva a pedagogiky v Bratislave a posúdil monografiu prof. Jozefa 
Máteja o Kvačalovi. Dr. Anna Pavlíková z UK hovorila o odkaze prof. 
Kvačalu pre súčasnosť a veľmi dobre charakterizovala hlavné črty Kva
čalovej osobnosti. Mgr. Monika Ondrejovičová z Filozofickej fakulty UK 
oboznám ila s Kvačalovým rukopisom  o pôvode mena Slováci 

Nakoniec zazneli dve spom ienky ešte žijúcich pamätníkov na prof. 
Kvačalu, a síce z úst br. emeritného konseniora Ondreja Bartku a jed
ného z príslušníkov kvačalovskej rodiny.

Všetky materiály zo sympózia budú uverejnené v kvačalovskom zbor
níku, ktorý vydá EBF UK. a kde bude možne nájsť mnohé dalšie 
podrobnosti z Kvačalovho života.

Sympózium bolo zakončené spioločnými úvahami o tom. ako po- 
stujDovat dalej v kvačalovskom výskume, pretože ešte vela veci je 

neobjasnených. Účastníci sa dohodli na m nohých iniciatívach, ktoré 
bude treba v tom to smere rozvíjať, a na príprave sympózia k 150 vý
ročiu narodenia prof. Jána Kvačalu. ktoré sa bude slavit v roku 2012.

Igor Klšš
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►►
Študentská súťaž 

Z a č a ť  p o d n i k a ť «
Počuli ste už o Slovensko-am erickom pod

nikateľskom fonde (SAEF)? Je to spoločnosť 
investujúca na Slovensku rizikový kapitál do 
stredných podnikov s výrazným rastovým po
tenciálom. V rámci primárnej aktivity (priame 
investície formou majetkovej účasti alebo úve
ru) podporila už 44 projektov s celkovou sumou 
investícií 1,3 m iliardy Sk. Ďalších 170 miliónov 
Sk bolo investovaných prostredníctvom dalších 
aktivít.

Jednou z vedľajších aktivít spoločnosti je aj 
organizovanie študentskej sútaže Začat po d 
nikať, ktorá sa uskutočňuje už päť rokov, a zú
častniť sa jej môžu aktívni študenti akredi
tovaných univerzít na Slovensku. Ich úlohou 
je spracovať podnikateľský plán na akúkoľvek 
(morálnu) tému. Cieľom súťaže je motivovať 
m ladých ľudí, aby si po skončení štúd ia  za
ložili vlastné firm y, a v n iektorých prípadoch 
poskytovať pri založení podniku aj konkrétnu 
finančnú pomoc. A práve spracovanie podni
kateľského plánu (plánu založenia a riadenia 
firmy v prvých rokoch jej fungovania) a jeho 
obhajoba pred komisiou pozostávajúcou z ľudí 
z podnikovej a finančnej praxe je ideálny spô
sob. ako si overiť silu myšlienky aj vlastné ma
nažérske schopnosti.

Náročnosť súťaže a kvalita jednotlivých p o d 
nikateľských plánov sa každoročne zvyšuje.

Tento rok sa zúčastnilo 46 tím ov z 22 fakúlt 
desiatich slovenských vysokých škôl. Z nich 
šesť postúpilo do finále, teda k ústnej prezen
tácii zámeru pred porotou. Až tri finálové plány 
boli zamerané nielen na firmu ako takú, ale aj 
na rozvoj celého regiónu, v ktorom bude táto 
firma pôsobiť, teda na širšie súvislosti podnika
nia. Je to  potešujúci trend, pretože v dnešnom 
svete môže byt firma úspešná iba vtedy, ak do
káže vnímať svoje okolie a s dalšími subjektmi 
spolupracovať na jeho pretváraní.

Tento ročník súťaže vyhrali študenti Fa
kulty m anagem entu UK Peter Karácsony 
a Lucia Dobručká s podnikateľským záme
rom Chuť a zdravie v tradícii. Išlo o založenie 
ovocných sadov z kra jových odrôd ovocia 
a jeho spracovanie tradičným i technológiami. 
V EÚ sú tzv. originálne výrobky (jedinečné pro
dukty úzko spojené s odrodou a lokalitou) vy
soko cenené a chránené mnohými patentmi 
a certifikátmi. Ich cena je vysoká a poskytuje 
vysokú pridanú hodnotu. Nevýhodou je. že za
loženie sadu je dlhodobá záležitosť a vyžadu
je na začiatku veľmi vysoké investície. Tento 
podnikateľský plán nebol spracovaný pre osob
nú potrebu študentov, ale pre účely projektu 
zakladania genofondových sadov v lokalitách 
Haluzice (pod Trenčínom), Flrušov (Krupinská 
planina) a Málinec (Slovenské Rudohorie) a bu

de v modifikovanej podobe v týchto obciach 
realizovaný.

Cenu za originálnu myšlienku získali M a
túš Gašparík, Ľubomíra Kovalová a Milan 
Klačka z STU za projekt HollowTex -  dialy- 
začné moduly a technológie, cenu za najrea
listickejší plán Michal Pyšný a Martin Štrba 
z FM UK za projekt Revitalizácia rekreač
ného strediska Javorina v Malej Fatre.

Študenti UK sa súťaže zúčastňu|ú pravidelne 
a študenti FM UK sa každoročne umiestňujú 
v rámci prvých troch pozícií V roku 2002 
získali Peter Župa a Anna Spodniaková prvé 
miesto, v roku 2003 tretie miesto Milan Majer- 
ník, v roku 2001 Andrea Flrabovská. v roku 
2000 M iroslav Jakubec. Andrea C igánikova 
a Peter Kardoš. Cenu za orig inálnu myšlienku 
získavajú takmer pravidelne študenti technic 
kých a iných profesijné orientovaných univer 
zít, čo poukazuje na nedosta točné využitie 
vlastného výskum ného potenciálu našej un i
verzity. Do budúcnosti by bolo velkým príno
som vytváranie medzifakultných študentských 
tímov, ktoré dokážu vniesť do sútaže ešte viac 
kvalitných a široko zameraných myšlienok 

Viac informácií ná|dete na w w *  saet sk
Lucia Dobručká, 

Fakulta managementu UK

Letná teologická akadémia
Už po niekolko rokov Evanjelická bohoslovecká fakulta UK pripra

vuje pre študentov postgraduálneho štúdia Letné teologické akadé
mie, ktoré väčšine z nich umožňujú, aby popri práci v cirkevných 
zboroch napredovali v svojom odbore. Organizátori akadémie ponú
kajú každému účastníkovi tri týždne veľmi intenzívnej teo log icke j 
práce a vdäka finančnej podpore  od Evanjelickej cirkvi a .v. v USA 
(ELCA) prispievajú im na dopravu, hradia ubytovanie a stravovanie 
v priestoroch EBF UK a výdavky na stravu počas víkendov.

Celý prednáškový cyklus vedú špecializovaní hosťujúci profesori, 
ktorí umožňujú aj osobné konzultácie a neformálne debaty. Študijný 
pobyt dopĺňajú osobitné spoločenské podujatia a exkurzie.

Tohoročná Letná teologická akadémia sa uskutočnila v dňoch 
5. -  23. júla 2004 a zúčastn ilo  sa na nej 24 účastníkov. Väčšina 
z nich bola zo Slovenska, ale prišli i hostia zo Srbska-Č iernej Flory 
a z Ruskej federácie.

Program akadémie tvorili dva semináre. Dr. Daniel Simundson, eme- 
ritný profesor na katedre Starej zm luvy, pôsobiaci na Luther Seminary 
v St. Paul, Minnesota, viedol sem inár o knihe Jób. Seminár bol veľmi 
vrelo prijatý a zvláštnu poznámku si zaslúži fakt, že sa na ňom zú
častnili dvaja z vôbec prvých kaplánov slúžiacich v nemocniciach na 
Slovensku, ktorí ho obohatili mnohým i príkladmi z vlastnej praxe.

Druhý seminár viedol Dr. Róbert Kôlb, profesor misijných štúdií na 
Katedre systematickej teológie na C oncordia Seminary v St. Louis, 
Missouri, ktorý sa venoval problem atike zla a hriechu v protestantskej 
teológii 16. storočia, a poskytol prehľad o učení a názoroch Luthera, 
Calvína a Bullingera k tejto problematike.

Každý deň bol vyčlenený priestor na otázky a neformálne diskusie, 
a tak účastníci mali mnoho príležitostí na otázky a na diskusiu medzi 
sebou i s hosťujúcimi profesormi. Pobyt v Bratislave spestrila účast
níkom aj návšteva vodného diela v Gabčíkove.

Doc. Jonathan Sorum, PhD., 
preklad Lubomir Batka, EBF UK

Robia šaty  študenta?

N iek to rí p edagó gov ia  tvrdia, že dokážu rozlíšiť, kedy ide  
na skúšku právn ik  a kedy š tuden t m atem atiky a fyziky. Ako  
nás dokážu rozlíšiť? P otrebu jem e oh ú riť výzorom ? U rčite  sú  
dô lež ite jš ie  vedom osti. V eď č o  keb y  nás pov inne  navliekli 
d o  rovnoš ia t?  Tie b y  zakry li so c iá ln e  n e rovno s ti i z lý  vkus. 
Predtým  existovalo nepísané prav id lo , že rifle  sa na un iver
zitu nehodia . No dnešná sp o lo čn o s ť je  oveľa tolerantnejšia.

D enným  študentom , študentkám  m ožno o čo s i viac, ne
sm ierne záleží na tom, ako sa prezentu jú p re d  profesorm i 
a kamarátmi. Vďaka bohu.

Čím d o  vyššieho ročníka postupu jem e, tým  viac zod pove
dá naše o b le čen ie  b u dúcem u  povolaniu .

Celé štúd ium  stretávame vyšportovaných FTVŠ-ákov v šuš- 
ťákových súpravách, ktoré sú  p re  n ich  cha rakte ris tické  tak, 
ako p re  p o s lu ch á čo v  ka tedry de jín  výtvarného um enia  vý 
razné okuliare a lebo šatka na hlave. B udú c i manažéri a práv
n ic i už a le cho d ia  v ob le koch  a s kufríkom.

Pravdou zostáva, že by ť dobrým  a upraveným  študentom  
nie  je  jedn odu ché . M ožno nezá leží na tom, č i je  vaše ob  
tečenie  m oderné. Tým, že s i na skúšku dokážem e zo skrine  
vytiahnuť a vyžeh liť košeľu a lebo kostým , vzdávam e našim  
pedagógom  úctu a uvedom ujem e s i dô ležitosť dane / chvíle  
K eď  sa ráno „nahod ím “, cítim  sa sebavedom ejšie a podávam  
le p š í výkon. Snáď, k e ď  sú akadem ic i takí tolerantní, že nám  
nepredpisu jú  oblečenie, m ôžem e m y štýlom šiat ukázať svoj 
po s to j k ško le  č i práci.

M a rce la  G lev ická ,
II. ro č . ž u rn a lis tik y
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Vodácky zážitok farmaceutov -  jesenný splav Malého Dunaja
Dvakrát do roka, v máji a v októbri, tradične od 

roku 1990 farmaceuti splavovali rieku Moravu pre 
jej krásu a aj pre jej dovtedajšiu neprístupnosť. 
Povedali sme si však, že nadišiel čas, aby sme 
skúsili niečo iné. Uvažovali sme o splave Hrona, 
no na dvojdňovku bol október so svojimi chlad
nými nocami už dosť neskorý termín. Po zvážení 
sme sa rozhodli pre Malý Dunaj a termín sme 
stanovili na 2. a 3. októbra 2004. Tečie predsa len 
južnejšie a na vodákov nekladie velké nároky. 
Dobre sme spravili. Z osvedčenej spolupráce Ka
tedry telesnej výchovy a športu FaF UK a odbo
rov na fakulte sa zrodilo výborné podujatie.

Deň pred odchodom sme v lodenici naviazali 
kanojky na vlek a ráno ho pripojili k autobusu.

Základné vybavenie -  locf, pádlo, stan, spacák 
a deku -  poskytla fakulta. A veru, v noci sa deka aj 
zišla. Splav sme začali v obci Jelka celodenným 
putovaním po kľudnej hladine Malého Dunaja, 
v objatí vyfarbenej jesennej krásy okolitej prírody. 
Minuli sme stredisko Madarász, donedávna zná
me vodákom ako miesto, kde sa môžu zastaviť 
a prenocovať v Stanoch či v zrube, kde je aj lode
nica aj športoviská. No v súčasnosti sa to už ne
dá -  pozor, súkromný pozemok, vstup zakázaný! 
Stanovali sme preto v obci Horná Potôň u jed
ného pána, ktorý bol ochotný nás prenocovať 
a poskytol nám aj priestor na uvarenie večere (vý
borný guláš z rúk doc. Paulíkovej) s malým po
sedením. Večer okolo desiatej nás vyrušil krátky

dážd aj s bleskami a zahnal nás do stanov. Ako 
sa za dažda výborne zaspáva! Ráno sme nav
štívili majiteľa v jeho dome, poraňajkovali, roz
lúčili sa a odišli dolu vodou. Po búrke bol krásny 
deň, takmer bezoblačné nebo, slnko nám hrialo 
telá, ako keby sa na krátky čas vrátilo leto. Do 
Orechovej Potône-Lúky to už nebolo daleko, a tak 
sme si vychutnávali pohodu. Čakanie na autobus 
sme si krátili zberaním orechov a poľných kvetín. 
Domov sme prišli pred zotmením a po uložení 
lodí v lodenici sa nám ťažko lúčilo. Vedeli sme, 
že to bola tohto roku naša posledná vodácká 
akcia.

Mgr. Jozef Stowasser 
KTVŠ FaF UK

Vališová, A. a kol.: AUTORITA V E VÝCHOVĚ
Praha: Karlova univerzita, 2004, s. 183. ISB N 80-7184-857-3

Publikácia A. Vališovej a kolektívu autorov -  Autorita ve výchově svojím 
obsahom významne presahuje tradičné chápanie a celkové ponímanie 
autority, ako ju v minulosti deklarovali pedagogické učebnice. Posúva 
komplex problémov o autorite do nových súvislostí, ktoré rešpektujú posta
venie subjektu v spoločnosti, potrebu slobody a sebarealizácie jedinca, 
jeho schopnosti orientácie v zložitých sociálnych väzbách, ale zároveň 
rozvíjajú jeho individuálnu a sociálnu zodpovednosť za svoje správanie.

Nutnosť riešiť novú pozíciu dieťaťa, žiaka v pedagogickom procese sa 
opakovane objavuje v rôznych obmenách v súčasných pedagogických 
a didaktických koncepciách i v praktických inovačných tendenciách, ktoré 
rezonujú i v našom v školstve. Proti vonkajšiemu pôsobeniu sa zdôrazňuje 
vnútorná motivácia žiaka, proti nezáživnému plneniu noriem potreba seba
realizácie dieťaťa a jeho sloboda.

Tieto požiadavky viedli autorov k tomu, že sa snažili bližšie vysvetliť 
a ozrejmiť pojmy „sloboda dieťaťa“ , „autonómia dieťaťa“ a „neautoritatívna 
výchova" v súčasných podmienkach školy a spoločnosti. Vydefinovali po
jem autority učiteľa, spojený s jeho osobnostnými vlastnosťami, vzdelaním 
a právomocami, ktorými má byť vybavený. Zvýšenú pozornosť venujú otázke 
autority školy ako inštitúcie, ktorá pôsobí na žiakov, pričom rešpektujú 
postoje žiakov i učiteľov ako hlavných faktorov školského vzdelávania, kto
ré má byť užitočné a praktické pre prípravu na život v prítomnosti i v budúc
nosti.

Zdôrazňujú, že každá škola má svoj vlastný vnútorný systém, a preto nie 
je potrebná konformita. Podstatné zmeny a úspešnosť každej školy stojí 
na práci spoločenstva učiteľov a žiakov, ktorí rešpektujú tvorivosť a spo
luprácu a ovládajú prijateľné metódy riešenia konfliktov. Spoluúčasť všetkých, 
žiakov, učiteľov, rodičov a vedenia školy umožňuje spoznať, ktoré normy sú 
prirodzené a životne dôležité a ktoré sú prežité a zbytočne obmedzujúce.

I kecf do procesu modernizácie vyučovania vstupujú rôznorodé názory 
a koncepcie, väčšinou sú len teoretického rázu. Ich optika je zameraná 
skôr na odmietanie akejkolVek autority vo výchovno-vzdelávacom systé
me. Táto tendencia vyplýva z celospoločenských podmienok, v ktorých sa 
stráca význam autority človeka vôbec. Správne zdôrazňujú, že pre zdravý 
rozvoj osobnosti sú v súčasnosti potrebné vzory a ideály, a v školách by

mal byť takýmto ideálom učiteľ. Mal by byť pre žiakov určitou autoritou, 
ktorú rešpektujú ako pozitívny formatívny faktor na základe jeho osobnost
ných vlastností a oddanosti k pedagogickej práci. Za najdôležitejší považujú 
jeho vzťah ku žiakom, pričom sa jeho autorita posúva skôr do polohy priro
dzenej, ľudskej, humánnej.

Autori tvrdia, že všeobecne odsudzovaný pokles autority učiteľa v škole 
nie je zapríčinený rôznymi alternatívnymi modelmi vyučovania, ktoré sa 
u nás v teórii vyskytujú, pretože do praxe prenikli len nepatrne a väčšinou 
úplne nekonkrétne. Kladú si otäzku, aké sú dôvody rapídneho znižovania 
autority učiteľa v škole, na vyučovaní? Odpovedajú, že hlavný dôvod poni
žovania autority učiteľa treba hľadať v jeho sociálnom postavení, hlavne 
v jeho ekonomickom ohodnotení. Správne konštatujú, že k poklesu auto
rity taktiež prispieva skutočnosť, že sa od r. 1989 sústavne znehodnocuje 
hodnota vzdelávania i kvalifikácia učiteľa. Svoje tvrdenia opierajú o výsled
ky z dlhodobého výskumu, podľa ktorého učitelia vnímajú autoritu ako ak
tuálnu otázku súčasného výchovno-vzdelávacieho procesu v škole i mimo 
nej. Zároveň si uvedomujú aj problémy, ktoré súvisia so súčasnou situá
ciou v spoločnosti a ktoré sa automaticky premietajú do života a práce 
školy.

V závere autori konštatujú, že súčasná pedagogika venuje pozornosť 
otázkam rozvíjania a uplatňovania autority učiteľa v rámci interakcie so 
žiakmi a rodičmi, s kolegami i nadnadenými, a to z hľadiska filozofických, 
etických, psychologických, sociologických či pedagogických aspektov 
Podľa nich problémom pn skúmaní autonty byva strach z redukoonizmu. 
ktorý je však vyvážený a v konečnom dôsledku odmeňuje výskumníkov 
vysokou spoľahlivosťou zisťovania. Dnes otázky autonty medzi pedagógmi 
i vo verejnosti silno rezonujú, pretože sa stavajú problémom nieéen vyuču
júcich v praxi, ale i v spoločenskom i rodinnom živote

Publikáciu autorky A Vališovej a kolektívu odporúčame do pozornosti 
učiteľom i študentom, pretože im umožní spoznať problematiku autonty 
nielen školy, ale i učiteľa a rodiny. Určite bude čitateľov inšpirovať k hlbšie
mu zamysleniu sa nad pojmom autonta a jej významom pre ponímanie 
súčasného sveta, hodnotovej onentácie ľudí i zmyslu života v súčasnosti

PaedDr. Jolana Manniova. CSc
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Moje deti sa ma pýtajú: „Je Bologna klam alebo prísľub?“
Čo im mám odpovedať?

J e  to  z v lá š tn y  fe n o m é n
Každý, kto pôsobí v oblasti vysokoškolského vzdelávania, vie, že to, čomu 

sa bežne hovorí „Boloňský proces“ , postupuje, a nedá sa zastaviť- Ľudia 
ho vnímajú s rastúcim nadšením, s vážnymi obavami, s velkými nádejami, 
s vážnymi pochybnosťami, atd. Kto má profesionálne korene v Európe aj 
v transatlantických akademických vzťahoch si musí všimnúť, že terajšie 
diskusie nemajú len európsku dimenziu. Existuje aj americká dimenzia.

Vznik zjednotenej Európy, koniec studenej vojny a zmeny vo svete počas 
deväťdesiatych rokov 20. storočia boli významné tak pre rozvoj spolu
práce medzi univerzitami, ako aj pre život tých. ktorí si vybrali štúdium na 
zahraničných univerzitách.

Zatiaľ čo východný, socialistický systém vysokoškolského vzdelávania 
skrachoval, takzvaný západný systém, teda európsky a americký, vyplával 
na nové a rozmanité cesty smerom k takým vzdelávacím cieľom, ktoré by 
mali vyhovovať potrebám nového usporiadania sveta a súčasne regionál
nym a národným záujmom. Rozmanitosť ciest je dôvodom nádeji i po
chybností, rozporov i nedorozumení, kladie priveľa otázok a žiada priveľa 
odpovedí -  niektorými z nich sa zaoberajú aj nasledujúce odstavce.

Z á k la d n é  ro zd ie ly
Čo sa týka vysokoškolského vzdelávania, Európa a USA majú veľa spo

ločného, ale predsa existujú základné rozdiely. Európske orgány v Bruseli 
integrovali školstvo a vzdelávanie do problematiky práce a spoločného trhu 
práce. Európsky akademický svet a jeho národní sponzori, vlády a parla
menty, si pripamätali potenciál i historické tradície svojich univerzít, a každý 
v tejto oblasti začal pociťovať potrebu reforiem, potrebu modernizácie a in
ternacionalizácie vysokého školstva ako „verejného blaha“ . Vzdelávanie sa 
malo stať dalším nástrojom na podporu mobility práce a etablovanie Európy 
ako významného konkurenta na medzinárodnom poli, a to dokonca výraz
nejšie, než európska akademická tradícia slúžila svetu v minulosti.

Na druhej strane, Američania integrovali európske fakultné a univerzitné 
modely do t. zv. „jednotného systému amerického vysokoškolského vzde
lávania“ a transformovali ho na obrovské priemyselné odvetvie služieb, 
väčšinou neziskových. Ako sa ukázalo, bol to nesmieme úspešný krok, ktorý 
prilákal vedcov i velký počet študentov z celého sveta. Finančné investície 
do vysokoškolského vzdelávania sa dokonca spomínajú v americkei ko
merčnej štatistike.

Š ta n d a rd y
Podľa intelektuálnych kruhov sa model amerického akademického sveta 

koncom 60. rokov minulého storočia mal stať modelom pre reformy vzde
lávania v západnej Európe. Európanov zrejme uspokojovalo, že americký 
model umožňoval sociálnu mobilitu a spolu s tým neuveriteľný posun 
smerom ku komercializácii vysokého školstva. Prehliadli však, že európ
ske univerzity so svojimi akademickými tradíciami nemôžu byť zrkadlovým 
obrazom priemerných amerických inštitúcií, z ktorých mnohé takmer ne
boli a nie sú akademické. Ale ak si nevšímame spodné dve tretiny ame
rických vysokých škôl, horná „lepšia časť“ má všetko, čo Európa hľadala 
a európski vedci potrebovali. Európania mali sklon pokladať „anglo-americ- 
ký“ model vysokoškolského vzdelávania za životaschopný aj v európskych 
podmienkach, ale tiež za konkurenta -  bohužiaľ úspešného v komerciali
zácii vysokoškolského vzdelávania na medzinárodnom trhu vzdelávania. 
Súčasne však Brusel uzavrel s USA zmluvy o spolupráci a akademických 
výmenách.

B o lo ň s k ý  p ro c e s
Boloňský proces je jedným z mnohých faktorov a aktivít, ktoré dnes ov

plyvňujú -  ako aj strašia, povzbudzujú a vzpružujú -  vysokoškolské vzdelá
vanie, jeho inštitúcie, sponzorov, používateľov a hovorcov na celom svete. 
Ak si znova prečítame článok Jamesa Freyho (EAIE Fórum, ročník 5, číslo 
3, zima 2003) o úlohe a funkcii vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí, 
uľahčí nám to pochopiť nasledujúci zmätok. Je ťažké identifikovať európske 
osobnosti, úrady alebo záujmové skupiny, ktoré sformulovali Bolonskú dek
laráciu a nasledovné jej súčasti, a potom s ňou vyjadrovali súhlas, alebo 
obavy či nesúhlas tak médiách, ako aj na národných a regionálnych kon
ferenciách.

A m e ric k ý  m o d e l?
Štyri základné princípy Bolonskej deklarácie (ľahko čitateľné a porovna

teľné tituly, dva hlavné cykly -  pregraduálny a graduálny, kreditový systém 
ECTS, zabezpečenie kvality) boli zrejme prevzaté z amerického modelu. 
Existuje však dôvod predpokladať, že európski obhajcovia bud nepochopili 
americký systém, alebo mali v úmysle vzbudiť dojem, že jeho charak
teristické črty sa môžu implantovať v Európe s podobným výsledkom, ako 
preukazujú najlepšie americké univerzity. Pre vonkajšieho pozorovateľa to 
predstavuje jadro terajších rozporov, debát a zmätkov. Priestor mi dovo
ľuje uviesť tu len rámcové poznámky, a musím začať jazykom.

Ja zy k
Zdá sa, že angličtina ako komunikačný prostriedok podporuje internacio

nalizáciu, pretože je možné sa s ňou všade dorozumieť. Ponúka lingvistické 
nástroje na realizáciu Boloňského procesu a -  priznajme si to -  umožňuje 
pnjaf a používať termíny a postupy z toho, čo Európania chápu ako pozitívne

mechanizmy'Jepšej" alebo „akademickej" časti amerického vysokoškol
ského vzdelávania. To je jedna zo zmätočných a diskutovateíných stránok 
realizácie Bolonskej deklarácie. Zoberme si napríklad „vysokoškolské vzde
lávanie“ . Pre Američanov to znamená „všeobecné vzdelávacie požiadavky“ 
ktoré podporujú rozvoj intelektuálnej tvorivosti, disciplíny a rešpektu, ako 
aj rozvoj sociálnych schopností pre dosiahnutie úspechu. Pre Európanov 
je to samozrejme to, čo sa deje na vysokoškolských inštitúciách. Európ 
sky vysokoškolský priestor však prenecháva identifikáciu takých inštitúcií 
štátnym orgánom a prinajlepšom Bruselu, a predovšetkým konvenčnému 
verejnému názoru na univerzity a iné školy tretieho cyklu všetky pracujú 
v oblastiach, ktoré Európania pokladajú za plne alebo čiastočne akade 
mické. Staršie generácie si pamätajú, že v časoch minulých boli európske 
univerzity označované v angličtine ako „inštitúcie vyššieho vzdelávania“ , aby 
sa zdôraznil ich rozdiel od „vzdelávania".

V dôsledku toho termíny ako pregraduálne alebo bakalárske vzdelanie 
nadobúdajú zmysel odlišný od amerického originálu. Ked sa však tieto ter
míny v Európe prekladajú ako „medzinárodné, medzinárodne uznávané 
používané, akreditované, kompatibilné“ a verejne sa diskutuje o vytvorení 
„elitných univerzít“ , sugeruje to, že sa zaoberáme „Harvardom na Rýne“ (ale 
bo na Dunaji, Seine alebo .). Bližší pohľad ukazuje, že ostatné termíny 
a postupy, ako akreditácia, fakulta, riadenie/kontrola, odborné tituly a mnohé 
iné implikujú pre „zákazníkov“ (ako sa na mnohých konferenciách odrazu 
označujú študenti) americkú kvalitu, ktorú v skutočnosti nemaiu Mame 
očakávať, že Američania a zvyšok sveta sa prispôsobia európskemu for 
mátu a procedúram?

N á ro d n é  s y s té m y
Zložitejšia situácia nastáva, ked sa jednoduché boloňské princípy s ich 

širokým rozsahom interpretácií apliku|ú na národné systémy Menšie kraj 
ny -  Benelux a severské krajiny -  s tradične vysokokvalitnými inštitúciám 
boli a sú vždy flexibilné a agilné Problémy su a budú obvykle vo väčších 
systémoch a v bývalých socialistických krajinách ktoré sa vrátili k národ 
ným tradíciám

V súčasnosti pozorujeme, že sa na národných stretnutiach konferenciách 
a v správach vymieňa mnoho slov o reštrukturalizácii národnej scény vy 
sokoškolského vzdelávania. n« sú však zamerane na Bolognu aie skôr na 
národné záujmy, priority a na súťaž Uvediem jednoduchý pnkiad nemec 
ký bakalár je naplánovaný tak. že jeho vzdelanie lormaine zaručuje prvu 
akademickú alebo profesionálnu kvalifikáciu. Buduci učiteí »šux z.ofoje, že 
štát požaduje masterský diplom, a uvažuje, či jeho výber inštitúcie a pred
metu štúdia splnil daný prísľub.

H o d n o te n ie
Inštitúcie nesprávne interpretujú (americkú) Carnegieho klasifikáciu ako 

nástroj hodnotenia a pokúšajú sa etablovaf ako vedecké a nie len „vyuču
júce“ univerzity, alebo ako „univerzity združeného vzdelávania (vzdelávací 
program, pri ktorom sa striedajú hodiny výučby a praxe), pričom každá 
z nich požaduje autonómiu (podľa modelu Harvardu, Stanfordu, MIT) a viac 
peňazí z verejnej pokladnice na realizáciu Bologne. Pozorujeme potom, 
ako je ťažké udržať v rovnováhe vôľu a potrebu spolupráce versus súťaže 
v rámci národnej a európskej oblastí a transatlantického partnerstva. Stret
nutie v Bergene v roku 2005 bude samozrejme demonštrovať, že všetko je 
v poriadku.

R o zš íre n ie
Profesionáli v oblasti medzinárodného vzdelávania a mobilít vnímajú ešte 

jednu maličkosť. V rámci programu ERASMUS Mundus sa vnútroeurópska 
mobilita rozširuje za hranice Európy, čo môže u členov transatlantickej aka
demickej komunity vyvolať vážne neistoty. Trojročné európske bakalárske 
programy zamedzia výmenám na akademický rok, čo sa v minulosti po
kladalo za ideálne obdobie pre vzdelávaciu mobilitu študentov. Americkí 
evaluátori certifikátov o vzdelaní budú zavalení dokladmi (a prinajlepšom 
doplnkami k diplomom), ktoré možno nebudú vyhovovať štandardom po
voľujúcim absolventom vysokých škôl pracoval v USA Určitou výhodou 
pre bolonskú Európu je, že na poli akademických titulov nebol americky 
systém nikdy veľmi formálny (väčšina z nich nie je dokonca am podpiorená 
zákonom) a že americké právo neobsahuje formálne opatrenia v oblasti 
ekvivalencie titulov. Okrem toho profesionálne združenia pre medzinárod
né vzdelávanie sú plne zamestnané domácimi problémami a v najlepšom 
prípade hľadajú príležitosti posielal mladých Američanov do zahraničia

K la m  a le b o  prísľub?
Keď čítam noviny alebo pozerám televíziu, vidím demonštrácie študentov, 

vedcov a univerzitných pedagógov. Ked počúvam politikov a úradníkov, 
debatujú o lokálnych problémoch reforiem v mene akéhosi hmlistého tieňa 
Bologne. A moje deti sa ma pýtajú: „Je Bologna klam alebo prísľub?“ čo  im 
mám odpovedať?

Ulrleh Llttmann
(Bývalý výkonný riaditeľ nemeckej Fulbrightovej komisie, teraz člen Rady pre
verejnú politiku a prezident združenia .Priatelia medzinárodných študentov“.)

Fórum EAIE, leto 2004, roč 6. £ 2 
Preklad: RNDr Z. Ladzlanska, CSc

14



Lúčime sa s pánom docentom Horniakom
So smútkom oznamujeme, že dňa 6. októbra 2004 neočakávane a navždy vo veku 78 rokov opustil rady svojich verných priateľov, 

žiakov, kolegov a športových kamarátov doc. MUDr. Eugen Horniak, CSc., dlhoročný pedagóg a vedeckovýskumný pracovník Kliniky 
telovýchovného lekárstva LF UK v Bratislave. Navzdory vysokému penzijnému veku svoju pozornosť do ostatných dní života venoval 
činnosti telovýchovného lekárstva a aktívnej práci vo výbore odbornej spoločnosti.

Začiatky lekárskej, pedagogickej a vedec
kovýskumnej činnosti tohoto  neobyčajného 
ružindolského rodáka siahajú do roku 1952. 
Vtedy ako čerstvý absolvent lekárskej fakulty 
nastúpil na miesto odborného asistenta Kated
ry telovýchovného lekárstva, telesnej a brannej 
výchovy LF UK v Bratislave, a tom uto pracovis
ku, teraz Klinike telovýchovného lekárstva LF 
UK a FN, ostal verný aj po odchode do penzie.

Už od m ladosti celý jeho život usmerňoval 
vrúcny vzťah k športu. Ako mimoriadne pohy
bovo talentovaný gymnazista sa venoval ľahkej 
atletike, v ktorej bol vo svojej dobe držiteľom 
celoštátnych rekordov futbalu a basketbalu. 
Tomu počas svojich vysokoškolských štúdií dal 
prednosť a basketbal sa stal jeho doživotnou 
láskou. Do ostatných dní udržiaval veľmi úzke 
kontakty so svojimi kamarátmi z bývalého bas
ketbalového oddie lu  ŠK Bratislava. Ako vyni
kajúci basketbalista bol v rokoch 1949 -  1955 
oporou československého reprezentačného 
družstva v najvyšších celosvetových súťažiach 
vrátane olym pijských hier. Po skončení aktív
nej športovej činnosti pracoval ako úspešný 
tréner basketbalu, lekár československého re
prezentačného basketbalového družstva a bas
ketbalového oddielu TJ Inter Bratislava.

Úspechy žal nielen v športe, ale aj ako vyso
koškolský pedagóg a vedeckovýskum ný pra
covník, o čom  svedčí jeho bohatá publikačná 
a prednášková činnosť. Viac ako 170 prác uve
rejnil v dom ácich a zahraničných časopisoch, 
na dom ácich a zahraničných kongresoch od- 
prednášal 135 prednášok. O bhájil výsledky

10 rozsiahlych vedeckovýskumných projektov, 
bol školiteľom a konzultantom vo vedeckej 
príprave absolventov LF a FTVŠ, medzi ktorých 
patrí aj popredný kubánsky odborník telový
chovného lekárstva prof. Dr. Raoul Mazzora. 
Bol spoluautorom  a recenzentom mnohých 
učebníc, vysokoškolských textov a zostavova
teľom najmenej 16 zborníkov z odboru telový
chovného lekárstva.

Vedeckovýskumný záujem doc. Horniaka 
m ožno rozdeliť na tri tématické oblasti. Na za
čiatku jeho kariéry sa venoval sledovaniu zmien 
krvného obrazu pri telesnej námahe, čím sa 
zaoberal aj vo svojej dizertačnej práci, ktorú 
obhájil v r. 1969. Poznatky, ktoré zhromaždil 
v tejto oblasti, pomohli objasniť niektoré teore
tické otázky pôsobenia dlhodobej svalovej ná
mahy a trénovanosti na krvotvorbu.

Druhú tématickú oblasť tvoria práce zamera
né na zdravotnú a ťunkčnú problematiku bas
ketbalu. Rozpracoval v nej metodiku funkčnej 
diagnostiky v basketbale a metodiku lekársko- 
pedagogického sledovania v tom to  športe. 
Ním prezentované výs ledky vo svojej dobe 
predstavova li výrazný pokrok v klinickej praxi 
pri diagnostike špeciálnej trénovanosti a v me
todike usmerňovania športového tréningu v bas
ketbale.

Najobsiahlejšiu, tretiu oblasť tvoria práce z ob
lasti d iagnostiky telesnej výkonnosti a zdat
nosti, s ledovania adaptačných zm ien kardio
vaskulárneho systému na dlhodobú telesnú 
námahu a jej vzťahu k somatickým a ťunkčným 
ukazovateľom u rôznych skupín obyvateľstva.

Vo svojej dobe tieto jeho práce, na ktorých bola 
založená jeho habilitačná práca, predstavovali 
prioritné poznatky, ktoré prispeli k stanoveniu 
orientačných výkonostných noriem obyvateľ
stva a v niektorých funkčných param etroch 
sa dokonca stali normotvorné. Na záver svojej 
vedeckovýskumnej kariéry sa venoval využitiu 
echokardiograťického vyšetrenia ako súčasti 
komplexného lekárskeho vyšetrenia športovca

Doc. Horniak svojou neúnavnou prácou pri
spel k budovaniu telovýchovného lekárstva 
nielen na Slovensku, ale aj v Československu. 
Jeho práca bola prínosom pre lekársku vedu, 
výučbu a klinickú prax telovýchovného lekár
stva nielen doma, ale našla ohlas aj v zahra
ničí. Výsledkom toho bol celý rad najvyšších 
ocenení, vrátane čestného členstva v Sloven
skej lekárskej spoločnosti a čestného členstva 
v Gréckej a Českej spoločnosti telovýchov
ného lekárstva.

Všetci, k torí sme doc. H orniaka poznali, si 
budem e ctiť a vážiť jeho  pam iatku nielen pre 
jeho  pracovný zápal a oddanosť profesii, ale 
predovšetkým pre jeho osobné vlastnosti, v kto
rých dominoval optimizmus, pozitívny prístup 
k životu, korektný vzťah ku kolegom  a ocho
ta pomôcť v ktorejkoľvek situácii.

M ilý Žeňo, takto si Ťa pam ätám e a takto 
ostaneš v našej pamäti aj naďalej.

Doc. MUDr. Tibor Marček, CSc., mim. prof, 
a kolektív Kliniky telovýchovného lekárstva

LF UK a FN

Ozvena

Ad „Na UK sa stretli rektori univerzít z hlavných m iest Európy“:
Z nevšednej príležitosti po ču ť a v idieť na jednom  mieste toľko ľudí 
znalých vysokoškolskej p roblem atiky v Európe som s i okrem jednotli
vých poznatkov odniesol najmä zovšeobecňujúci pocit, že v porovna
n í s mnohými sme na tom na UK v mnohých diskutovaných oblastiach 
veľm i dobre. A to a j v po rovnaní s tými, ktorých nám neraz dávajú, 
resp. ktorých s i neraz sam i dávame za vzor. A to a j keď  s i uvedomu
jem  naše rezervy. S autoakuzáciou by  sme to nemali preháňať.

Ad „Online vzdelávanie na Slovensku“, „Čo nebolo, m ôže byt“: Aj 
priestor, ktorý v ostatnom  čase dostáva „on-Hne“ vzdelávanie v Našej 
univerzite (NU) svedčí o tom, že ľady sa pohli. Z iniciatívy rektora UK 
sa kolégium rektora touto problem atikou podrobne zaoberalo v máji 
2004, vrátane mapovania existu júcej situácie na fakultách a ich oča
kávaní. E lektronickému vzdelávaniu na UK bola vyjadrená jasná inšti
tucionálna podpora. Dúfam, že v nasledujúcom  čísle NU sa už objaví 
článok o tom, ako sa zavŕšila prvá etapa snaženia, aké technologické  
riešenie p re  e lektron ické vzdelávanie sa na UK vytvorilo a ako bude  
implementované.

Ad „Vitajte v stáde": Nevidím dôvod, prečo by Dopravný podnik  
Bratislava (DPB) nedal na Mlyny ráno viac autobusov, ak by ich mal.

Pri rokovaniach, ktoré in icioval rektor UK, nedávno DPB ponúkol, že 
stač í o cca 20 m inút posunúť začiatok vyučovania a po čase tradičnej 
špičky presunie autobusy z iných tratí do M lynskej doliny. Toto rieše
nie však nebolo prijateľné pre fakulty.

Ad „Všetko je  tak, ako má byt“: Či sa od  roku 1989 zmenilo veľa 
alebo málo a č i máme nad čim  plesať, je  vecou osobného názoru 
každého z nás. Ostal som však zaskočený, s akou pre mňa neznesiteľ
nou ľahkosťou dnešný druhák prezentuje, že otvorené hranice, slobo
da prejavu a svetonázoru, sú len slabou náplasťou n a . nezmeny", a že 
v roku 1989 „priem erný študák o zmene ani nechyroval'. Ak ide o širší 
p o c it terajších študentov (žurnalistiky), mali by sme si po lož it otázku, 
č i sme my ostatní, ktorí si časy aj pred rokom 1989. a j po ňom pa
mätáme z priamej osobnej skúsenosti, urobili dos t preto, aby sa dnešm 
poslucháči na tieto udalosti a ich posolstvo nedívali s dešpektom (kto 
z nás napr. napísal do novembrovej NU článok k 15-temu výročiu re
nesancie základných ľudských práv a slobôd  v našom štáte?). A sú
časne s tým otázku, č i sme urobili dost preto, aby sa nadšenie námestí 
z roku 1989 zakotvilo do dobrých zmien. Zabúdame rýchlo a pomaly  
sa učíme.

M. Dúbrava, prorektor UK

NAŠA UNIVERZITA spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave • Vydáva Univerzita Komenského • Adresa: Šafánkovo nám. č. 6. 818 06 Bratislava • Tel 59 24 <1 11 • e-mai 
OVSV@rec.unibask • http://www.uniba.sk, položka Rektorát UK • Predseda redakčnej rady: MUDr Martin Dúbrava CSc . prorektor UK Členovia RNDr Marán BeáuS. FM fl UK. 
doc. MUDr. Marián Bemadič, CSc., LF UK prof. ThDr. Igor Kjšš, EBF UK ThLic. Jozef Kováčik. RKCMBF UK PhDr Anna Bujnova C S c, FM UK doc PhOr M itfia  LaSko. CSc 
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Študentským perom

Všetko je  tak, 
ako má byť

Aj takým priliehavým konštatovaním by sa 
dali nazvať podmienky a svet študenta. Istá 
je len jedna vec, že lepšie to ešte dlho nebu
de. A či horšie, nevieme.

Tak ako všetko, aj školstvo je  len odrazom 
spoločenských zmien. Alebo lepšie poveda
né -  „nezmien“. Zamýšľal som sa nad pätnás
tym výročím víťazstva nad totalitným režimom 
a jeho následným prenesením do skostnate
ných školských regúl. Dnešný študent vstúpil 
na akademickú pôdu v krajine Európskej 
únie, v septembri 1989 na ňu študenti vstu
povali ako občania komunistického Česko
slovenska. Odvtedy sa málo zmenilo. Nemáme 
nad čim plesať. Dnes máme otvorené hrani
ce a povolenú slobodu prejavu a vlastného 
svetonázoru. Slabá náplasť. V spomínanom 
osemdesiatom deviatom priemerný „ študák“ 
o zmene ani nechyroval, my teraz tiež nie. 
A priemerní azda nie sme. Vtedy dávno sa 
zmenil režim. Čoskoro sa hádam zmení for
ma. Nám, žurnalistom, ale aj ostatným, ne
ostáva nič iné, len v to dúfať. Ak sa spoplatm 
štúdium, nebudeme ani to. Vysokoškolské 
štúdium sa na nepoznanie zmení.

Otázka študenta je: „Má to tak byt?“ Odpo
veď znie: A s i áno...“ Totiž všetko je  tak, ako 
má byť. Aspoň pre niekotkých. Zatiaľ.

Róbert Šedivý

Vybrali sme si správne?
Takmer pre všetkých študentov vysokých škôl 

sa školský rok začína až v októbri. September je 
skôr charakteristický dlhými radmi na študijných 
oddeleniach, kde si každý zažil nekonečné ča
kanie na zápis. V októbri je už vyučovanie v plnom 
prúde a prváci pomaly začínajú spoznávať vy
sokoškolský život a najmä hodnotiť, či sa vybrali 
správnym smerom. Spýtali sme sa našich prvá
kov a druhákov, či sú spokojní so svojím odbo
rom. Boli sme zvedaví na ich ohlasy a názory.

•  Viera, knižničná a informačná veda, 1. roč.:
Aké máš pocity za prvý mesiac štúdia
tvojho odboru?

-  Za prvý mesiac, čo som tu, som bola trošku 
sklamaná. Očakávala som trochu viac, najma 
pristúp učiteľov je úplne iný ako na strednej škole. 
Ale ešte som tu veľmi krátko na to, aby som hod
notila.

A čo sa ti na druhej strane páči?
-  Považujem za dobré, že je v škole prístup na 

internet. Tu si môžem vyhľadať aj veľa informácií, 
ktoré súvisia s mojím odborom.

• Martin, filozofia, 2. roč.:
Si spokojný s odborom, ktorý študuješ?
-  Ja som so svojím odborom filozofiou spo

kojný. Jediné, čo sa mi v prvom ročníku nepá

čilo, bol rozvrh. Predmety boli trochu popre
hadzované a mal som v tom ako prvák trošku 
chaos.

Keby si mal možnosť, zvolil by si si Iný
odbor?
-  Snažil som sa dostať na štúdium filozofie dva 

roky, čo svedčí o mojom záujme o tento pred
met- Iný odbor by som si nezvolil, filozofia ma baví 
a som spokojný.

•  Matej, estetika -  angličtina (učiteľstvo),
2. roč.:
Ako hodnotíš odbor, ktorý študuješ?
SI so svojím výberom spokojný?
-  Vzhľadom na to, že študujem vlastne dva 

predmety, mám vysokoškolské štúdium o niečo 
pestrejšie ako ostatní. S estetikou som veľmi spo
kojný, pro prvom ročníku som zistil, že tento pred
met nie je len o výtvarnom umení, ale aj o mno
hých iných zaujímavých veciach. Veľmi kladne 
hodnotím aj novozavedený kreditový systém 
pretože si tak môžem doplnif vedomosti z mych 
odborov

Keby sl mal možnosť, zvolil by si si iny
odbor?
-  Nie, svoj výber hodnotím ako správny

Kristína Kubalova

Desať mesiacov si zaplatíme

Športy na fakulte
Na začiatku každého semestra stoja študenti 

našej univerzity pred zrejme najľahšou voľbou 
počas štúdia, za ktorý šport dostať v rámci te
lesnej výchovy kredity zadarmo. Čo nám teda 
naša alma mater ponúka?

Väčšina študentov nakoniec aj tak skončí pri 
klasických športoch ako futbal, basketbal alebo 
volejbal. Ponúka ich každá fakulta, ale stále je 
niekolko „exotov“ , ktorí sa rozhodnú skúsiť niečo 
nové. Filozofická fakulta UK im ponúka napríklad 
vodáctvo, bedminton, horolezectvo, či tak trochu 
záhadne znejúce moderné cvičenie pri hudbe. 
Právnici sú v tomto ohľade o niečo pestrejší. Po
nuka rôznych cvičení je bohatá: okrem klasické
ho aerobiku si študent môže vyskúšať taebo, 
kalanetiku či karate a sebaobranu. No svojou 
neobvyklosfou na tejto fakulte vyniká frisbee, 
lietajúci tanier, ktorý za seriózny šport pokladá 
len málokto. Záujemcom ale ponúka aj lezeckú 
stenu. Za najnešportovejších sú asi považovaní 
študenti „matfyzu“ , ale aj pre tých je športová jx>- 
nuka Predstava „matfyzáka“ , ako skáče na tram
políne, môže byť naozaj bizarná, ale zároveň je 
realitou. Takisto ho môžeme stretnúť pri kanois
tike, ale aj zimnej turistike. Najkonzervatívnejšia 
sa z tohto pohľadu javí lekárska fakulta, ktorá 
okrem klasiky ponúka len nohejbal.

Vybrať si na Univerzite Komenského sa dá 
naozaj z mnohých športov. Okrem nich ale po
núka ešte aj jednu, veľmi neoficiálnu možnosť: 
necvičiť vôbec. Ako sa študenti rozhodnú, je na
koniec stáie iba na nich.

Matúš Krčmárik

Jednou z mnohých veci, ktoré študentov na 
začiatku roka zaskočili, bolo aj zistenie, že zmluva 
o ubytovaní je záväzná na celú dobu akademic
kého roka. To znamená, že študent je povinný 
uhradiť bytné v predpísanej výške za celé zmluvné 
obdobie, čo predstavuje desať mesiacov. Proti to
muto kroku sa zdvihla pochopiteľná vlna odporu. 
Ved množstvo mladých ľudí odchádza cez leto do 
zahraničia, a to v takých termínoch, kedy by zby
točne preplatili minimálne posledný mesiac.

„Zmluva je jednostranná, “ je argument väčšiny 
študentov. „Nikto sa s nami o tom nerozprával.“ 
A majú pravdu, ako potvrdila vedúca Ubytovacieho 
a stravovacieho útvaru ŠDaJ LŠ JUDr. Anna Ka- 
lúzová. „Zmluva je riešená paušálne, pripravovala 
sa po prvýkrát. Nikto nedal žiaden výklad zmluvy 
a neuskutočnili sa ani žiadne debaty, či diskusie 
vopred."

Proti argumentu, že zmluva v takomto prípade 
nie je v súlade so zákonom, piočúvame, že ju vy
pracúvalo právne oddelenie na rektoráte univer

zity s riaditeľmi inten Kaluzot
že „študentská domovy potrebujú vykryf obdobie, 
keď je  najväčšia fluktuácia ubytovaných -  na za
čiatku a na konci akademického roka. “ Vznikajú tak 
voľné lôžka, kde mesačná strata môže narásf až 
na tristotisíc korún. Cieľom je zabezpečiť ubyto- 
vanosť, pretože ak štát prestane dávaf internátom 
dotácie, bude sa musieť zvýšiť cena za ubytovanie 
minimálne o 423 -  425 korún, a to sa nepočítajú 
cenové nárasty za energiu, DPH atd. Je to otázka 
peňazí a existencie študentských domovov, čo 
speje k samofinancovaniu.

Dobrou správou je, že prvé diskusie študentov 
s vedením sa už začali a snáď prinesú aj ovocie 
Pripomienky, ktorých je mimochodom už naozaj 
dosť, budú spracované tak, aby sa vyťvonl nový 
návrh zmluvy. Ten bude potom prediskutovaný 
v Akademickom senáte UK. Zostáva nám iba ča
kať. Pozitívne tiež môžeme vnímať fakt, že bytné sa 
minimálne do decembra určite nebude zvyšovať.

Radoslav Tomáš

Vitajte v stáde
V niektorých ázijských štátoch riešia dopravnú situáciu tak, že na zastávkach MHD stoja páni 

v bielych rukavičkách, a čo sa do autobusu nezmesti, to tam natlačia. U nás sa zatiaľ takáto profesia 
nevytvorila, som ale presvedčená, že zopár nezamestnaných z úradu práce by sa začalo cítiť uži
točnejšími, keby ich postavili do Mlynskej doliny a dali im úlohu, ťažko splniteľnú, natlačiť do auto
busov číslo 31 a 39 ešte, ešte viac cestujúcich, ako to zvládnu oni sami svojpomocne 

Nie je žiadnou výnimkou, najmä v ranných hodinách, že niekoľkí študenti jednoducho ostanú 
vonku. Môžu zamávať odchádzajúcemu autobusu s veľmi vysokou hustotou osadenstva a čakať na 
cíalší. Nikto im ale nezaručí, že do tohto sa zmestia. Nevedno, prečo sa MHD Bratislava nepodujme 
ani po dlhých rokoch tento problém riešiť posilnením alebo pridaním linky. Ja. ich klient, ktorý síce 
nemá veľmi na výber či klientom bude alebo nie, sa však neraz necítim ako zákazník, ale skôr ako 
zvieratko v stáde rovnakého druhu. Smutné je, že takáto situácia nie je len v takzvaných študentských 
linkách, ale takmer v celej Bratislave. Všetci bučíme a protestujeme, žiaľ, len kým nevylezieme z va
góna.

Jana Mečiarová

Pripravili poslucháči II. ročníka žurnalistiky na FiF UK pod vedením Radoslava Tomáša


