
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rektor UK otvoril nový akademický rok 
 
 
Univerzitná obec zaplnila dňa 19. septembra 2005 do posledného miesta Aulu UK, aby bola prítomná na slávnostnom otvorení nového 

akademického roka 2005/06. Vystúpenie rektora UK doc. PhDr. F. Gahéra, CSc., ktoré predniesol pri tejto príležitosti, uverejňujeme v plnom znení.  
 
Vážená akademická obec 
Univerzity Komenského, ctení kolegovia,  
milí študenti, 
listovanie v histórii prvých rokov existencie Uni-

verzity Komenského nám pripomína, že začiatok 
prednášok v novom akademickom roku bol vždy 
spojený s malou slávnosťou, ktorá vyzdvihla úlohy 
a ciele pre nastávajúci školský rok. Zakladatelia 
našej školy hovorili o kultúrnych a mravných hod-
notách, ktorých šírenie patrí k základnému poslaniu 
univerzity. Rád by som sa vrátil k slovám prvého 
rektora Univerzity Komenského prof. Kristiána 
Hynka, ktorý pri otvorení prednášok na univerzite 
dňa 9. 12. 1919 povedal: „Naším úkolem a cílem 
jest pomocí kulturních hodnot vésti naši mládež  
k inteligenci, t.j. k dosažení co nejvyšších stupňů 
důstojnosti osoby v prvé řadě ve smyslu mravním. 
Vědění a pěstování vědy jest k tomu prostředkem, 
ne cílem. Ne co člověk ví, ale jak toho užívá, způ-
sob myšlení a účely, jež sleduje, určují jeho hodno-
tu. Taková inteligence jest pak duší státu a ne ona, 
která užívá svého vědění jen pro svoji vlastní oso-
bu anebo malou skupinu osob hmotnými zájmy 
sdružených.“ Som presvedčený, že tieto jeho slová 
možno považovať za trvalé krédo našej alma ma-

ter, za stále živý a aktuálny odkaz, vnútorné pre-
svedčenie, ktoré by malo viesť a určovať celé naše 
úsilie a snaženia.  

V tomto duchu vás všetkých srdečne vítam na 
dnešnom slávnostnom zhromaždení akademic-
kej obce a ďakujem vám, že ste prijali pozvanie 
na spoločné otvorenie nového akademického roka 
2005/2006. Som rád, že v auditóriu vidím aj štu-
dentov, pretože oni sú motiváciou našej činnosti.  

Od založenia Univerzity Komenského uplynulo 
už 86 rokov. Prirodzene, že sa za ten čas v dô-
sledku spoločenského rozvoja prenikavo zmenili 
úlohy a aktivity univerzity. Čo sa však nezmenilo, 
čo okrem študentov ostáva našou stabilnou hod-
notou, to je pedagogická a vedecká komunita 
univerzity. Dnešný profil univerzity sformovali pre-
dovšetkým generácie profesorov, pedagógov 
so svojou tvorivou invenciou. Preto, keď dnes 
otváram nový akademický rok 2005/2006, keď 
budem hovoriť o aktuálnych cieľoch a predsavza-
tiach, chcem osloviť predovšetkým univerzitnú pe-
dagogickú a vedeckú obec, od ktorej energie 
a kreativity závisí ich realizácia. Prirodzene, že vy-
zdvihujem aj prácu ostatných administratívnych, 
technických a iných pracovníkov, pretože oni vy-

tvárajú to prepotrebné zázemie pre hladké fungo-
vanie univerzity.  

Od rektora sa pri príležitosti ako je tá dnešná 
očakáva, že bude hovoriť o výsledkoch, ktoré 
dosiahla škola v uplynulom roku a že vyzdvihne 
aktivity, ktoré budú nosné v nadchádzajúcom 
období. Osou môjho vystúpenia bude strategický 
plán univerzity na roky 2004 – 2008, základný do-
kument univerzity, určujúci jej aktuálne i perspek-
tívne ciele. V jeho intenciách budem hovoriť o všet-
kých hlavných oblastiach činnosti univerzity.  

Pokračovanie na str. 8, 9, 10 

 

 

Pozor! 
Nenechajte sa zmiasť šestnástou, po-

slednou stranou! Nie je to agitácia komu-
nistickej strany za predčasné voľby, ale
titulná strana vôbec prvého čísla univer-
zitných novín. Áno – 23. septembra 1955
vyšlo prvé číslo prvého ročníka časopisu
Rektorátu Univerzity Komenského a CV
ROH – Naša univerzita.  Prajeme veľa chuti a elánu do nového akademického roka 2005/2006!
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Prezident SR vymenoval  
nových vysokoškolských profesorov 

 
Prezident SR I. Gašparovič v slávnostných priestoroch Bratislavského hradu vymenoval dňa 

13. júna 2005 päťdesiat profesorov vysokých škôl. V príhovore novovymenovaným profesorom 
úprimne zablahoželal a vyzdvihol kvalitu vzdelania absolventov slovenských univerzít. Zároveň však 
podčiarkol aj nutnosť intenzívnejšieho rozvoja vedy a výskumu na vysokých školách v záujme ich 
plnohodnotného začlenenia sa do európskeho výskumného priestoru. Z rúk hlavy štátu prevzali vyme-
núvacie dekréty aj štyria noví profesori Univerzity Komenského.  

prof. ThDr. Ivan KÚTNY, PhD., v odbore katolícka teológia – RKCMBF UK 
prof. RNDr. Milan LAPIN, CSc., v odbore fyzika – FMFI UK 
prof. PhDr. Soňa MAKULOVÁ, PhD., v odbore knižničná a informačná veda – FiF UK 
prof. RNDr. Jozef NOGA, DrSc., v odbore chemická fyzika – PriF UK 

Našim novým profesorom srdečne blahoželáme! 
(jh) 

 
 

Z rokovania Akademického senátu UK 
 
Členovia Akademického senátu UK sa zišli dňa 22. júna 2005 a rokovali pod vedením  

doc. RNDr. K. Mičietu, CSc., predsedu AS UK. 
V úvode rokovania senát schválil Študijné poriadky FTVŠ, LF, JLF a FSEV UK. Študijný poriadok 

RKCMBF UK bude senát prerokovávať až po schválení štatútu fakulty a po zosúladení Študijného 
poriadku so Štatútom RKCMBF UK. 

Ďalej rektor UK doc. F. Gahér predložil senátu návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve 
UK, a to objektu a pozemku pod objektom na Bellovej ul. č. 1 v Košiciach. V zmysle zákona bol 
objekt ponúknutý na predaj, prihlásil sa iba jeden záujemca – Ekonomická univerzita v Bratislave. 
Kúpna cena za pozemok a nehnuteľnosť bola za prítomnosti rektorov a kvestoriek UK a EU záväzne 
dohodnutá vo výške 24 mil. Sk, čo je o 4 mil. Sk viac, ako stanovil znalecký posudok. Podľa slov 
rektora UK budú takto získané prostriedky vynaložené na rekonštrukciu objektov UK v Bratislave a na 
zakúpenie potrebného vybavenia v študentských domovoch. Predaj pozemku a objektu senát schválil.  

Rektor UK tiež predložil na schválenie návrh Cenníka za ubytovacie služby v Študentských domovoch 
UK s účinnosťou od 1. 9. 2005, ktorý členovia senátu jednomyseľne schválili.  

V tajnom hlasovaní členovia senátu vyjadrili súhlas s návrhom rektora UK, aby sa novým členom 
Vedeckej rady UK stal prof. PhDr. Peter Gavora, CSc., prodekan pre vedeckú činnosť a doktorandské 
štúdium na Pedagogickej fakulte UK. 

(jh) 
 

Editorial 
 

„Pozrite sa v júni do našej auly. Hádam po-
cítite, že to naše snaženie skutočne nie je
márne.“ – písal som tu v ostatnom predprázd-
ninovom čísle. Nielen pre tých, ktorí sa týmto
námetom z akýchkoľvek dôvodov neinšpiro-
vali, dnes ponúkam vďaka nádejnej tréner-
ke Mgr. Dinušovej na zváženie, či sa dobrá
nálada nového akademického roka nedá
naštartovať hoc aj k hviezdam smerujúcimi
útrapami. Za nádejnú považujem nielen ju,
ale všetkých našich absolventov. Napríklad
preto, že nadobudnuté vedomosti a zručnosti
neobmedzujú na svoje úzko profesionálne
ihrisko, ale hneď na začiatku profesionálnej
kariéry nás vierou v seba a svet cvičia v za-
chovávaní vlastných snov a ideálov. Prekrásna
je pre mňa kontinuita tohto inšpirujúceho
fenoménu. O stranu skôr o tom totiž z vyššieho
profesionálneho levelu pri jeho završovaní ho-
vorí doc. Ferko. 

A tým, ktorí sa nemohli zúčastniť chvíle,
keď UK nedávno vyznamenávala nositeľa
Nobelovej ceny profesora Zewaila sprostred-
kujem, že hoci svätožiaru vedeckej ikony
získal za femtoexaktnosti, v jeho prejave pri
preberaní ceny i v následnom osobnom roz-
hovore nedominoval úzkoprsý profesionaliz-
mus, ale uchopenie sna o napĺňaní všeľud-
ských hodnôt. 

Pre fanúšikov oficiálnejších prezentácií
dnes Naša univerzita prináša prejav rektora
UK pri otvorení akademického roka. Ak sa
k sebe poukladá to, čo sme v uplynulom ob-
dobí odrobili, môžeme mať pocit, že sa veci
majú predsa len lepšie, ako keď ich posudzu-
jeme spomedzi bežných pracovných patálií.
Zároveň nad tým dokumentom môžeme po-
uvažovať, kam chceme smerovať a čo pre
to musíme urobiť. Aby sme si zachovali sny
a ideály. Verím, že sme na dobrej ceste –
pozri sa napr. na našich hudobníkov (dnes
píšeme o tých, čo s noblesou zvládli prvý
samostatný slávnostný koncert v aule) a či
švočkárov (dnes píšeme o tých z lekárskej
fakulty), ktorých nasleduje stále početnej-
šia skupina mladých vedeckých pracovní-
kov (dnes píšeme o tých, ktorí sa uchádzali
o granty UK). 

Máte niekedy pri niečom pocit, že nám chý-
ba akási hmatateľnejšia spätná väzba, ktorá
by nám pomáhala v našom konaní? Skúsme
sa zamyslieť, či ňou nemôže byť vedomie, že
o 50 rokov sa aj na našu prácu pozrie niekto
tak, ako sa my dnes pozeráme na dobu prvé-
ho čísla Našej univerzity. V pokore sa po-
ďakujme všetkým, ktorí nepodľahli ilúziám,
pohodlnosti, prospechárstvu a stádovosti.
Hoci zvesti o činoch tých, ktorí nepodľahli, do
roku 1989 málo zapĺňali priestor nášho pe-
riodika, boli to práve oni, ktorí u nás udržali
zástavu poznania a humanizmu vztýčenú. Aj
keď sa pritom niektorí museli zohnúť, aby zo
schodov alma mater utreli krv nevinnej. Aj
keď vedeli, že po zohnutom chrbte sa pohodl-
ne bije. Vedeli však aj to, že inak by sa mohlo
stať, že študenti prestanú vidieť v plenéri
života okolitú krajinu vlastnými očami (po-
tešme sa s kolegyňou Češkovou, že sa tak
nestalo až dodnes) a prednášajúcemu už
nebudú na písme nosiť vyznania vyjadrujúce
radosť z toho poznávania, ktoré UK ponúka.
Poznávania, ktorým UK už roky nielen svojim
mladým absolventom dáva „zlato do hláv“
a duše povznáša krídlami ideálov.  

Značku UK vytvorili a udržujú jej zamest-
nanci a študenti svojimi činmi. Menšími či
väčšími. Tešme sa z možností, ktoré nám
prináša 87. akademický rok Univerzity Komen-
ského. „Veď vzdelanie je ako korok, nedá sa
utopiť.“ 

M. Dúbrava, prorektor UK

50. jubileum 
spravodaja Naša univerzita 

 
Spravodaj Naša univerzita sa takmer presne na deň dožíva päťdesiatich rokov. V dobe svojho

vzniku bol koncipovaný ako časopis s ústredným mottom „za socialistickú školu“, gestorovaný
odbormi a predávaný za 50 halierov. Úvodník prvého čísla v duchu príslušnej ideológie napísal
vtedajší rektor prof. Dr. Andrej Sirácky, člen-korešpondent SAV, z neho viac ako polovicu venoval
úlohám univerzity na politicko-ideovom poli tak smerom k učiteľom, u ktorých „vysoká odborná
úroveň nie je súlade s úrovňou ich polticko-ideových znalostí“, ako aj študentom, ktorí sú
apolitickí a majú tendenciu oživovať náboženstvo a buržoázny nacionalizmus. Na cestu časopisu
poprial, „aby bol dôstojným, nekompromisným a účinným bojovníkom za nového socialistického
človeka, za socialistickú školu, vedu a kultúru, za vec mieru, za našu krásnu budúcnosť.“  

Časopis vyšiel na štyroch stranách novinového formátu, v obsahu nájdeme napr. rozhovor so
spisovateľom M. Lajčiakom o vysokoškolskej mládeži, rozsiahly politický komentár k súčasnej
medzinárodnej politickej situácii, príhovor k študentom – vojakom, dojmy študentov z festivalu
mládeže vo Varšave, študentskú poviedku i verše, zhodnotenie študentskej vedeckej činnosti na
lekárskej fakulte i riadky o športe. Vedúcim redaktorom časopisu bol František Višváder, redak-
tormi Boris Droppa, Rudolf Olšinský a technickým redaktorom Martin Hric.  

Uplynulo päťdesiat rokov. Tridsaťpäť rokov z nich boli tieto noviny predovšetkým komunis-
tickým agitátorom, zrkadlom úspechov socialistickej výchovy. Ak by si však niekto dal tú námahu
a prečítal všetky čísla vydané za tie roky, určite by sa medzi riadkami dozvedel, akí v skutočnosti
boli univerzitní učitelia a študenti. Nedozvedel by sa to však z ich vlastných príspevkov, ale z poli-
tických výziev na prekonávanie a odstraňovanie konkrétnych antisocialistických prejavov, ktoré
žili a dýchali na pôde školy.  

Prirodzene, že súčasná podoba nášho spravovadaja je o inom. Predovšetkým chceme, aby
vás informoval o najdôležitejších trendoch vo vývoji európskeho i slovenského vysokého školstva,
o najdôležitejších udalostiach na univerzite, o živote fakúlt i o úspechoch a problémoch školy.
Aby provokoval k diskusii i k zamysleniu sa. Sme radi, že redakcia nie je na tú prácu sama, že
máme oporu v členoch našej akademickej obce, za čo úprimne ďakujeme.  

Zaželajme teda aj my „na cestu“ do budúcich päťdesiatich rokov nášmu spravodaju, aby bol
i naďalej dobrým informátorom a inšpirátorom, ktorého si s chuťou prečítate, aby sa v ňom zrkadlil
skutočný život školy a najmä – aby sa každý mesiac redakčný stôl prehýbal pod množstvom zaují-
mavých príspevkov.  

J. Hinnerová, zodpovedná redaktorka NU
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Odznelo na slávnosti poznania 
 

V Aule UK sa dňa 10. júna 2005 uskutočnili slávnostné promócie absolventov doktorandského štúdia, nových docentov a doktorov vied. Opäť sa 
skvalitnila kvalifikačná štruktúra univerzity, keď sa doktormi filozofie (PhD.) stali ďalší 76 absolventi doktorandského štúdia, habilitačné konanie 
úspešne zavŕšili 15 noví docenti a keď bola udelená jedna hodnosť doktora vied. 

Na našej alma mater sa stalo už zaužívaným zvykom, že súčasťou promócie je i ďakovná reč, ktorú v mene všetkých prednesie jeden z pro-
movaných. V ten deň takto vystúpil doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.:  

 
„Vaša magnificencia, Vaše spektability, 
Vaše honorability, milí hostia, dámy a páni, 
vážení prítomní, 
zišli sme sa tu na slávnostnom zasadnutí vedec-

kej rady najvýznamnejšej slovenskej univerzity. 
Dovoľte mi, prosím, najprv historizujúcu reflexiu. 
Táto budova mala byť pôvodne burza. Viažu sa  
k nej mnohé pozoruhodné príbehy a dnes sa tu 
začína jeden úplne perfektný. Zo schodov, po 
ktorých ste prišli, v roku 1968 môj otec zotrel 
novinami krv našej študentky Danky Košanovej. 
Podľa ruských médií ju zastrelili kontrarevolu-
cionári. Podľa pravdy ju zabili okupanti. Bolo tu 
naproti bistro Kazačok... V bistre Kazačok bola 
21. augusta 1989 oslava. Iná študentka sa naro-
dila v deň okupácie a oslavovala 21 rokov. Okolo 
polnoci išla s 21 ružami okolo týchto schodov na 
električku do Karlovej Vsi. Chytili ju eštébáci, že 
chce položiť kvety pre Danku Košanovú, takže  
k oslave narodenín jej pribudol výsluch na feb-
ruárke. V septembri 1989 potom istý rektor otváral 
školský rok a verejne pokarhal túto študentku za 
protištátny skutok. A pozval ju ešte na osobný 
pohovor do svojej pracovne, kde jej medzi štyr-
mi očami povedal, že súkromne si vysoko váži – 
jej hrdinský čin. 

Tento príbeh má aj ďalšie pointy. Kvety v ten 
deň mali položiť disidenti, ktorých na to vyzvala 
Slobodná Európa. Ale nepoložili. Neprišiel ani 
jeden v roku 1989. Kvety sem vtedy položili dvaja 
iní statoční ľudia – Andrej Strýček a Braňo Mihálik 
z Košút pri Galante. Obaja tiež vtedy skončili na 
februárke. A za tie noviny, mimoriadne číslo No-
vého slova, kde môj otec napísal, že ruská oku-
pácia je ruská okupácia, som nesmel študovať. 
Prijať ma na školu si riskla pani dekanka Oľga 
Štepanovičová. A do roku 1989 som nesmel ani 
prednášať. Prednášal som ale načierno vďaka 
doc. Milanovi Hamalovi. Vtedy mi študenti polo-

žili na katedru lístok: Je radosť chodiť na vaše 
prednášky. 

Považujem to za uznanie všetkým učiteľom 
Univerzity Komenského. Bola, je a bude radosť 
chodiť na prednášky na našej univerzite. Pôsobí 
tu sila múdrych ľudí a relatívne plno slobody. Na-
pokon, boli to práve naši študenti, ktorí začali 
16. novembra 1989 so spontánnymi pouličnými 
protestmi. 

Asi viete, že žijeme na veľmi podnetnom mieste. 
Najstarší známy počítačový grafik a prvý habilito-
vaný docent v strednej Európe sv. Konštantín tu 
vymyslel nový font. Volá sa glagolica a pozrite si 
vzorku hoci na päťdesiatkorunáčke. Ján Amos 
Komenský zas prvý do vyučovania detí zaviedol 
multimédiá – v knihe Orbis pictus. Podľa Komen-
ského má vzdelanie 4 etapy po 6 rokov: po univer-
zite nasleduje ešte cestovanie. V Trenčianskych 
Tepliciach zas nadávala žena mužovi – zrejme 
workholikovi – ty si taký robot. Toto naše slovo 
odpočul český spisovateľ Karel Čapek, syn kúpeľ-
ného lekára, ktorý práve písal román RUR, cez 
ktorý slovenské slovo prešlo do angličtiny. V neďa-
lekom Slávičom údolí na potoku skúšal Andreas 
Segner prvý reaktívny pohon v dejinách – Seg-
nerovo koleso. Jeho prácami sa nadchol Euler  
a neskôr túto myšlienku dotiahli Ciolkovskij  
a Werner von Braun do raketovej techniky. Z veže 
Dómu sv. Martina skočil v roku 1602 profesor 
Fustus Verančič, aby svojím študentom dokázal, 
že funguje padák podľa návrhu Leonarda da 
Vinciho a nad uličkou pred Academiou Istropo-
litanou letel prvý známy lietajúci stroj – orol zo 
železa. Ako píše prof. Jozef Komorník, Slovenské 
učené tovarišstvo bolo predobrazom internetu  
a vtedy nás kvôli činorodosti a podnikavosti pre-
zývali Angličanmi Uhorska.  

Žiaľ, historický vývoj nám po dve storočia nedo-
žičil kontinuitu. Žijeme na mieste podnetnom, ale 

politicky veľmi namáhanom. Máme aj dnes zápla-
vu skvelých študentov a niekoľko svetovo brilant-
ných vedcov. Bohužiaľ, mnohí museli alebo musia 
odísť za slobodou – alebo peniazmi. Aj naša slobo-
da výskumu sa dnes podmieňuje peniazmi. Pred 
objavením Ameriky sme boli najväčšími dodáva-
teľmi zlata v Európe. Zlaté bane sú dnes vydolo-
vané a každý z nás má pred sebou dilemu – odísť 
alebo zostať. Svetom odišlo po prevrate asi 150 ti-
síc ľudí... Zlato v hlavách našich študentov a ved-
cov je ale do značnej miery obnoviteľné. Budeme 
bohatí, ak neodtečie všetko – ako to z Kremnických 
hôr. Dnes sa práve tu a teraz začína iný príbeh, 
za ktorý vďačíme historickému vývoju a ja osobne 
informácii o ňom Dr. Csőlleyovej z nášho rekto-
rátu. Viete, čo sa tu práve deje? Dnešné diplomy 
už nemusíme nikde v Európe nostrifikovať. Vyze-
ráme tu vlastne ako prefíkanci, ktorí čakali just 
na túto promóciu. To je ale iba významovo pri-
daná hodnota. Nechce sa mi tu v burzovej hale 
hovoriť o peniazoch. Dajú sa dnes získať aj z Bru-
selu a zo západu, ak máte dobrú myšlienku. Aby 
mohlo pribúdať zlata v hlavách našich detí, musí-
me však mať aj rozumné domáce financovanie. 
Krátko sa teda zamyslím nad tým, akú prioritu 
má informatizácia a vzdelanosť u „našich“ vlád  
a vrchností. Koniec krátkeho zamyslenia. 

V tomto zmysle sme na chvoste Európy a o to 
viac vidíte striebra na hlavách našich dekanov  
a rektorov. Niet im čo závidieť, je s nimi o čom po-
lemizovať, no súčasne sa im treba hlboko pokloniť, 
že vzali na seba zodpovednosť v týchto ťažkých 
časoch a že nespia a že šedivejú a že sú to dnes 
– pán rektor Gahér a pán dekan Boďa – moji naj-
šedivejší spolužiaci. Nič nie je zadarmo. Dá sa 
básnicky povedať, že všetci naši múdri učitelia – 
aj tu prítomní páni akademickí funkcionári – platia 
svojím striebrom na hlavách za zlato v hlavách 
(Hm, tak tu by sa už aj mohol strhnúť spontánny 
potlesk...) 

Vážení prítomní, jediné, čo v živote naozaj má-
me, je čas nášho žitia. Záleží iba na nás, na čo si 
ho premeníme. Dnes ho premieňame na túto 
slávnosť poznania. Nebola by bez našich rodín  
a ich obetavosti. Slovenské mamičky, pekných 
synov máte. Slovenskí otcovia, krásne sú dcéry 
vaše. Ako učiteľ vnímam aj vnútornú krásu našich 
študujúcich – a musím vám, rodičia slovenskí, 
pogratulovať... Dožičil by som každému pohľad 
na stenu v pracovni fantastického pedagóga Dr. 
Michala Winczera – stenu plnú zlata, ktoré získali 
naši študenti vo svetových programátorských sú-
ťažiach, spravidla sme v prvej desiatke zo 4 tisíc 
univerzít. Spomeňme si tu a teraz aj na tých, ktorí 
tu nemôžu byť s nami. Sme tu aj pre nich a kvôli 
nim. Sme tu pre budúcnosť našich študentov  
a nášho Slovenska. Podľa Komenského po univer-
zite nasleduje štvrtá časť vzdelania – cestovanie. 
Budeme cestovať v čase a priestore a v zázračnej 
krajine poznania – a šíriť dobré meno našej uni-
verzity... 

Vaša magnificencia, Vaše spektability, Vaše 
honorability, milí hostia, dámy a páni, a teraz 
dovoľte, aby som vám všetkým v mene prvých 
nenostrifikovaných diplomovaných Európanov z na-
šej univerzity, zo srdca poďakoval....“ 
 
 

Niektoré fakty a interpretácie sú prevzaté z textov 
1. Mocenské aspekty informačnej technológie... 
2. http: //fractal.dam.fmph.uniba.sk/~ferko/itpower.pdf 
3. Úspechy slovenskej vedy 2004, EuroReport 12/2004 
4. Intelektuálne iniciatívy, matfyzácke vtipy a spolupráca  

s praxou (neprijaté do jubilejnej publikácie MFF UK) 
5. http://fractal.dam.fmph.uniba.sk/~ferko/PresahyMFF.doc
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na Univerzite Komenského sa v dňoch 8. – 26. augusta 2005 konal 41. ročník Letnej školy
slovenského jazyka Studia Academica Slovaca, na ktorom sa opäť zúčastnili milovníci
slovenčiny zo všetkých kútov sveta. Viac informácií prinesieme v budúcom čísle nášho
spravodaja.  
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Per aspera ad astra – Cez útrapy ku hviezdam 
 

Pred piatimi rokmi sme po prvýkrát vstúpili na 
pôdu našej alma mater, snívajúc o tejto krásnej 
chvíli. Vtedy sme netušili, že aj neprekonateľné 
prekážky a limity sú zdolateľné, ak nás vedú vy-
soko erudovaní pedagógovia. 

Preto v prvom rade vám, vážení páni profesori, 
docenti, asistenti patrí naša vďaka. Odovzdali ste 
nám vedomosti a skúsenosti a stali ste sa pre 
nás vzorom. Odnášame si do života nielen zna-
losti, ale aj poznanie, že zo všetkých pretekov je 
najúspešnejšia súťaž v ľudskosti.  

Najväčšia vďaka patrí Tebe, drahá mama, drahý 
otec! Vy ste pri nás stáli vo chvíľach ťažkých i ra-
dostných, podporovali ste nás morálne aj mate-
riálne. Trpezlivo ste nás usmerňovali, láskavo 
karhali a povzbudzovali. Vieme, že ste sa museli 
mnohého vzdať a mnohé si odoprieť. Akokoľvek 
sa budeme snažiť, nedokážeme vám odplatiť  

všetku tú námahu, starostlivosť a bezhraničnú 
lásku.  

Ďakujeme aj vám, milovaní starí rodičia, za to, 
že ste pre nás vždy mali pripravenú múdru radu, 
pohladenie, aj liek na všetky naše boliestky, prázd-
ny žalúdok i prázdne vrecká. 

Ďakujeme aj Tebe, milá sestra, brat, za podporu 
a pomoc, za domáce práce, ktoré často zostávali 
na vašich pleciach. Za to, že ste nám na čas pre-
nechali miesto na rodinnom slnku. 

Ďakujeme vám, priateľky, priatelia, za trpezlivosť 
a pochopenie, za to, že ste sa od nás neodvrátili, 
keď sme boli zaneprázdnení študijnými povinnos-
ťami a nemohli sme sa vám venovať, ako by sme 
chceli. 

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste si našli čas  
v dnešnom uponáhľanom svete a svojou prítom-
nosťou ste prispeli k zvýšeniu slávnostnej atmosféry. 

Milí spolužiaci, dnes spoločne stojíme pred 
našimi najbližšími šťastní i smutní zároveň. Sme 
plní spomienok a očakávaní. Spomienok na spo-
ločné preteky s časom, na neúnavné pádlovanie, 
na bravúrne kristiánky, na zážitky zo sledovania 
reliéfu krajiny – pod Machnáčom, na radosť, keď 
kolega našiel správny azimut, na futbalové zápasy, 
na každoročné švočky, na filozofické debaty, na 
spoločné projekty, sny, na všetko, čo nás päť rokov 
spájalo. 

Spoločne sme zdolali dôležitú životnú métu. Nuž 
vykročme do života podkutí vedomosťami, ne-
vzdávajme sa svojich snov a ideálov a žime tak, 
aby sme nesklamali seba a ani tých, čo nás majú 
radi. Veď vzdelanie je ako korok, nedá sa utopiť, 
vždy vypláva na povrch. 

 
 

Návraty do minulosti hudby 
 
Tóny európskej hudby a slova uplynulých sto-

ročí sa rozozneli dňa 17. júna 2005 v Aule UK. 
Pre profesorskú komunitu a funkcionárov UK sa 
tu konal Letný koncert, na ktorom vystúpili dva 
domáce súbory – Katedru hudobnej vedy FiF UK 
zastupoval univerzitný komorný vokálno-inštru-
mentálny súbor Camerata Comeniana Bratisla-
vensis pod umeleckým vedením doc. PhDr.  
K. Izákovej, CSc., a Katedru hudobnej výchovy 
PdF UK reprezentoval komorný súbor Collegium 
musicum s umeleckými vedúcimi Mgr. art. J. Pú-
čikovou, PhD., a Mgr. art. A. Janovičovou, PhD.  

V prvej časti koncertu vystúpil súbor Camerata 
Comeniana Bratislavensis s Hudobno-literárnymi 
historickými reminiscenciami – Ars antiqua Euro-
pae. Ústrednou myšlienkou jeho programu boli 
návraty do minulosti európskeho hudobného  
a literárneho umenia v rozmedzí 13. – 18. storočia, 
oživenie a sprístupnenie archívnych a muzeálnych 
pamiatok dobovej tvorby. Prezentoval diela starých 
majstrov z Francúzska, Talianska, Španielska, 
Nizozemska, Nemecka, Anglicka, Česka a Sloven-
ska a rámec celého programu tvorili sonety Willia-
ma Shakespearea. V podaní mladých umelcov 
zazneli vokálne aj inštrumentálne skladby, a to 
svetské i sakrálne. 

V druhej polovici sa predstavil súbor Collegium 
musicum, ktorý tiež zostavil svoj program prevaž-
ne z diel barokových majstrov slovenskej, nemec-
kej a francúzskej proveniencie. Hudobný histo-

rický oblúk zavŕšilo dielo skladateľskej osobnosti 
druhej polovice 20. storočia I. Hrušovského, ktorý 
sa v svojej tvorbe usiloval o premostenie súčas-
nosti a minulosti.  

Bolo to po prvý raz v histórii oboch súborov, že 
mali príležitosť spoločne predviesť svoje umenie 

univerzitnej akademickej obci. Členmi súborov 
sú prevažne študenti, ktorí práci v súboroch  
venujú svoj voľný čas. Výkon mladých umelcov 
auditórium náležito ocenilo dlhotrvajúcim po-
tleskom. 

(jh) 
 
 

Medzinárodná konferencia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK 
 
V priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK sa v dňoch  

30. júna až 3. júla 2005 konal štvrtý kongres protestantských teo-
logických fakúlt, ktoré sú združené pod egidou SOMEF (Süd-Ost-
Mitteleuropäischer Fakultätentag). S iniciatívou vytvoriť organizáciu, kto-
rá by zastrešovala stredoeurópske a východoeurópske protestantské  
teologické fakulty, prišla po politických zmenách v roku 1989 Evanjelická 
teologická fakulta vo Viedni. Na jej podnet vznikol v roku 1993 SOMEF, 
ktorý združuje dvanásť fakúlt z Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Ru-
munska a Slovenska.  

Téma tohoročného kongresu „Teologické vzdelávanie na protestant-
ských fakultách v strednej Európe“ bola zvolená azda až priveľmi aktuálne 
a prakticky, možno práve preto všetkých 12 fakúlt vyslalo na kongres svo-
jich zástupcov.  

Úvodná prednáška Dr. Johannesa Wischmeyera bola pohľadom do 
histórie. Načrtla vývoj teologického štúdia na protestantských fakultách  
v našej oblasti od ich vzniku až po ich dnešnú podobu. Dobre na ňu nad-
viazal príhovor generálneho biskupa prof. ThDr. Júliusa Fila sumarizujúci 

očakávania a požiadavky, ktoré majú cirkvi voči absolventom teologic-
kého štúdia. Praktickým problémom, ktoré nastoľuje teologickým fakultám 
Bolonský proces, a možnosťami ich riešenia bolo venované vystúpenie 
prof. Dr. Roberta Schelandera z Viedne. Keďže viedenská fakulta má najviac 
skúseností so zavádzaním kreditného štúdia a s modularizáciou študijných 
programov, bol pre nás jeho referát veľmi zaujímavý a poučný.  

Súčasťou programu konferencie bola aj práca v pracovných skupinách, 
výlet na Devín a návšteva služieb Božích v záverečný deň konferencie.  

Keďže funkcionárom SOMEF vypršal mandát, konali sa v rámci bratislav-
ského kongresu aj voľby nového vedenia organizácie. Za predsedu SOMEF 
bol opäť zvolený prof. ThDr. Wolfgang Wischmeyer z Viedne a vo funkcii 
podpredsedu bol na ďalšie funkčné obdobie potvrdený prof. ThDr. Juraj 
Bándy, dekan EBF UK. 

Najbližší kongres SOMEF je plánovaný na rok 2007 do Debrecína a jeho 
organizáciou bola poverená tamojšia reformovaná fakulta.  

prof. ThDr. Juraj Bándy, 
dekan EBF UK 

Počas leta bola Aula UK aj tohto roku svedkom vyše stovky promócií absolventov univerzitného štúdia. Kreslá v aule i na balkónoch boli
obsadené do posledného miesta rodičmi, príbuznými i priateľmi, vzduch bol nasýtený vôňou kvetov a voňaviek. I keď akademické insígnie,
taláre, hudba i spoločenský odev dodávali obradom lesk, boli to hlavne tváre a oči promujúcich a ich rodičov, ktoré svietili. Dali sa z nich
čítať pocity hrdosti, radosti, šťastia, ale padali z nich aj slzy dojatia nad výnimočnosťou týchto chvíľ. Ako napríklad 30. júna pri ďakovnej reči
Mgr. Márie Dinušovej, absolventky odboru trénerstvo na FTVŠ UK. 
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Učíme sa vidieť krajinu inými očami 
 

Tohtoročný plenér (oficiálne zvaný Kurz výtvarnej tvorby v krajine) sa 
odlišoval od tých predchádzajúcich, aspoň čo sa mňa týka. V prvom rade 
to bolo kvôli tomu, že sme určitú dobu nevedeli, či vôbec na kurz pôjdeme, 
a rovnako kvôli tomu, že som si sama uvedomila niektoré veci. 

Asi dva alebo tri týždne pred odchodom sme sa dozvedeli, že je neisté, 
či sa náš plenér vôbec uskutoční. Pravdupovediac, ani sama poriadne ne-
viem, v čom bol ten problém, ale dozvedela som sa asi toľko, že vo finan-
ciách. Plenér je povinný kurz, ktorý máme schválený v rámci študijného 
programu a pre našich učiteľov to nie je žiadna dovolenka, ako by sa neza-
svätenému, sediacemu doma, mohlo možno zdať. Je to výučba ako každá 
iná. Učitelia majú každý deň svoje povinnosti, vymýšľajú výtvarný program – 
a niekedy to naozaj nemajú ľahké. Na rozdiel od prednášok sú s nami totiž 
prakticky celý deň. 

Ale aby som sa dostala k jadru veci, teda k významu Kurzu v krajine ako 
takého. Tento rok som si uvedomila viac než inokedy, aké to je, keď výtvar-
ník – možno budúci učiteľ – ale predovšetkým človek ako taký, môže stráviť 
pár dní „len“ pri maľovaní krajiny a architektúry, teda pri stvárňovaní okoli-
tého sveta tak, ako ho vníma on sám. Je to určité odpútanie sa od bežných 
starostí – ale k starostiam možno ďaleko závažnejším. Často si pri maľbe 
uvedomujeme iné zákonitosti – seba samého, života, sveta, farieb i tvaru 
prírody, učíme sa „vidieť inak“. Akoby mizlo jedno videnie a bolo nahrade-
né, doplnené iným. V druhom ročníku síce ešte prevládajú predovšetkým 
štúdie, reálne (a predsa svojské) znázornenie krajiny, ale v treťom sa už 
„posúvame ďalej“, učíme sa vidieť krajinu „inak“. Ide o to, naučiť sa pochopiť 
krajinu, ktorú vnímame, pretaviť ju cez seba a nájsť v nej to podstatné, čo 
nakoniec znázorníme na výkres. Ide o určitú komunikáciu s prostredím,  
v ktorom tých pár dní prebývame. Naučíme sa všímať si a rozlišovať jednot-
livé odlišnosti, charakteristické práve pre ten daný kraj. Nie je to len vnímanie 
bežného typu: „vidím krajinu“. Sama na sebe som sledovala ten vývoj – keď 
som si prvý deň sadla nad prázdny výkres a hovorila si: „No, tak to som 
zvedavá, čo namaľujem...“. Ale postupne, ako som sledovala krajinu a sna-
žila sa zachytiť jej podobu, začala ma práca baviť a ja som sa doslova 
nechala strhnúť jej prítomnosťou, „žila som tou krajinou“, a potom ma už 
nezaujímali otázky ako: „No, to zas namaľujem niečo hrozné ...len, aby 
som to nepokazila ... snáď sa to bude učiteľom páčiť...“. Toto ustupovalo 
do pozadia. Nehovorím, že som sa „nebála“ večerného hodnotenia, ale 
hlavný bol pocit z tvorby samotnej – a to je to, čo by som chcela zdôrazniť 
aj z hľadiska učiteľa – výtvarníka. Ten by nemal deti v škole „trápiť“, ale mal 
by predovšetkým podporovať ich osobné vyjadrenie, ich prejavy, naučiť 
ich síce základným zákonitostiam výtvarného prejavu, ale netlačiť ho do 
nejakých „vychodených šablón“. Mal by predovšetkým podporovať ich 
prirodzenosť a tvorivosť. Každý človek je jedinečný, takže má aj jedinečný 
prejav – slovný, písomný, ale jeho prejavom je aj to, ako sa oblieka, ako 
pôsobí celkovo na okolie – a samozrejme má aj svoj výtvarný prejav. 

Chcela by som ešte poukázať na jeden zaujímavý moment celého kurzu, 
ktorý sa mi javí ako veľmi významný – a to, že sa v 3. ročníku štúdia po celý 
pobyt venujeme maľbe. Áno, to som už spomínala, ale teraz mi ide o to, 

že maliarske videnie odlišujem od fotografického, kresbového... Sama na 
sebe som totiž pozorovala, že keď maľujem, vnímam už krajinu ako maľbu, 
ak fotím, vnímam to, čo fotografujem tak, aby som z toho urobila dobrú 
zaujímavú fotografiu. A pri modelovaní sa videnie opäť odlišuje ... Nezaujaté-
mu pozorovateľovi sa to možno všetko javí rovnako a nevidí v tom rozdiel, 
ale rozdiel v tom je. Síce by sa dalo povedať, že všetky tieto „spôsoby vide-
nia“ patria do vizuálneho vnímania, predsa sú však iné. Mám možnosť to 
často porovnať, pretože na našom odbore máme mnoho kurzov a často 
robíme jeden deň návrhy na grafiku i sochu – a v tých momentoch práve 
zisťujem, že to, čo ma zaujalo ako možný námet maľby, by na fotografii 
nebolo ničím zaujímavé, že to, čo sa mi páči ako téma grafiky, by nebolo 
vhodné na maľbu... Je to občas také „skákanie z jedného do druhého“, ale-
bo tiež, povedané ľudovo „naháňanie viacerých zajacov“, ale z môjho pohľa-
du je to tak, i keď spoločným menovateľom toho všetkého je zas len človek  
a jeho jedinečnosť. Ale preorientovať sa rýchlo „z jedného vnímania do dru-
hého“ nie je vôbec jednoduché. Naučiť sa to, je možno dlhoročná snaha. 
Preto si tak vážim aj krajinársky kurz, kde máme možnosť venovať sa len  
a len maľbe (v prvom ročníku je to kresba) – je to pár dní, keď sa jej konečne 
môžeme venovať, „rozmaľovať“, získať tým veľa dôležitých skúseností  
a mnohé si uvedomiť. Takú možnosť často nemáme po celý školský rok 
práve kvôli toľkým iným predmetom. Podľa mňa by bolo žiadúce plenéry 
nie rušiť, ale v ideálnom prípade ich rozširovať – mať možnosť venovať sa 
niekoľko dní len fotografovaniu, len modelovaniu... A túto možnosť by mali 
mať snáď všetci ľudia. 

Hana Češková, 3. ročník, Katedra výtvarnej výchovy PdF UK  
 
 
 
 

Blogy. Áno či nie? 
 

Slovo blog je skratkou z anglického a v cudzine používaného výrazu 
weblog. Pôvod spojenia web a log by v doslovnom preklade znamenal 
internetový lodný denník alebo denník na internete. Má denník osamo-
teného námorníka nahradiť tradičnú žurnalistiku? 

Hoci v zahraničí majú blogy už svoju tradíciu, u nás to ešte nie je ani 
rok, čo nás informácie z nich doslova zaplavili. Minimálne mladí ľudia 
si v nich denne vymieňajú názory na politiku, kultúru, školstvo alebo 
SuperStar. 

Zdroje informácií sa menili od nepamäti. Ubehli už vyše tri storočia, 
odkedy Montesquieu, Rousseau a Diderot napísali prvú encyklopédiu 
ako súhrn všetkých potrebných poznatkov.  

Položia nás blogy na lopatky? Podľa článku 10 Charty ľudských práv 
má každý človek právo na slobodu prejavu. Vyzerá to tak, že táto 
sloboda sa už nebude týkať len pár vyvolených píšucich autorov  
a profesionálnych novinárov. Zamestnanci bulváru každodenne kolíšu 
na hranici práva na slobodu prejavu a práva na súkromie zaintereso-
vaných. Internet ovplyvnil našu komunikáciu minimálne o stoosemde-
siat stupňov. Je dostupný všade a každému kto má počítač a krížový 
kábel. Ak je rýchlosť prioritou žurnalistu, majú sa cítiť ohrození? Blogy 
na webe momentálne spôsobujú nový druh revolúcie, ktorá ako všetky 
predchádzajúce zmení spôsob písania. Najvážnejšou zmenou, ktorú 
blogy priniesli, je interakcia s čitateľmi. Každý, kto s autorom súhlasí, 
nesúhlasí alebo ho chce podporiť či zhodiť, mu to môže povedať 
priamo.  

„Samotný autor príspevku má zaručené okamžité hodnotenie od via-
cerých čitateľov. Môže sa na vlastných chybách poučiť, uvedomiť si, čo 
píše dobre a čo zle. Najväčšou nevýhodou blogov je, keď niekoho po-
škodíte. Autor totiž v blogu neuvádza, o aké fakty sa opiera a či vôbec 
ide o fakty,“ hovorí Kika, budúca žurnalistka. 

Azda najväčšou výhodou blogov je možnosť zapojiť do debaty kaž-
dého. Nenahraditeľný a málokde inde zastúpený je v inernetových 
diskusiách ľahký, hovorový štýl. Ak základným predpokladom je, že 
kto sa k nejakej problematike vyjadruje, teda asi o nej niečo vie – žije 
potom na Slovensku niekoľko miliónov potenciálnych odborníkov. Napr. 
v nedávnej kauze zbabraných maturít sa vyjadrovali na diskusiách 
tisíce maturantov, v danej chvíli odborníkov na slovo vzatých. Žiaden 
akokoľvek rozhľadený novinár nemôže byť expertom na všetko. Vo 
chvíli, keď sa k problému pohotovo vyjadrí pripojený nenovinár, nahrá-
dza novinárovu pozíciu. 

Oproti mnohým výhodám stojí neoverenosť informácií na internete. 
Hodnoverných faktov nájdených na webových stránkach je asi 20 per-
cent. Jedna použiteľná informácia spomedzi tisícok klebiet, či názorov 
(nadávok) hašterivých užívateľov internetu. O gramatických chybách je 
škoda sa rozpisovať. Tým, že informácie na blogoch nedokáže nikto 
cenzurovať, sú veľmi populárne napríklad v moslimskom Iráne. Bohužiaľ  
i nekontrolovateľné. 

Marcela Glevická, 
študentka Katedry žurnalistiky FiF UK
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Študentská vedecká odborná činnosť 
na bratislavskej lekárskej fakulte počas rokov 2000 – 2004 

 
(Výber zo scientometrickej štúdie) 

 
 

Podľa Stimmelovho prieskumu sa väčšina študentov lekárskych fakúlt 
ako aj členovia akademických senátov týchto fakúlt zhodne, že výskum, 
či už teoretický alebo klinický, pomáha pri príprave všetkých študentov 
na reálnu prax, nezávisle na tom, akú špecializáciu si študent neskôr 
zvolí. Otvorené ostávajú otázky, ako by mala byť táto príprava zahrnutá 
do študijného programu lekárskych fakúlt, koľko času by malo byť na 
to vyhradené a či takýto výskum má byť povinný alebo dobrovoľný. 
Veľa otázok je otvorených aj pri hodnotení pozitív a negatív ako dobro-
voľnej tak aj povinnej študentskej vedeckej činnosti. V Nemecku sa 
študenti lekárskych fakúlt musia povinne zúčastniť výskumu preto, aby 
získali titul „doctor medicinae“, zatiaľ čo napríklad v USA je výskumná 
činnosť dobrovoľná. Vo všeobecnosti teda existujú dva prístupy k štu-
dentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ): povinný a dobrovoľný. 
Na niektorých lekárskych fakultách využívajú kombinovaný prístup, 
čo znamená, že fakulty majú v študijnom programe povinný kurz 
základných princípov vedeckej práce, pričom však vlastná vedecká 
aktivita závisí od študentov a je dobrovoľná.  

Až donedávna patrila Slovenská republika medzi krajiny, kde auto-
maticky po promócii získali všetci študenti titul „doctor medicinae“, 
čo viedlo, za cenu dobrovoľnosti, k zníženému percentu ŠVOČ. Keďže 
však ŠVOČ prispieva k medicínskemu výskumu ako kvantitatívne tak 
aj kvalitatívne, čo pochopilo aj vedenie lekárskych fakúlt na Slovensku, 
bola ŠVOČ podporovaná formou konferencií a súťaží. 

História ŠVOČ na Lekárskej fakulte UK v Bratislave začína v rokoch 
1948-1949, kedy sa uskutočnila prvá súťaž pod názvom „Kreativita 
mladých“. Odvtedy prešla podpora ŠVOČ niekoľkými zmenami, až 
do začiatku modernej histórie ŠVOČ. Tá začala v roku 1994, kedy sa 
uskutočnila prvá študentská vedecká konferencia (ŠVK) po roku 1990. 
V tomto roku bolo prezentovaných iba 5 prác. Od roku 1997 sa ŠVK 
koná každý rok.  

Metódy 
Účastníci ŠVK z rokov 2000-2004, ústavy a názvy ich prác boli vyhod-

notené na základe zborníkov s programom ŠVK. Práce boli zaradené 
do predklinickej (teoretickej) alebo klinickej kategórie (ak už neboli 
zaradené v programe ŠVK). Ak sa na práci podieľalo viac ústavov, ná-
zov prvého ústavu bol ďalej analyzovaný. V januári 2005 sme hľadali 
mená prvých autorov, ktorí v rokoch 2000 – 2004 prezentovali svoje 
práce na ŠVK, v PubMede/Medline a v Thomson ISI Web of Science/ 
Current Contents (CC), ďalej boli analyzované len názvy plnotextových 
publikácií (nie abstrakty), rovnaké alebo podobné prácam prezento-
vaným na ŠVK. Publikačné body boli vypočítané podľa v súčasnosti 
platného PhD. kreditového systému na Prírodovedeckej fakulte UK. 
Publikácie v domácich nekarentových časopisoch – 20 bodov, v za-
hraničných nekarentových časopisoch – 24 bodov, v karentových 
časopisoch – 28 bodov + 28 bodov x faktor dopadu (IF – impact factor) 
časopisu podľa „Journal Citation Report“ z roku 2003. 

Diskusia 
Vo všeobecnosti existujú dva modely, prostredníctvom ktorých sú 

študenti lekárskych fakúlt zatiahnutí do vedeckej práce: dobrovoľný, 
ako napríklad vo Veľkej Británii alebo USA, a povinný, ako napríklad  
v Nemecku. V krajinách, kde je ŠVOČ dobrovoľná, existuje však skrytá 
hrozba, ako napríklad v USA, ktoré sú považované za krajinu neob-
medzených možností vrátane aj takej oblasti života, akou je výskum. 
Za posledné desaťročie sa totiž zistilo, že počet medicínskych vedec-
kých pracovníkov sa v Spojených štátoch dramaticky znižuje. Dr. Leon 
Rosenberg upozorňuje, že ak bude počet lekárov-vedcov uchádzajú-
cich sa o výskumné granty z Národného inštitútu zdravia (NIH) klesať 
súčasným tempom, tak do roku 2013 nebudú v USA žiadni medicínski 
„prvouchádzači“ o NIH granty. Až donedávna patrila Slovenská repub-
lika ku skupine štátov, ktoré na lekárskych fakultách organizovali ŠVOČ 

na dobrovoľnej báze. Podmienky pre vedeckú prácu (a študentskú 
obzvlášť) boli celkovo zlé. ŠVOČ na Lekárskej fakulte UK bola však 
podporovaná jej dekanmi i vedením formou konferencií a odmien za 
najlepšiu študentskú vedeckú prácu prezentovanú na študentskej ve-
deckej konferencii. Takže sa natíska otázka: je osud mladých sloven-
ských vedcov podobný tým americkým? Hodnotili sme päť nasledujúcich 
rokov (2000 – 2004) a zistili sme, že celkove bolo prezentovaných 
141 prác. Nedá sa povedať, či je to veľa alebo nie, avšak v tomto prí-
pade oveľa dôležitejšia otázka je: čo sa stalo s týmito prácami po tom, 
ako sa skončila konferencia? Vysoký podiel študentov medicíny na 
publikovanej práci odráža prácu, ktorá publikácii predchádzala. Je 
preto chvályhodné, že sa publikačná aktivita (vyjadrená publikačnými 
bodmi) postupne počas rokov 2000-2003 zvyšovala. Práce zo ŠVK  
v roku 2004 dosiahli len približne polovičný počet publikačných bodov 
ako práce prezentované v roku 2001. Tento negatívny výsledok môže 
niekto považovať za krok späť, treba si však uvedomiť, že rok 2004 
neskončil zase až tak dávno a mnoho prác z tohto roku sa preto ešte 
nemuselo stihnúť publikovať. Recenzné konanie článkov (peer review) 
trvá u niektorých časopisov veľmi dlho a autori nesmú posielať svoje 
práce na recenzné konanie do viacerých časopisov naraz. Navyše 
treba mať na pamäti, že niektoré výsledky študentského výskumu sú 
prezentované na domácich alebo medzinárodných konferenciách, 
kde sú publikované abstrakty prác, ktoré sme nezahrnuli do analýzy. 
Ďalšie práce zasa môžu byť publikované v neindexovaných časopisoch. 
Tieto práce však vo vedecky vyspelých krajinách nemajú význam pri 
scientometrickom hodnotení. 

Pri vyhodnocovaní študentskej vedeckej aktivity jednotlivých ústavov 
a kliník sme zistili, že teoretické ústavy majú vo všeobecnosti na ŠVK 
viac prezentovaných prác. Na druhej strane však veľa prezentovaných 
prác na ŠVK neznamená automaticky vyššiu publikačnú aktivitu. Ústav 
patologickej anatómie mal za posledných päť rokov celkove 20 prác 
odprednášaných na ŠVK, ale bol to Fyziologický ústav, ktorý si uvedo-
mil a využil výhodu ŠVOČ a získal tak pre svoj ústav najvyšší počet 
publikačných bodov za roky 2000-2004. Napriek tomu však v našich 
zisteniach môže byť určitá nespoľahlivosť. Veľa študentov a hlavne 
študentiek je v druhej polovici štúdia na vysokej škole v optimálnom 
veku, ktorý je vhodný na sobáš. Prípadná zmena priezviska je problém, 
ktorý týmto vznikne a ktorý sme nemohli úplne vylúčiť ani ovplyvniť.  
A keďže ako sme už spomenuli, recenzné konanie môže trvať veľmi 
dlho, je teda možné, že v čase prijatia článku môžu byť študentky už 
vydaté a mať aj zmenené priezvisko. Potom sme v Medline/CC data-
báze nemuseli nájsť správne meno, ktoré bolo použité pri prezentácii 
na ŠVK. 

ŠVK je okrem iného aj súťažnou konferenciou, kde všetky prezento-
vané práce sú porotou zoradené do troch kategórií: práce prvého, dru-
hého a tretieho poradia, pričom práce prvého poradia sú hodnotené 
ako najlepšie. Je preto zaujímavým zistením fakt, že to boli väčšinou 
práce druhého a tretieho poradia, ktoré boli publikované v zahraničných 
nekarentových a karentových časopisoch, čím dosiahli aj vyšší počet 
publikačných bodov a kumulatívny IF v porovnaní s prácami prvého 
poradia. Na druhej strane treba povedať, že môžu byť len tri práce 
prvého poradia, zatiaľ čo zvyšné práce sú rozdelené do druhého  
a tretieho poradia. Je preto možné, že tieto práce jednoducho prečíslili 
práce prvého poradia.  

Záverom možno povedať, že táto štúdia poukazuje na to, že dobro-
voľná študentská vedecká činnosť neposkytuje študentom len možnosť 
vyvinúť si akýsi investigatívny prístup k medicínskym problémom, ale 
takisto do značnej miery pomáha výskumu a publikačnej činnosti 
Lekárskej fakulty UK. Tieto poznatky by mali napomôcť rozhodnúť sa 
v súčasnej diskusii o prerozdeľovaní financií v zdravotnom systéme  
a biomedicínskom výskume. 

Július Hodosy, MUDr. Ing. Peter Celec  
Spasmus, č. 1/2005, roč. XII
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Počet žiadostí o mladé granty 
bol takmer o sto vyšší ako vlani 

 
 
Počet žiadostí o Granty UK, ktoré sú určené na 

podporu vedeckých, pedagogických a umelec-
kých projektov mladých pedagógov, vedeckých 
pracovníkov a interných doktorandov, sa každý 
rok zvyšuje. Kým vlani bolo evidovaných 303 žia-
dostí, v tomto roku ich počet stúpol na 395. So 
zvyšujúcim sa počtom podaných žiadostí rastie 
náročnosť práce odborných komisií vybrať z veľ-
kého množstva anonymne predložených projek-
tov tie najlepšie. Hoci komisie konštatovali, že sa 
z roka na rok zvyšuje kvalita projektov, objavili 
sa aj nedostatky, ktoré mnohé projekty vyradili  
z konkurenčného boja. Zaregistrované boli naprí-
klad projekty, ktoré mali vzhľadom k charakteru 
projektu neprimerané finančné požiadavky presa-
hujúce 200 tis. Sk, v jednom prípade až 1,2 mil. Sk. 
Alebo boli zamerané iba na pokrytie cestovných 
nákladov, na prístrojové vybavenie katedier, či 
požadovali len kapitálové výdavky a súčasne  
v preambule uvádzali, že bez prídelu týchto pro-

striedkov nie je možné projekt riešiť. Objavilo sa 
aj niekoľko identických projektov z rovnakého pra-
coviska, vo viacerých projektoch neboli identifi-
kované a špecifikované požiadavky na nákup ma-
teriálu. Tieto a ďalšie nedostatky boli dôvodom, 
prečo komisie neodporučili rektorovi UK prideliť 
takýmto projektom finančnú podporu. 

Napriek týmto nedostatkom bol počet projektov, 
ktoré tento rok získali grant, opäť vyšší – vlani 
odborné komisie odporučili udeliť grant 183 pro-
jektom, tohto roku ich kladný posudok získalo 
203 projektov. Aj rozdelená suma bola tento rok 
o milión korún vyššia ako vlani, predstavovala 
viac ako 5,6 mil. Sk, v priemere na jeden grant 
teda pripadlo 27 000 Sk. V počte a úspešnosti 
projektov stále vedie PriF UK, zo 174 podaných 
projektov ich bolo 105 úspešných. Nasleduje FMFI 
UK, ktorá podala 87 projektov, z nich 31 získalo 
grant. Zabodovala i FaF UK – podala 38 projek-
tov, z nich 23 bolo úspešných. JLF UK predložila 

35 projektov, granty získalo 15 projektov, LF UK 
podala 29 projektov, z nich 9 získalo granty. Gran-
ty získali aj ostatné fakulty, i keď podali menšie 
počty žiadostí. Žiadne žiadosti o granty nepodali 
FM a EBF UK.  

 
Dekréty, potvrdzujúce pridelenie grantu, odo-

vzdal doc. PhDr. F. Gahér, CSc., rektor UK, 
mladým bádateľom na malej slávnosti, ktorá 
sa dňa 7. júna 2005 uskutočnila v Aule UK.  
V príhovore im poďakoval za záujem o bádateľskú 
činnosť a za úsilie, ktoré vynaložili na vypracova-
nie kvalitných projektov. Osobitne vyzdvihol trend 
neustáleho rastu záujmu mladých univerzitných 
pracovníkov o granty, čo je pozitívny ukazovateľ 
ich vedeckovýskumných ambícií a tvorivej inven-
cie a zároveň jedna zo záruk ďalšieho perspektív-
neho rozvoja univerzitnej vedy.  

(jh) 

 
 
 

Ceny Slovenskej sporiteľne 2005 
 

Ceny Slovenskej sporiteľne pre najlepšie diplomové práce absolven-
tov študijného zamerania „Ekonomická a finančná matematika“ na FMFI 
UK zaznamenali tento rok malé jubileum – udeľovali sa už po piaty raz. 
Ako obyčajne porota, ktorou bola obhajobná komisia, mala príjemné 
starosti, ako z väčšieho počtu prác, ktoré by si odmenu zaslúžili, vybe-
rať. Napokon boli ceny udelené takto: 

1. cena ex aequo 
PETER SIDÓ za prácu „Dopad dôchodkovej reformy a optimálne 

správanie sa budúcich dôchodcov“ a 
ĽUBOŠ ŠESTÁK za prácu „Využitie matematických metód pri riadení 

kreditného rizika pri správe devízových rezerv NBS“ 
2. cena ex aequo 
PETER ONDKO za prácu „Rovnovážny výmenný kurz SR“ a 
MIROSLAV ZÁMEČNÍK za prácu „Nonlinear Theory of Rational 

Expectations“ 
3. cena ex aequo: 
MATÚŠ SENAJ za prácu „Režimy výmenných kurzov v nových člen-

ských krajinách EÚ“. 
Práce sa zaoberajú zväčša aktuálnymi problémami súčasného eko-

nomického diania. Oplatí sa vstúpiť do druhého dôchodkového piliera, 
alebo nie? Odpoveď na túto aktuálnu otázku sa snaží nájsť P. Sidó po-

mocou viacgeneračných ekonomických modelov teórie ekonomického 
rastu.  

Národná banka stojí v období nízkych úrokových sadzieb pred úlohou 
hľadať nové investičné možnosti. Keďže ide o verejné prostriedky, musí 
sa vyhýbať riziku. Jednu z jej úloh – ako riziko merať – rieši v práci  
Ľ. Šesták. 

Práca M. Zámečníka sa venuje ekonomickej teórii. Snaží sa vniesť poria-
dok do matematicky celkom dotvorenej teórie racionálnych očakávaní, 
ktorá značila prevrat v ekonomickom myslení v sedemdesiatych rokoch. 

Práce P. Ondka a M. Senaja sa venujú príbuzným témam, ktoré súvi-
sia s plánovaným prístupom Slovenska k Euru. Kľúčovú úlohu v ňom 
hrá „rovnovážny” výmenný kurz, určeniu ktorého sa venuje veľa prác.  
P. Ondko ekonometrickými metódami počíta jeho varianty – fundamen-
tálny, vnútorný a vonkajší rovnovážny výmenný kurz.  

M. Senaj analyzuje režimy výmenných kurzov v nových členských 
krajinách EÚ. Pomocou štatistickej analýzy rozsiahlej databázy sa snaží 
zodpovedať otázku, ktorý režim je pre Slovensko optimálny. 

Vybrať práce na odmenu býva vzhľadom na ich všeobecnú kvalitu 
tvrdým orieškom. Napriek tomu je to pre nás – učiteľov sviatok, na ktorý 
sa tešíme. 

Pavel Brunovský 
 



 8 

Rektor UK otvoril nový akademický rok 
 

Dokončenie zo str. 1 
 

Začnem tým, čo je kardinálnou otázkou ďalšieho 
rozvoja školy, otvárajúcou však istú dilemu. Základ-
ným strategickým zámerom univerzity je zachova-
nie si postavenia najväčšej a prestížnej vysokej 
školy v SR, postavenie klasickej univerzity  
s celoštátnym a medzinárodným významom  
a výskumným charakterom. To znamená udržia-
vať a systematicky manažovať počet študentov 
všetkých foriem štúdia na úrovni nad 25 000 štu-
dentov, resp. 20 % všetkých vysokoškolských štu-
dentov na Slovensku. Podľa oficiálnej štatistiky 
z konca roku 2004 študovalo na UK 27 595 štu-
dentov vysokoškolského štúdia, čo je 17,45 % 
výkonu všetkých vysokých škôl v SR. Je teda 
zrejmé, že UK má i naďalej najvyšší počet štu-
dentov. S rozvojom vysokoškolského štúdia v SR 
však bude čoraz ťažšie dosiahnuť vytýčený stra-
tegický zámer – 20%-ný podiel na slovenskom 
vysokoškolskom trhu. Univerzita Komenského 
každoročne plynulo zvyšuje počty novoprijatých 
študentov – v roku 2004 sa do prvých ročníkov 
zapísalo 6 662 študentov, čo je približne o 500 viac 
ako v roku 2003. Spolu s nami však každoročne 
zvyšujú počty nových študentov aj iné vysoké 
školy. I keď záujem o štúdium na UK majú stále 
uchádzači zo všetkých regiónov Slovenska, musí-
me už reálne kalkulovať s ponukou iných sloven-
ských i zahraničných vysokých škôl, so zložitou 
ekonomickou situáciou rodičov talentovaných 
detí z mnohých vzdialenejších a chudobnejších 
regiónov Slovenska i s negatívnymi demografic-
kými vplyvmi. Udržanie si národného, celoštátneho 
charakteru považujem do budúcich rokov za je-
den zo základných trendov univerzity. Jedným 
dychom však dodávam, že ak by trvalé zvyšovanie 
počtu študentov malo ohroziť kvalitu výučby, na-
vrhnem, aby sa v strategickom zámere zmenil 
plánovaný kvantitatívny ukazovateľ výkonu UK. 
Domnievam sa, že je to pre budúcnosť univerzity 
otázka zásadného významu, ktorá dozrela na 
hlbšiu a obsiahlejšiu celoakademickú diskusiu.  

Iná je situácia v doktorandskom štúdiu. Koncom 
roka 2004 študovalo na univerzite v doktorandskom 
štúdiu 2 655 študentov, čo je 36 % výkonu všet-
kých vysokých škôl na Slovensku. Na tento výsle-
dok môžeme byť právom hrdí a starostlivosť o dok-
torandské štúdium ostáva nosným programom 
univerzity.  

Podobne pozitívne je, že UK vzdeláva takmer  
30 % všetkých zahraničných študentov študujú-
cich v SR, hoci podiel zahraničných študentov na 
slovenských vysokých školách je celkovo nízky. 

K základnej univerzitnej štatistike dodám ešte 
jedno dôležité číslo: vrátane ostatných druhov 
štúdia a vzdelávania v rámci celoživotného štúdia 
poskytovala UK v roku 2004 vzdelávacie služby 
viac ako 30 tisíc občanom.  

V uplynulom akademickom roku UK naplnila  
v oblasti vzdelávania jeden z kľúčových zámerov 
Bolonského procesu, keď všetky fakulty pripravili 
na akreditáciu študijné programy vo všetkých troch 
stupňoch štúdia. Bola to mimoriadne náročná 
odborná aj administratívna práca doteraz nevída-
ného rozmeru. Jej výsledkom je, že minister škol-
stva SR priznal fakultám 668 (911 denná aj externá 
forma) práv na udeľovanie príslušných akademic-
kých titulov.  

Na tomto mieste je potrebné spomenúť plnenie 
ďalšieho strategického zámeru univerzity, a to 
otváranie nových študijných programov v súlade 
so súčasnými vzdelávacími trendmi. Napríklad 
Prírodovedecká fakulta UK zaradila do výučby 
bakalárov nové študijné programy geografia, 
rozvoj regiónov a európska integrácia, Fakulta 
managementu UK otvorila bakalárske štúdium 
medzinárodného manažmentu, Fakulta sociálnych 
a ekonomických vied UK pripravila pre bakalár-
sky stupeň štúdium sociálnej antropológie a pre 
magisterský stupeň štúdium verejnej politiky  
a kognitívnej vedy, na Evanjelickej bohosloveckej 
fakulte UK vznikol študijný program evanjelická 
sociálna diakonia. Rád by som vedeniam týchto 
fakúlt vyjadril poďakovanie za inovačný prístup  

k obsahu štúdia, za ich pozorné vnímanie chodu 
okolitého sveta.  

V súlade so zákonom bol vydaný aj nový Štu-
dijný poriadok UK, zaregistrovaný v septembri 
minulého roka v zmysle zákona na ministerstve 
školstva, podľa ktorého v nasledujúcom období 
upravilo svoje študijné poriadky 9 fakúlt UK. Zá-
roveň nastal čas splniť ďalší cieľ bolonského do-
hovoru, podľa ktorého začne UK v tomto akade-
mickom roku vydávať už tohoročným absolventom 
bakalárskych študijných programov úplne nový 
doklad – Dodatok k diplomu. Okrem toho na oso-
bitnú žiadosť absolventa budeme povinní všetky 
doklady o absolvovaní štúdia poskytovať aj v an-
glickom jazyku. Čaká nás teda nová, značne roz-
siahla a náročná agenda. Je však nevyhnutná 
pre naše plnohodnotné začlenenie sa do európ-
skeho vysokoškolského priestoru a pre plnenie 
našich strategických zámerov.  

K základným európskym trendom a k vitálnym 
záujmom univerzity patrí zabezpečovanie a sledo-
vanie kvality vzdelávacieho procesu, ale aj úrovne 
vedy a výskumu. Univerzita sa zvlášť aktívne po-
dieľala na príprave národného projektu inštitu-
cionálneho hodnotenia vysokých škôl Slovenskej  
republiky, ktorý už bol schválený vládou SR a bude 
realizovaný Asociáciou európskych univerzít v ob-
dobí r. 2005 – 2007. Univerzita Komenského bola 
vybraná do prvej skupiny hodnotených univerzít. 

Osobitne však chcem upozorniť na jeden z kľú-
čových nástrojov hodnotenia vzdelávacieho pro-
cesu, na anonymné študentské ankety, ktorých 
vyhodnotenie by malo byť súčasťou autoevaluač-
ných hodnotení fakúlt. Zaujímavé, no nie príliš víta-
né sú pretrvávajúce rozdiely v úspešnosti ankiet 
medzi jednotlivými fakultami UK. Iste sa zhodne-
me, že výpovedná hodnota ankety závisí od do-
statočného množstva respondentov. Ukazuje sa 
však, že práve návratnosť dotazníkov je ten hlavný 
problém, ktorý väčšina fakúlt nedokáže dlhodo-
bo vyriešiť. Pozitívnu výnimku v tomto ohľade tvorí 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky s návrat-
nosťou vyše 44 %, a to najmä vďaka aktivite sa-
mých študentov. Opätovne však musím zdôrazniť, 
že pravidelné uskutočňovanie a vyhodnocovanie 
študentských ankiet pre nás vyplýva nielen zo zá-
kona, ale patrí aj k základným nástrojom zvyšova-
nia kvality vzdelávacieho procesu na fakultách UK. 

„Univerzitná vysoká škola, ktorá dosahuje vyni-
kajúce výsledky v oblasti vedy a techniky, ako aj 
pri uskutočňovaní študijných programov tretieho 
stupňa, je výskumná univerzita.“ Toľko paragraf 2, 
odsek 16 zákona o vysokých školách. Podrob-
nejší návrh kritérií pre začlenenie vysokej školy 
medzi výskumné univerzity schválila Akreditačná 
komisia už v decembri 2002, tieto však boli podľa 
predstaviteľov MŠ SR neuspokojivé, a preto ich 
návrh Akreditačná komisia dopracúva. Tento stav 
legislatívnej núdze nám neumožňuje byť aj formál-
ne výskumnou univerzitou. Sme si istí, že všetky 
aktivity Univerzity Komenského v oblasti vedy a vý-
skumu dlhodobo napĺňajú akékoľvek kritériá, kto-
ré nakoniec budú musieť byť použité. Ak nepoľa-
víme, dosiahneme splnenia tohto strategického 
zámeru – stať sa jednou z prvých slovenských 
univerzít, ktoré získajú tento – dúfam, že význam-
ný – status. Oprávnenú nádej nám dáva už 
spomínaný 36%-ný podiel doktorandov UK na cel-
kovom počte doktorandov slovenských vysokých 
škôl a skutočnosť, že v uplynulom akademickom 
roku bolo na UK akreditovaných 132 doktorand-
ských študijných programov v dennej a 124 v ex-
ternej forme.  

UK bezpochyby patrí k najvýznamnejším vedec-
kovýskumným inštitúciám na Slovensku nielen čo 
sa týka počtu tvorivých pracovníkov, ale aj podľa 
schopnosti získavať pre vedecké bádanie finanč-
nú podporu a podľa výsledkov vedeckých aktivít. 
V r. 2004 mala UK medzi slovenskými vysokými 
školami vyše 21%-ný podiel na získaných domá-
cich grantoch a 32%-ný podiel na zahraničných 
grantoch. Spolu sme tak z grantových zdrojov 
získali viac ako 146 miliónov Sk.  

Celkovo na všetky projekty pracovníci UK vlani 
získali 162 mil. Sk, z nich 52 mil. Sk zo zahraničia. 
V porovnaní so zahraničnými univerzitami to určite 
nie sú závratné sumy. O to radostnejšia je správa, 
že v rámci všetkých úprav dotácií zo štátneho roz-
počtu MŠ SR zvýšilo UK prídel bežných dotácií  
o viac ako 150 mil. Sk, z ktorých je podstatná časť 
vo výške 74 mil. Sk určená na riešenie vedecko-
výskumných úloh. Výrazný podiel je určený pre 
Prírodovedeckú fakultu UK a FMFI UK, úspešné 
však boli aj obidve naše lekárske fakulty a FaF UK, 
istou mierou aj ostatné fakulty našej univerzity. 

Na UK pôsobí 43 popredných vedeckých pra-
covísk, ktoré aj v zmysle kritérií navrhovaných 
Akreditačnou komisiou získali medzinárodné uzna-
nie a ohlas na dosahované vedecké výsledky. 
Osobne som presvedčený, že na univerzite sa  
o toto ocenenie môžu uchádzať aj ďalšie praco-
viská a preto chcem pripomenúť, že tento doteraj-
ší zoznam je živý, pripravený k neustálej aktua-
lizácii. 

K formovaniu vzťahu k vede a k výskumnej práci 
účinne napomáha tradícia univerzitných grantov 
pre mladých vedeckých pracovníkov. Záujem o ne 
sa každoročne rapídne zvyšuje, v tomto roku sme 
z 395 podaných žiadostí prijali 203 projektov, 
ktoré boli celkove dotované sumou 5,6 mil. Sk, čo 
je o vyše milióna korún viac ako vlani.  

Stimulom k zintenzívneniu vedeckej práce bude 
určite aj skutočnosť, že sa i vďaka úsiliu predsta-
viteľov UK podaril prielom v metodike výpočtu 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu na mzdy uči-
teľov. Prvýkrát bol v tomto roku v štátnej dotácii 
váhou 15 % zohľadnený ich výkon v oblasti vedy 
a výskumu.  

Napriek evidentným úspechom univerzitnej vedy 
som vo svojom vnútri presvedčený, že máme na 
to, aby sme zvýšili tempo účasti vedeckej komu-
nity UK na palete domácich, ale najmä zahranič-
ných grantov. Napríklad skutočnosť, že v roku 
2004 UK participovala na 30 grantoch EÚ a tohto 
roku zatiaľ iba na 13, nie je veľmi dynamizujúca.  
I keď celková štatistika získaných finančných 
prostriedkov na vedu a tým aj stupeň vedeckej 
grantovej aktivity bude presne známy až koncom 
roka, som presvedčený, že vedecká invencia uni-
verzity je vyššia a že je predovšetkým vecou kon-
krétnych pracovníkov, vedeckých tímov, aby na-
štartovali výskumné projekty. Podporu participácie 
našich vedeckých pracovníkov na medzinárodnom 
výskume, na získavaní predovšetkým zahranič-
ných grantov, považujem pre budúce obdobie 
za náš ďalší nosný smer. Preto tým fakultám, ktoré 
tak doteraz neurobili, odporúčam, aby aj zria-
dením projektových kancelárií pomohli svojim pra-
covníkom pri procese podávania žiadostí najmä 
o získanie zahraničných grantov.  

Hádam netreba zdôrazňovať, že i keď sa čias-
točne zlepšila súčasná realita vo financovaní uni-
verzitnej vedy na Slovensku, nič systémového 
zatiaľ nenasvedčuje tomu, že sa nám podarí do 
roku 2010 dosiahnuť ciele Lisabonskej stratégie – 
aby objem finančných prostriedkov, ktoré prichá-
dzajú do vedy zo štátnych i súkromných zdrojov, 
predstavoval 3 % HDP.  

Postavenie a význam každej vysokej školy je 
daný kvalitou úrovne jej vzdelávacích a vedec-
kých činností, pod ktorú sa podpisuje intelektuálny 
potenciál univerzity, tvorený najmä pedagogic-
kými a výskumnými pracovníkmi. Kvalifikačný 
potenciál Univerzity Komenského je v rámci slo-
venských inštitúcií jeden z najvyšších. V roku 2004 
pôsobilo na UK spolu 268 profesorov, ktorí boli 
vymenovaní v 133 odboroch a garantovali 125 od-
borov pregraduálneho vysokoškolského vzdelá-
vania, a 417 docentov. Celkove pôsobilo v roku 
2004 na UK 2 110 učiteľov. Počet vedeckých 
pracovníkov sa v roku 2004 zvýšil o 34, teda ich 
počet bol 393. Nedarí sa však znižovať priemerný 
vek profesorov. Kvalifikačnú štruktúru univerzity 
postupne zlepšuje skutočnosť, že univerzita už 
dnes neprijíma na miesta učiteľov pracovníkov 
bez vedeckej hodnosti.  
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Koncom roka 2004 univerzita zamestnávala  
4 626 pracovníkov, t. j. o 142 menej, ako v roku 
2003. To znamená pokles o 3 %. Podobný trend 
bol doteraz aj v roku 2005. Potvrdzuje to moje 
slová, ktoré som povedal vlani v tomto čase, že 
tlak na racionalizáciu ľudských zdrojov bude po-
kračovať. Zmapovanie pedagogických a pracov-
ných výkonov zamestnancov a získanie prehľadu 
o ich vyťaženosti patrí k základným nástrojom 
efektívneho riadenia a objektívnejšieho rozdeľo-
vania mzdových prostriedkov. Viem, že na fakul-
tách audit ľudských zdrojov vyvoláva u mnohých 
pracovníkoch zmiešané pocity, že nie je populárny. 
Musím však výrazne podčiarknuť, že je existenčne 
nutný. Jeho pozitívny prínos je dnes evidentný na-
príklad na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky, 
na Farmaceutickej fakulte, na Jesseniovej lekár-
skej fakulte UK, koncom roka by sa mal prejaviť na 
Prírodovedeckej fakulte UK. Relatívne stabilizo-
vaný stav je na Právnickej fakulte UK, ktorá sa 
personálne omladzuje. Zásadné kroky v oblasti 
racionalizácie ľudských zdrojov podniká Filozofic-
ká fakulta, Pedagogická fakulta a Fakulta telesnej 
výchovy a športu UK. Personálne sa skvalitňuje 
Fakulta managementu UK. Na druhej strane však 
musím konštatovať, že niektoré fakulty ešte nedo-
cenili význam tohto kroku a že sa neprezieravo 
stále spoliehajú viac na ingerencie zvonka, ako 
na vlastné sily.  

Modelovanie a vyhodnocovanie dopadov meto-
diky alokácie štátnej dotácie na vysoké školy  
a v rámci univerzity na jednotlivé fakulty a súčasti, 
sa stalo riadnou súčasťou operatívneho i strate-
gického riadenia univerzity. Univerzita na základe 
doterajších poznatkov a analýz vypracovala návrh 
univerzitnej sústavy študijných predmetov so 
štandardizovanými formami výučby a kvantifiká-
ciou pedagogických výkonov. Takýto monitoring 
pedagogického výkonu doplnený o meranie sku-
točného výkonu pomocou rozvrhov nám v bu-
dúcnosti umožní presné posúdenie skutočného 
edukačného výkonu v priamej výučbe a z neho 
vyplývajúcich nárokov fakúlt a ostatných súčastí 
na ľudské, finančné a materiálne zdroje. Kon-
štatujem preto, že aktuálnou úlohou na tento 
akademický rok je aplikovať monitorovací sys-
tém pedagogických výkonov na celej univerzite 
a v zásade ukončiť proces racionalizácie ľudských 
zdrojov.  

V uplynulom akademickom roku si Univerzita 
Komenského upevňovala svoje postavenie aj  
v oblasti zahraničných vzťahov. Hneď v sep-
tembri 2004 sme mali príležitosť privítať na našej 
akademickej pôde účastníkov Valného zhromaž-
denia UNICA, jednej z piatich najdôležitejších 
európskych akademických sietí, ktorá združuje 
38 univerzít z hlavných miest Európy. V rámci 
tohto Valného zhromaždenia sa konal aj rektor-
ský seminár o súčasných modeloch a budúcnosti 
doktorandského štúdia v Európe. V máji 2005 nás 
navštívil prezident Európskej investičnej banky 
Philipp Maystadt, aby našim študentom i odbornej 
verejnosti priblížil strategické zámery tejto inštitúcie. 
Bolo cťou pre našu alma mater, že sme mu mohli 
udeliť naše vysoké vyznamenanie – Veľkú zlatú 
medailu UK. V júni 2005 prijal pozvanie bratislav-
ských rektorov komisár EÚ Ján Figeľ, aby na aka-
demickom fóre v Aule UK hovoril k otázkam for-
movania európskeho vysokoškolského priestoru. 
A napokon iba pred niekoľkými dňami sme hostili 
a udelili Veľkú zlatú medailu UK aj nositeľovi No-
belovej ceny za chémiu prof. Zewailovi, s ktorým 
univerzitu a jej prírodovedeckú fakultu spájajú 
vedecké záujmy v oblasti femtochémie.  

V rámci spolupráce so zahraničnými univerzita-
mi máme k dnešnému dňu podpísaných 50 part-
nerských zmlúv, počet dohovorov na úrovni fakúlt 
vzrástol v akademickom roku 2004/2005 na 18. 
V uplynulom akademickom roku boli udelené aj 
2 štipendijné a 3 výskumné granty Katedry Ale-
xandra Dubčeka a 7 študentských a 2 doktorand-
ské štipendiá Sasakawa fondu. Ťažiskovým prog-
ramom pre mobilitu študentov a pedagógov je 
program EÚ Socrates/Erasmus, do ktorého je UK 
zapojená od akad. roku 1998/99. Odvtedy počty 
mobilít síce každoročne narastali, ale výrazný po-
sun nastal práve v minulom akademickom roku, 
keď v rámci tohto programu bolo podpísaných 
166 bilaterálnych zmlúv a do zahraničia bolo vy-

slaných 232 študentov a 23 učiteľov, čo predsta-
vuje medziročný nárast o 34 %. Teším sa, že sa 
zvýšil aj počet prijatých študentov a učiteľov zo za-
hraničia. Dovolím si však pripomenúť, že záujem 
zahraničných študentov o pobyt na našej univer-
zite ešte stále nedosahuje úroveň, aká je zvyčajná 
na iných európskych univerzitách, čo je v rozho-
dujúcej miere zapríčinené našou stále nedostatoč-
nou ponukou vzdelávania v anglickom jazyku.  

Nemá význam si nahovárať, že prestížne posta-
venie Univerzity Komenského v rámci slovenského 
vysokého školstva je trvalý spoločenský fenomén. 
Značku univerzity musíme chrániť, pestovať a kul-
tivovať nielen vo vnútri inštitúcie, ale aj smerom 
navonok vo vzťahu k verejnosti. Ide pri tom nielen 
o informovanie verejnosti o vzdelávacích a vedec-
kovýskumných aktivitách, ale aj o priamy kontakt  
s verejnosťou, o formovanie verejnej mienky o úrov-
ni a kvalitách inštitúcie. A nie je to úloha iba ve-
denia univerzity, ale všetkých fakúlt, ich pracovísk, 
každého jedného člena univerzitnej akademickej 
komunity. Nemyslím si, že pojem „stavovskej cti“ 
už nie je moderný. Naopak, práve v špecifickom 
akademickom prostredí má svoju váhu na celom 
svete. Prejavy stavovskej cti i na verejnosti iba po-
silňujú dobré meno univerzity.  

Vlani na jeseň sme verejnosti prvý raz ponúkli 
informácie o výsledkoch stredných škôl SR podľa 
úspešnosti ich absolventov pri prijímaní na štú-
dium na UK. O neraz prekvapujúcich zisteniach 
sme hovorili priamo aj s predstaviteľmi stredných 
škôl SR, ktorých sme vo februári 2005 pozvali na 
pracovné stretnutie. Verím, že takto vytvoríme nový 
priestor na vzájomnú systematickú spoluprácu. 
Budem rád, ak priamu aktívnu spoluprácu so 
strednými školami rozšírime z pracovísk, ktoré 
ju už cieľavedome robia, aj na ďalšie fakulty a ka-
tedry.  

Budúcich študentov si určite získavame tiež vo 
verejnosti značne populárnou aktivitou – organi-
zovaním Detskej Univerzity Komenského v spolu-
práci s Divadlom Aréna. Počas týchto prázdnin 
sa úspešne uskutočnil už tretí ročník detskej uni-
verzity. Chcem sa aj touto cestou poďakovať na-
šim profesorom za prípravu prednášok, za poro-
zumenie a citlivý vzťah k popularizácii hodnôt 
vzdelania i našej alma mater.  

Intenzívnym tempom pokračoval v minulom 
akademickom roku na UK rozvoj informačných 
technológií. Na prízemí tejto budovy bola vybu-
dovaná nová miestnosť na výučbu asistovanú 
počítačmi. Jej prvou zaťažkávacou skúškou sú 
prebiehajúce školenia k novému finančnému in-
formačnému systému SOFIA. Ten, za cenu mimo-
riadneho osobného nasadenia zúčastnených za-
mestnancov, od februára 2005 UK ako jedna  
z dvoch pilotných škôl spoluvyvíja pre celosloven-
skú aplikáciu. Jeho ostrú prevádzku začneme  
1. októbra. Už to, že SOFIA zladí všetky oblasti 
hospodárskej činnosti univerzity, bude veľkým 
prínosom. Za rozhodujúce však považujem, že vy-
tvorí predpoklady na kvalitatívne zefektívnenie 
správy finančných zdrojov, ktoré máme k dispo-
zícii. 

Vytvorili sme pracovisko e-learningu, ktoré 
ponúka všetkým záujemcom z UK služby v ob-
lasti elektronického vzdelávania, vrátane školení  
o možnostiach využívania celouniverzitne dostup-
nej e-learningovej platformy eDoceo. Začali sme 
aj projekt centrálnej databázy osôb, ktorá v súčas-
nosti obsahuje základné údaje o všetkých študen-
toch a zamestnancoch na univerzite. Na kostru 
univerzitnej počítačovej siete bola optickým káb-
lom pripojená EBF UK, čím sa mnohonásobne 
zvýšila rýchlosť jej pripojenia.  

Predmetom osobitného záujmu univerzity v ob-
lasti informačných technológií boli študentské 
domovy UK. Na študentskom domove Družba 
bude už od konca tohto mesiaca ubytovaným 
študentom k dispozícii 567 nových sieťových inter-
netových prípojok. Na ŠD Ľ. Štúra sa od začiatku 
októbra 2006 počet pripojení na internet zvýši  
o 372, čím bude internetom pokrytých takmer 
štvrtina ubytovacích miest. K septembru 2006 
ŠD ĽŠ počíta so zriadením ďalších 1 200 inter-
netových prípojok, čo by znamenalo už 50%-né 
pokrytie kapacity internátu internetom. Už pol roka 
sú na internet pripojené aj všetky izby v dvoch 
blokoch ubytovne Švédske domky.  

V septembri 2004 bola vytvorená Akademická 
knižnica UK s cieľom plnohodnotne nahradiť chý-
bajúcu klasickú „kamennú“ univerzitnú knižnicu. 
Knižnica koordinuje systematickú spoluprácu  
13 fakultných knižníc, čím významne prispieva  
k zabezpečovaniu kvalitného a efektívneho posky-
tovania knižnično-informačných služieb pre aka-
demickú obec univerzity. Základné knižničné 
služby – výpožičky knižničných dokumentov – po-
skytujú jednotlivé fakultné knižnice, mnoho špeciál-
nych informačných služieb, akými sú získavanie  
a sprístupňovanie elektronických externých infor-
mačných zdrojov, spracovanie publikačnej čin-
nosti, spracovanie rôznych prehľadov a tlačených 
výstupov, prípravu podkladov na akreditácie, eval-
vácie, kvalifikačné postupy, štatistické sledovanie 
výkonov a využívania informačných zdrojov zabez-
pečuje práve Akademická knižnica UK.  

Výsledky práce AK sú prakticky použiteľné aj 
prostredníctvom web stránky Virtuálnej knižnice 
UK. Stránka umožňuje vstup do súborného online 
katalógu fakultných knižníc, ktorý obsahuje tak-
mer 150 000 titulov a 275 000 exemplárov kníh, 
čo vytvára vhodné podmienky na automatizáciu 
výpožičného procesu a zasielanie elektronických 
žiadaniek na výpožičku dokumentu prostredníct-
vom internetu. Túto progresívnu a efektívnu služ-
bu zaviedlo v uplynulom akademickom roku do 
praxe 7 fakultných knižníc, v tomto roku by mala 
byť implementovaná celouniverzitne. Za zdanlivo 
drobný, ale mimoriadne užitočný krok vpred po-
važujem, že preukaz študenta či zamestnanca 
UK je súčasne čitateľským preukazom platným 
vo všetkých fakultných knižniciach.  

Univerzita Komenského venuje dlhodobo mimo-
riadnu pozornosť tvorbe databázy publikačnej 
činnosti, ktorá obsahuje publikované výsledky 
vedeckovýskumnej a pedagogickej práce za-
mestnancov UK. V súčasnosti je v nej takmer  
142 500 bibliografických záznamov, 102 500 citá-
cií a 26 510 citovaných prác.  

Pre akademickú obec univerzity je veľmi dô-
ležité mať prístup k najnovším vedeckým a od-
borným informáciám. Z tohto dôvodu knižnica 
kladie značný dôraz na získavanie a sprístup-
ňovanie externých informačných zdrojov. Mimo-
riadne zaujímavým zdrojom poznatkov je kolekcia  
20 tisíc elektronických kníh zo všetkých vedných 
oblastí, prístup k viac ako 25 tisíc vedeckým  
a odborným online časopisom renomovaných vy-
davateľstiev.  

Osobne vítam tempo, ktoré sme dokázali nasadiť 
pri aplikácii informačných technológií pri plnení 
základných úloh univerzity. Je dobre, že zodpove-
dajúco 21. storočiu sa bez výpočtovej techniky 
dnes nezaobíde už žiadne naše pracovisko. Infor-
mačné technológie nám dnes však ponúkajú oveľa 
viac možností, než sme boli ešte celkom nedáv-
no ochotní prijať a využívať. Pripomeňme si na-
príklad oblasť e-learningu. Som rád, že postoje 
našej, v dobrom slova zmysle konzervatívnej aka-
demickej komunity, sa aj v tomto smere vyvíjajú 
progresívnym smerom. Lebo do rozbehnutého 
vlaku sa už ťažko naskakuje.  

Vzhľadom na to, že UK patrí k najväčším zamest-
návateľským organizáciám nielen v Bratislave, ale 
aj na Slovensku, zaujíma oblasť organizácie, 
riadenia a logistiky zvlášť významné postavenie.  

Z tejto oblasti začnem informáciou, že UK do-
siahla v roku 2004 kladný hospodársky výsledok, 
a to 52 mil. Sk, ktoré sme museli použiť na po-
krytie deficitov z predošlých rokov. Na rok 2005 
mala UK na zabezpečenie vzdelávacích, vedec-
kovýskumných, rozvojových a sociálnych služieb 
schválený rozpočet bežných dotácií spolu vo 
výške 1 860 390 tis. Sk. Spolu s úpravami dotácie 
a so zostatkom dotačných a nedotačných pro-
striedkov z r. 2004, vrátane rozpočtu nedotač-
ných prostriedkov na rok 2005 predstavuje príj-
mová strana celkového rozpočtu UK na rok 2005 
čiastku 2,6 miliardy Sk, bez zdrojov z Európskeho 
sociálneho fondu. Je teda zrejmé, že hospodá-
renie s takou sumou si vyžaduje mimoriadne úsilie, 
zvlášť v podmienkach verejnoprávnych inštitúcií, 
kde sa na mnoho početnosť zdrojov viažu rozlič-
né regulatívy.  

V uplynulom akademickom roku univerzita oži-
vila aj aktivity súvisiace so získavaním asigno-
vanej 2% dane pre „Neinvestičný fond UK“. Do 
dnešného dňa sa podarilo získať spolu viac ako 
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3 130 tis. Sk, ktoré v zmysle štatútu fondu budú 
prednostne využité na podporu študentov a vý-
skumných aktivít univerzity. 

Univerzita Komenského má v súčasnosti 13 fa-
kúlt, tri samostatne hospodáriace súčasti a 16 cen-
trálne financovaných súčastí. V rámci organizač-
ných opatrení bolo koncom roka 2004 ako nová 
súčasť univerzity zriadené aj Centrum ďalšieho 
vzdelávania UK, do ktorého bol začlenený ÚJOP 
UK, Jazykové centrum UK, Centrum ďalšieho  
a celoživotného vzdelávania UK a UTV UK. Oča-
kávam od neho, že dokáže podstatne lepšie ako 
tomu bolo doteraz využívať potenciál, ktorý má 
UK na trhu spoplatňovaného celoživotného vzde-
lávania.  

Legislatívna činnosť univerzity bola v uplynulom 
akademickom roku zameraná na tvorbu a nove-
lizáciu vnútorných predpisov univerzity v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Sledovali sme tým zvýšenie kvality plnenia hlav-
ných úloh UK v oblasti vysokoškolského vzdeláva-
nia a tvorivého vedeckého bádania i pri vytváraní 
podmienok pre efektívne fungovanie vnútorného 
ekonomického mechanizmu univerzity. S týmto 
cieľom boli vydané vnútorné riadiace akty vo for-
me smerníc a príkazov rektora, resp. odporúčaní 
rektora, ktoré doplňovali systém vnútorných ria-
diacich aktov. Vznikol napr. Imatrikulačný a pro-
močný poriadok UK, Organizačný poriadok rek-
torátu UK, predpis Finančná kontrola a vnútorný 
audit na UK a Základné pravidlá hospodárenia 
UK.  

V tejto súvislosti chcem pripomenúť aj legisla-
tívne aktivity univerzity v súvislosti s odvolávaním 
dekana RKCMBF UK z funkcie veľkým kancelárom, 
kde v štatúte fakulty evidentne došlo k rozporu 
medzi cirkevným a svetským právom.  

Základný rámec pre právnu reguláciu pracov-
no-právnych vzťahov bol už tradične daný Ko-
lektívnou zmluvou UK na roky 2005 – 2006, ktorá 

bola v marci tohto roku podpísaná so zástupcami 
odborových organizácií UK. 

V akademickom roku 2004/2005 pokračoval 
intenzívny rozvoj Systému automatizovanej iden-
tifikácie osôb UK. Bola zabezpečená výroba preu-
kazov študentov prvých ročníkov a ich distribúcia 
na fakulty, validácia preukazov validačnými znám-
kami pre ISIC, ITIC preukazy a pre externých štu-
dentov. V súčasnosti systém preukazov študenta 
vykazuje značný stupeň integrity v rámci univer-
zity, kde plní zákonom stanovenú funkciu preu-
kazu študenta i funkcie čitateľského preukazu 
knižníc UK a ubytovacieho preukazu na interná-
toch, v externom prostredí je vierohodným do-
kladom pre ostatné univerzity, mestskú a želez-
ničnú dopravu, niektoré podniky SAD, Univerzitnú 
knižnicu Bratislava, Národnú knižnicu v Martine  
a ďalšie knižnice, obchodné systémy, zimné stre-
diská, cestovné kancelárie atď. S výnimkou so-
ciálneho zabezpečenia už študent UK nemusí 
stáť pri okienku dekanátu, aby získal donedávna 
mnohopočetné potvrdenia o návšteve školy. Pred 
záverom je práca aj na univerzitnom registri štu-
dentov UK, ktorý sa po spustení do štandardnej 
prevádzky stane významnou a efektívnou súčas-
ťou elektronického manažmentu univerzity.  

Viete dobre, že štandard ubytovania v študent-
ských domovoch UK, najmä na ŠD Ľ. Štúra, 
bol dlhodobo predmetom kritiky študentov i mas-
médií. Som rád, že sa situácia radikálne mení,  
a to najmä vďaka intenzifikácii finančnej disciplíny 
a používaniu moderných manažérskych prístupov. 
Študenti sú ubytovávaní na základe zmlúv, čoho 
dôsledkom je prakticky plná vyťaženosť internátov 
počas akademického roka. Hospodárska situácia 
ŠD ĽŠ tak dovoľuje pokračovať v opravách objek-
tov – od začiatku septembra nastupuje do kom-
plexnej rekonštrukcie blok F na manželských 
internátoch, súbežne bude rekonštruovaný aj 
vedľajší blok G. Predpoklad ukončenia prác je  

v decembri tohto roku. Ak sa nestane nič nepred-
vídateľné, do troch rokov by mali byť zrekonštruo-
vané celé manželské internáty. Treba zdôrazniť, 
že pôjde o hĺbkové rekonštrukcie, s kompletnou 
výmenou sanity, podlahy, elektroinštalácie, nábyt-
ku i s kompletnou výmenou predného skeletu  
s cieľom zateplenia objektov. Do novembra 2005 
by mal byť ubytovací inventár vo všetkých objek-
toch ŠD ĽŠ vybavený chladničkami, do júna 2006 
bude celý blok B vybavený novým nábytkom. 
V súčasnosti sa začína s rekonštrukciou jedálne, 
po plánovanom ukončení v apríli 2006 by mali 
stravovacie služby spĺňať európske parametre. Zá-
roveň finišujú finančne nákladné a rozsiahle prá-
ce na opravách strešných plastov na výškovom 
bloku a manželských internátoch. Domnievam 
sa, že je na mieste vyjadriť uznanie a poďakovanie 
manažmentu internátov, že zavádza poriadok  
a postupne úspešne rieši kritickú situáciu objek-
tov, ktoré nerobili univerzite dobré meno. Pred-
pokladám, že študenti budú mať rovnako ako 
každý rok záujem stretnúť sa niekedy na jeseň  
s vedením univerzity a pánmi dekanmi, aby sme 
mohli diskutovať o spoločných problémoch.  

Cives academici! Otvorenie minulého akademic-
kého roka bolo spojené s vyznamenávaním našich 
pracovníkov pri príležitosti 85. výročia založenia 
našej alma mater. Dnes sme sa viac venovali 
pracovným záležitostiam. Najmä tým, ktoré nám 
otvárajú dvere do európskeho vysokoškolského 
priestoru a etablujú nás v ňom ako kvalitnú uni-
verzitu s medzinárodným renomé. Rád by som 
sa vám poďakoval za prácu a úsilie, ktorým pri-
spievate k rozvoju našej alma mater, za všetku tú 
lásku, ktorú jej venujete. Do nového akademické-
ho roka vám želám veľa zdravia, osobných i pra-
covných úspechov.  

Týmto považujem akademický rok 2005/2006 
na Univerzite Komenského v Bratislave za otvo-
rený.  

 
 

Konferencia o vyučovaní cudzích jazykov 
 
Rôzne formy a aspekty výučby cudzích jazykov boli hlavnou témou druhého ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou „Jazyk a komunikácia – 

príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí“, ktorá sa uskutočnila v dňoch 19. a 20. mája 2005 v Bratislave v hoteli Doprastav. Konferenciu 
zorganizovala Katedra anglického jazyka a literatúry a Katedra nemeckého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK pod vedením prof. PhDr. Richarda 
Repku, CSc., a doc. PhDr. Lívie Adamcovej, PhD.  

 

Cieľom konferencie bola prezentácia teoretického aj praktického roz-
pracovania rozličných aspektov výučby cudzích jazykov. Konkrétne išlo  
o lingvistické, literárnovedné a didaktické princípy, ktoré majú dosah na 
efektívny proces výučby. Konferenciu navštívilo 65 účastníkov zo Slovenska, 
Česka a Maďarska, pričom nás svojou účasťou potešili aj naši terajší štu-
denti denného i externého štúdia, ako aj niektorí učitelia anglického a ne-
meckého jazyka z praxe.  

Myslím si, že v 21. storočí by sa príprava učiteľov cudzích jazykov mala 
uberať úplne iným smerom: v prvom rade by sa mala orientovať na 
inovatívne zmeny v štruktúre a obsahu prípravy učiteľov cudzích jazykov  
a prispôsobiť ich požiadavkám z praxe. Aj z tohto dôvodu sme sa – kole-
govia angličtinári a nemčinári – rozhodli pokračovať v tradícii organizovania 
vedeckých konferencií (1. ročník konferencie sme zorganizovali v Čilistove 
2003), aby sme poukázali na niektoré faktory a aspekty, ktoré v súčasnosti 
na Slovensku ovplyvňujú formovanie osobnosti a vzdelávanie učiteľov cu-
dzích jazykov. Logickým vyústením konferencie malo byť skúmanie a nazna-
čenie ďalších perspektív vo vyučovaní cudzích jazykov, čo by sa malo 
odzrkadliť v príprave učiteľov a lektorov.  

Konferencia bola vhodnou príležitosťou na diskusiu o nových formách  
a novom obsahu výučby cudzích jazykov, o perspektívach učiteľského po-
volania, o výhľadoch do budúcnosti a zároveň poukázala na problémy  
v tejto oblasti. Privítali sme možnosť výmeny skúseností z pedagogickej, 
vedeckej, ako aj publikačnej činnosti účastníkov zo slovenských a zahra-
ničných vysokých škôl, s ktorými sme zväčša mali zhodné názory na prob-
lémy sprevádzajúce najmä vysokoškolské štúdium cudzích jazykov.  

Konferenciu oficiálne otvorila prodekanka PdF UK doc. PhDr. Eva Tkáči-
ková, CSc., ktorá vyzdvihla aktuálnu dimenziu vyučovania a osvojovania  
si cudzích jazykov, ako aj nutnosť výmeny skúseností aj prostredníctvom 
takýchto konferencií. Poďakovala iniciátorom a organizátorom za prípravu 
konferencie, za dobrú propagáciu a zviditeľnenie fakulty.  

Okrem Evy Tkáčikovej vystúpili v pléne s prednáškami aj Richard Repka, 
Nina Vietorová, Ivan Cvrkal a Lívia Adamcová. Plenárne prednášky zame-
rané na aktuálne problémy výučby cudzích jazykov mali pozitívny ohlas, 
oslovili všetkých poslucháčov. 

Konferencia pokračovala prácou v sekciách – v anglickej a nemeckej 
sekcii – pričom sa striedali vedecké a empirické príspevky z lingvistickej, 
literárnej a didaktickej oblasti. Prvý deň konferenciu ukončil slávnostný kon-
cert študentov PdF UK, ktorí sú zoskupení v komornom súbore „Collegium 

musicum“ pod vedením Mgr. art. J. Púčikovej, PhD. a Mgr. art. A. Janovi-
čovej, PhD. 

Druhý deň konferencie bol venovaný iba práci v sekciách, pričom spolu 
vystúpilo 19 prednášateľov anglického jazyka a 23 prednášateľov nemec-
kého jazyka. Z veľkého množstva veľmi zaujímavých a podnetných vedec-
kých prednášok by som chcela v krátkosti niektoré predstaviť. 

Věra Höppnerová, známa autorka nemeckých konverzačných učebníc 
(okrem iného z hospodárskych a iných vedných oblastí) z Prahy, prezen-
tovala projekt svojej novej konverzačnej príručky pre študentov pedago-
gických fakúlt, ktorá by mala vyhovovať teoreticko-praktickým kritériám, 
ako aj požiadavkám praxe. Jana Korčáková predstavila možnosti štúdia 
nemeckého jazyka na rôznych typoch škôl, ako aj ďalšieho vzdelávania 
učiteľov nemeckého jazyka v Českej republike. Mária Kavcová poukázala 
na problematiku zastúpenia fonetiky v učebniciach nemeckého jazyka na 
našich školách a konštatovala, že niektoré učebnice, ktoré vyšli na Slo-
vensku alebo v Nemecku, nevenujú zvukovej rovine nemčiny žiadnu alebo 
minimálnu pozornosť. Tento fakt negatívne ovplyvňuje rozvoj ústnej komu-
nikácie študentov. Andrea Mikulášová osvetlila zaujímavú problematiku 
rezonancie pohnutých vojnových a povojnových udalostí v neskoršej slo-
venskej a rakúskej detskej literatúre a literatúre pre mládež. Gabriela Slobo-
dová sa zaoberala úlohou materinského jazyka v procese výučby nemčiny  
a jej možným interferenčným vplyvom. Konštatovala, že v určitých fázach 
osvojovania si nemčiny sa preferuje použitie materinského jazyka. Anikó 
Vargová vyzdvihla vo svojom príspevku tie segmentálne javy nemeckej 
fonetiky, ktoré spôsobujú slovenským učiacim sa problémy (ako napr. nie-
ktoré typické segmenty a ich správna artikulácia, ich použitie v procese 
ústnej komunikácie).  

Záverom by som sa chcela poďakovať Mgr. Andrei Mikulášovej, PhD., 
PaedDr. Adriane Haluškovej (členky prípravného výboru konferencie), 
Zuzane Medovičovej, Mgr. Blanke Petríkovej a Františkovi Drobnému, ktorí 
svojou aktivitou prispeli k nerušenému a úspešnému priebehu konferen-
cie. Podujatie organizačne zabezpečila a finančne podporila nezisková 
vzdelávacia organizácia Lingos so sídlom v Bratislave. Myslím, že kon-
ferencia splnila očakávania aj svoj cieľ. Všetkým účastníkom sa naskytla 
príležitosť opätovne si overiť možnosť aplikácie teoretických vedomostí, 
znalostí a zručností v praxi a bezpochyby prispela k lepšiemu osvetleniu 
problematiky osvojovania a vyučovania cudzích jazykov.  

Lívia Adamcová  
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Štúdium lekárstva na Slovensku má európske parametre 
 
 
Na akademickej pôde Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine sa 19. mája 2005 konala celoštátna konferencia, ktorú organizovala JLF UK  

v spolupráci s kordinátormi programu „The Scottish Doctor“ z Univerzity v Edinburgu (Škótsko, UK). Na konferencii sa okrem učiteľov 
a študentov martinskej fakulty zúčastnili delegovaní zástupcovia akademických obcí Lekárskej fakulty UK a Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika  
v Košiciach, ktorí boli reprezentovaní tak zástupcami vedení oboch týchto fakúlt, ako aj zástupcami ich akademických senátov. Záštitu nad konferenciou 
prijali ministri školstva a zdravotníctva SR, ako aj rektor UK.  

 
Témou konferencie bola európska dimenzia štu-

dijného programu všeobecné lekárstvo na všetkých 
troch slovenských lekárskych fakultách (ďalej len 
LF), a to v stave približne jeden rok po ukončení 
predvstupových rokovaní SR do Európskej únie  
a po prijatí výskumného projektu Európskej únie 
„MEDINE“ (Medical education in Europe) na jar 
2005. 

Doterajšiu situáciu v tejto oblasti v SR najlepšie 
vystihujú závery hodnotiacej komisie EÚ TAIEX, 
ktorá na jar 2002 pri hodnotení slovenských LF 
akceptovala bez zásadnejších námietok existujúce 
kvantitatívne a kvalitatívne parametre študijného 
odboru všeobecné lekárstvo na všetkých sloven-
ských LF. To po prijatí SR do EÚ viedlo k uznaniu 
rovnocennosti úrovne vzdelávania a absolventov 
slovenských lekárskych fakúlt s úrovňou iných 
štátov EÚ, vrátane akceptácie titulu MUDr. 

V r. 2005 Európska komisia akceptovala a pod-
porila trojročný projekt „MEDINE“ (2005 – 2007), 
ktorý je zameraný na komparatívnu evalváciu 
úrovne medicínskeho pregraduálneho vzdelávania 
na európskych univerzitách. Hodnotenie úrovne 
pregraduálnej výučby všeobecného lekárstva 
prebieha pomocou metodiky programu „TUNING“. 
Tento program monitorovania úrovne študijného 
odboru ošetrovateľstva na európskych LF je koor-
dinovaný Univerzitou v Edinburgu a jeho súčasťou 
je už viacero rokov ako jediná slovenská fakulta 
aj naša JLF UK. Ďalšími segmentmi projektu 
„MEDINE“ je „transparentnosť“ programu všeo-
becného lekárstva (od prijímacích skúšok až po 
promóciu), komparatívna analýza štandardov  
a zhody ECTS na európskych LF, úloha vedy  
a výskumu v pedagogickom procese výučby vše-
obecného lekárstva, ako aj procesy hodnotenia 
kvality. Očakávaným výstupom projektu „MEDINE“ 
je „The European Doctor“ – absolvent lekárskej 
fakulty ľubovoľnej európskej univerzity, ktorý dis-
ponuje porovnateľným množstvom teoretických 
znalostí a vedomostí, praktických zručností a skú-
seností, schopnosti komunikácie a manažmentu 
a pod. Tento výstup je možné dosiahnuť vzájom-
nou harmonizáciou úrovne „výstupov“, t.j. absol-

ventov jednotlivých LF, a to pri zachovaní existujú-
cich odlišností individuálnych študijných programov 
všeobecného lekárstva na jednotlivých európ-
skych univerzitách. Istým vzorom tu bol projekt 
„The Scottish Doctor“, začatý v r. 2000 na zá-
klade národného konsenzu piatich škótskych LF. 
Tento škótsky projekt, vychádzajúc z porovnateľ-
nosti veľkosti populácie Śkótska a Slovenska  
a počtu ich LF, bol aj našou inšpiráciou pre vy-
tvorenie celoslovenského projektu „The Slovak 
Doctor“. Tento projekt by sa mohol poučiť zo  
skúseností škótskeho a „v jeho stopách“ začleniť 
slovenské LF do programu „The European Doctor“ 
– preto aj názov konferencie znel: „The Slovak 
Doctor: in the footsteps of the Scottish Doctor  
on the road to the European Doctor“. K tejto ceste 
a spolupráci sme získali konsenzuálny súhlas tak 
bratislavskej, ako aj košickej lekárskej fakulty.  

Koordinátori škótskeho projektu Phillip Evans  
a Gaynor Lloyd-Jones prijali naše pozvanie a vy-
stúpili na martinskej konferencii. Ph. Evans pred-
stavil vznik a doterajšiu históriu škótskeho projektu, 
ktorého základom je myšlienka o porovnateľnej 
kvalitnej úrovni absolventa škótskych LF na zá-
klade národného konsenzu o nárokoch na túto 
úroveň pri zachovaní jedinečnosti každej z týchto 
fakúlt. Definoval aj metódy a pracovné postupy 
použité v škótskom programe, poukázal na jeho 
silné aj slabé stránky a zdôraznil potrebu publi-
kovania výsledkov projektu po skončení každej  
z doterajších etáp. G. Lloyd-Jones predstavila 
projekt „MEDINE“, jeho doterajšiu štruktúru založe-
nú na pôvodnej dohode 22 európskych univerzít 
a načrtla jeho predpokladaný priebeh.  

Ďalšími przentovanými prácami konferencie 
boli prednáška autora tejto správy v zastúpení 
vedenia JLF UK v Martine, ktorá rekapitulovala 
vývoj univerzitného medicínskeho vzdelávania  
v SR a definovala jeho súčasný stav, prednáška 
J. Hanáčka o histórii, súčasnosti a vízii horizontálnej 
a vertikálnej koordinácie jednotlivých súčastí štu-
dijného programu všeobecné lekárstvo a pred-
náška M. Benča v zastúpení martinských študen-
tov všeobecného lekárstva. 

Na záver konferencie prebehla veľmi otvorená 
a živá štrukturovaná diskusia, ktorej súčasťou boli 
reakcie na odznené prednášky a s tým súvisiace 
témy ako „dvojstupňový bakalársko-magisterský 
systém medicínskeho vzdelávania – argumenty 
za a proti“, alebo téma „jednotná európska akre-
ditácia – áno alebo nie?“. Do diskusie sa zapojili 
početní poslucháči z auditória, svojimi skúsenos-
ťami do nej podstatne prispeli aj naši škótski 
hostia. V závere diskusie sme predstavili náčrt 
projektu „The Slovak Doctor“, ktorý sme začali vy-
tvárať a organizovať v spolupráci s bratislavskou  
a košickou LF. Jeho súčasťou bude vytvorenie 
skupín expertov zo všetkých slovenských LF, ktorí 
začnú prácu evalvačnou analýzou úrovne študij-
ného programu všeobecného lekárstva na zákla-
de rozboru a porovnania existujúcich profilov 
absolventa každej z nich. Ďalšie kroky slovenské-
ho projektu budú koordinované s celoeurópskym 
projektom „MEDINE“, pričom JLF UK, ako navr-
hovateľ slovenského projektu a účastník prvého 
zasadnutia „MEDINE“ v Bruseli začiatkom mája 
2005, bude vystupovať v pozícii národného ko-
ordinátora projektu. Chceme veriť v úspešnosť 
slovenského projektu, ktorým slovenské LF a naj-
mä ich absolventi môžu dokázať svoje kvality  
a dobrú úroveň aj v celoeurópskej komparácii. 
Úspešnosť projektu bude závisieť od aktivity každej 
zo zúčastnených troch LF a ochote spolupracovať. 
Radi v ňom uvítame spoluúčasť odborníkov na 
pedagogický proces a metodiku jeho hodnotenia 
z radov Univerzity Komenského.  

Nami predstavený projekt zodpovedá dlhodo-
bým záujmom a programu Univerzity Komenské-
ho a jej Jesseniovej lekárskej fakulty. Ostáva tiež 
len veriť, že tieto zámery podporia aj ministerstvo 
školstva a zdravotníctva SR, pretože nami naštar-
tovaný proces je v plnom súlade so závermi tak 
bolonského procesu, ako aj tohtoročnej bergen-
skej konferencie ministrov školstva SR. 

Lukáš Plank, 1. prodekan a prodekan pre 
rozvoj a zahraničné vzťahy JLF UK v Martine 

 
 

Detská Univerzita Komenského po tretí raz 
 
Deväť prednášok popredných vysokoškolských pedagógov tvorilo obsah Detskej Univerzity Komenského, ktorej už tretí ročník v dňoch  

6. 7. – 31. 8. 2005 pripravila naša alma mater v spolupráci s Divadlom Aréna. Prednášky – všetky začínajúce priliehavým slovíčkom „prečo“ – dali deťom 
odpoveď na to, či je záhradný trpaslík gýč, prečo ľudia vedú vojny, prečo sa musí chodiť do školy a kde vzniklo písmo, prečo sa človek smeje a v Japonsku sa 
namiesto „l“ hovorí „r“, prečo plyn horí, človek starne a ryba sa neutopí.  

 
O detskú univerzitu bol opäť medzi bratislavskou verejnosťou veľký záujem, 

ktorý však limitovali kapacity Divadla Aréna a Auly UK. Takže kto skôr po-
slal prihlášku, ten mohol študovať. Oranžové šiltovky na hlavách detí za-
plnili Aulu UK tak pri otvorení univerzity, v deň imatrikulácie, kedy malí 
študenti dostali index, ako aj pri slávnostnej promócii, na ktorej si prevzali 

absolventské diplomy. Ostatné prednášky si deti vypočuli v Divadle Aréna 
a program univerzity doplnili i ďalšie zaujímavé akcie, ako návšteva parla-
mentu, výlet do Bojníc, divadelné predstavenie a pod. S pútavým prežitím 
prázdnin boli spokojní rodičia i deti. 

(jh) 
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V rámci seriálu rozhovorov s prominentnými európskymi osobnosťami pripravila redakcia časopisu „EAIE Forum“ (Európske združenie pre medzinárodné 
vzdelávanie) rozhovor s Jánom Figeľom, novým komisárom EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a jazyky. Rozhovor obsahuje zaujímavé novinky 
o pripravovaných aktivitách EÚ v oblasti vysokoškolského vzdelávania, preto ho publikujeme aj na stránkach nášho spravodaja.   

 

Rozhovor s Jánom Figeľom 
 
Aký je váš názor na prínosy a riziká Európ-

skeho vysokoškolského priestoru? Sú s ním 
programy EÚ skutočne kompatibilné?  

– Európsky vysokoškolský priestor otvára štu-
dentom a vysokým školám veľké možnosti, vytvára 
predpoklady pre veľmi kvalitnú mobilitu, pre uzná-
vanie kreditov a vzdelania, pre čitateľnosť diplo-
mov a titulov, atď. Riziko, ktoré vidím, spočíva 
v tom, že účastnícke krajiny nevynakladajú dosť 
úsilia na zásadnú realizáciu potrebných reforiem. 
Chcem zdôrazniť, že väčšina zámerov bolonského 
procesu, ako napr. zabezpečovanie kvality, mo-
bilita, ECTS (európsky systém prenosu kreditov) 
či vydávanie spoločných diplomov, vychádza 
z iniciatív a programov politiky EÚ, a preto majú 
stále našu podporu najmä prostredníctvom prog-
ramov SOCRATES/ERASMUS, ERASMUS Mundus 
a TEMPUS. Želaním Komisie však je, aby sa pre-
hĺbila diskusia o tých reformách vysokoškolského 
vzdelávania, ktoré sú nad rámec bolonského pro-
cesu a ktoré sa týkajú problematiky financovania, 
riadenia a atraktívnosti vysokoškolského vzde-
lávania, teda aspektov nutných na realizáciu 
Lisabonskej stratégie. Za tým účelom Komisia 
20. apríla 2005 prijala nový dokument zameraný 
na mobilizáciu európskeho mozgového potenciálu 
a umožňujúci univerzitám plne sa zapojiť do jej 
realizácie.  

 
Nehrozí nebezpečenstvo, že z procesu, ktorý 

zdôrazňuje súťaživosť a odbornú prípravu, sa 
vytratia základné hodnoty vysokoškolského 
vzdelávania?  

– Bolonské reformy akcentujú trojstupňové 
vzdelávanie, kvalitu a transparentnosť, teda štruk-
turálne elementy, ktoré nie sú v rozpore so základ-
nými akademickými hodnotami. Naopak, umož-
ňujú učiteľom lepšie rozhodovanie o podobe štu-
dijných programov a študentom poskytujú viacej 
informácií potrebných k výberu štúdia, vrátane 
zahraničných možností.  

 
Rýchlosť procesu zmien vyvolaných Bolon-

skou deklaráciou mnohých prekvapila. Aký je 
Váš názor na pokrok v jednotlivých krajinách? 
Aký bude mať dopad nové rozdelenie vysoko-
školského vzdelávania na bakalársky a magis-
terský stupeň na mobilitné programy – netreba 
ich teraz revidovať? 

– Ako ukazujú príslušné dokumenty pripravené 
pre ministerskú konferenciu v Bergene (Euridyce 
Survey – Prehľad Eurydiky, Bologna Stocktaking 
Report – Bolonská inventárna správa), pokrok 
v jednotlivých krajinách je pozoruhodný. Blaho-
želám univerzitám k ich doterajším výsledkom 
a oceňujem podporu, ktorú dostávajú od svojich 
vlád. Univerzity potrebujú nielen trvalú podporu 
vlády, ale aj dostatočnú autonómiu, aby dokázali 
zabezpečiť skutočnú realizáciu reforiem. Komisia 
podporuje tak národné tímy koordinátorov bolon-
ského procesu, tak inovačné projekty, akým je 
napr. „Tuning Educational Structures in Europe“ 
(Vylaďovanie vzdelávacích štruktúr v Európe). 
Dokument z 20. apríla 2005 počíta s novými ini-
ciatívami, ktorých cieľom bude povzbudiť peer 
learning v oblasti financovania, riadenia a atrak-
tívnosti. Všetky tieto prvky uľahčujú zavedenie 
nových štruktúr vzdelávania a pomáhajú akade-
mickému svetu, aby ich čo najlepšie využíval. Mys-
lím si, že nová štruktúra titulov aplikovaná v celej 
Európe bude mať pozitívny vplyv na výmenu štu-

dentov a na uznávanie študijných období absol-
vovaných v zahraničí. Aký bude dopad kratšieho 
pregraduálneho štúdia na mobilitné programy 
ako je ERASMUS, to ešte musíme zistiť, hoci dote-
rajšie skúsenosti vôbec nie sú negatívne. Kratšia 
doba štúdia môže ovplyvniť počet mobilitných 
študentov a priemernú dĺžku ich štúdia v zahra-
ničí. Neochotu voči mobilite na bakalárskej úrovni 
možno však prekonať skvalitnením mobilitných 
dohôd medzi partnerskými inštitúciami a v tomto 
smere počítam s dobrou snahou a kreativitou čle-
nov EAIE. 

 
Myslíte si, že nová štruktúra štúdia povedie 

k zvýšeniu počtu študentov, ktorí na jednej 
univerzite absolvujú štúdium na prvom stupni 
a potom sa presunú na druhú inštitúciu, mož-
no do inej krajiny, aby tu pokračovali v štúdiu 
na druhom stupni? Treba túto formu mobility 
aktívne podporovať, a ak áno, ako? 

– Skutočne očakávam zvýšenie tohto typu mobi-
lity. Magisterské štúdium v zahraničí nie je len in-
telektuálnym obohatením, je to aj profesionálna 
špecializácia a teda investícia do kariéry. Z týchto 
dôvodov je financovanie magisterského štúdia 
v zahraničí hlavne vecou študentov a ich rodín. 
Vlády môžu pomôcť vytváraním národných gran-
tov a pôžičiek na štúdium v zahraničí, Komisia 
bude aj naďalej poskytovaním grantov ERASMUS 
podporovať mobilitu v rámci magisterských prog-
ramov. Komisia navrhla aj novú schému celokur-
zových mobilitných grantov (ERASMUS Special 
Mobiltiy – Špeciálna ERASMUS mobilita) pre 
študentov zapojených do Joint Masters (magis-
terského štúdia absolvovaného súčasne na via-
cerých univerzitách a vydanie spoločného diplomu) 
v rámci nového Integrovaného programu celo-
životného vzdelávania navrhovaného na roky 
2007 – 2013.  

 
Nemyslíte si, že rastúca cena víz vytvára extra 

bariéru pre študentov a vedcov, ktorí chcú štu-
dovať, resp. pracovať vo viacerých krajinách? 
Je to v súlade so snahou vytvoriť Európu 
založenú na vedomostiach a s lisabonskými 
cieľmi? 

– Rôznorodosť vízových režimov je skutočne 
problém. Našťastie Rada ministrov prijala novú 
smernicu uľahčujúcu podmienky vstupu občanov 

tretích krajín, teda krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, 
za účelom štúdia, výmeny žiakov, prípravy na po-
volanie alebo dobrovoľníckej služby. Očakávam, 
že to časom zjednoduší vybavovanie víz. 

 
Podporujete názor, že pre študentov je uži-

točná pracovná prax (internship) v inej krajine 
EÚ? Je EÚ úspešná pri odstraňovaní vnútro-
európskych bariér pre trans-národnú pracov-
nú prax? 

– Internship by som odporúčal každému štu-
dentovi, ktorý má talent a príležitosť. Programy 
SOCRATES/ERASMUS a LEONARDO podporujú 
tisícky internshipov a v rámci nového programu 
na roky 2007 – 2013 sa počet internshipových 
grantov ešte strojnásobí. Okrem poskytovania 
finančnej podpory ponúkajú komunitné programy 
aj organizačný rámec, ktorý umožňuje študentom 
a učiteľom oslobodenie od obvyklých bariér. Všet-
ky vnútroeurópske bariéry pre trans-národnú pra-
covnú prax neboli ešte odstránené, ale sú stále 
menej významné – a počet miest pracovnej praxe 
to dokazuje.  

 
Skutočne nastáva pokrok v uznávaní titulov 

z iných krajín EÚ? 
– Väčšina problémov s akceptovaním zahra-

ničných titulov spočíva v nedostatočnej znalosti 
toho druhého. Mali by sme tým, ktorí o tom roz-
hodujú, pomôcť spoľahlivými informáciami. Dnes 
už existujú viaceré informačné zdroje. Databáza 
PLOTEUS o možnostiach štúdia poskytuje zoznam 
všetkých uznávaných univerzít v Európe, stále 
viac inštitúcií dáva na web svoje kreditové kata-
lógy, uzatvára študijné dohody, vydáva výpisy zná-
mok a dodatky k diplomom. Databáza EUROPASS 
zhromažďuje dodatky k diplomu a iné nástroje 
transparentnosti, ako napr. európsku osnovu pre 
životopis. Na webe sa publikuje stále viac správ 
o zabezpečovaní kvality a o akreditáciách a na-
pokon aj ministri prijali v máji 2005 v Bergene 
európske štandardy kvality. Veľa očakávam od no-
vej iniciatívy nazvanej Európsky kvalifikačný rámec 
(European Qualification Framework – EQF), ktorý 
v oblasti bakalárskeho, magisterského a dokto-
randského štúdia už získal v Bergene podporu 
ministrov. V júni Komisia predložila Konzultačný 
dokument o Európskom kvalifikačnom rámci pre 
celoživotné vzdelávanie, ktorý opisuje osem úrovní 
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vzdelávania a odbornej prípravy, vrátane troch 
už spomínaných. EQF by uľahčil pochopenie toho, 
čo sa dá očakávať napríklad od bakalárskeho 
titulu v súvislosti so študijnými výstupmi a dosiah-
nutou kvalifikáciou. Domnievam sa, že k odstra-
ňovaniu prekážok pri rozhodovaní o uznávaní 
vzdelania prospeje, ak bude toto rozhodovanie viac 
založené na obsahu vzdelávania. Komisia má tiež 
v úmysle publikovať Konzultačný dokument o po-
užívaní kreditov pre celoživotné vzdelávanie, zalo-
žený na skúsenostiach s ECTS (európskym systé-
mom prenosu kreditov) a pokrývajúci všetky typy 
vzdelávania. 

 
Študenti z chudobnejších krajín EÚ majú 

často ťažkosti pri príchode do bohatších krajín. 
Dajú sa aj v tejto oblasti očakávať nové inicia-
tívy? 

– Chudobnejšie a periférne krajiny dostávajú 
z programov EÚ proporcionálne vyšší finančný 
podiel. Povzbudzujeme národné agentúry, ktoré 
spravujú grantové schémy, aby z nášho pove-
renia pripravovali národné mobilitné plány, ktoré 
berú do úvahy aj sociálne aspekty. Zamýšľame 
túto „sociálnu dimenziu“ zvýrazniť aj v rámci no-
vého programu na roky 2007 – 2013. Národné 
agentúry a univerzity by mali byť v tomto smere 
pozornejšie a poskytovať menšie alebo žiadne 
granty tým študentom, ktorí ich nepotrebujú,  
a dostupné fondy presmerovať znevýhodneným 
skupinám študentov. 

 
Pokladáte vysokoškolské vzdelávania za 

verejné blaho alebo za tovar? 
– Vysokoškolské vzdelávanie je zvláštne zviera. 

Je to verejné blaho – ale veľa z jeho výhod často 
využívajú len jednotlivci. Štátne orgány by mali 
stanoviť pravidlá hry a poskytnúť leví podiel finan-
cií. To nevylučuje súkromné poskytovanie vzde-
lávania, resp. vyberanie poplatkov za niektoré 
programy alebo aj za všetky na verejných inštitú-
ciách. Musíme zabezpečiť, aby občania mali prí-
stup k širokému spektru veľmi kvalitných kurzov, 
a to tak v záujme svojho osobného rozvoja, ako 
aj pre dobro spoločnosti. Tieto kurzy potrebujú 
seriózne akreditačné systémy a dôkladné štátne 
monitorovanie, aby sa nemrhali peniaze na kurzy, 
ktoré národné systémy neuznávajú. Musíme tiež 
zabezpečiť, aby Európa priťahovala najlepších 
študentov a vedcov z iných kontinentov. Atraktív-
nosť európskeho vysokoškolského vzdelávania 
môžu pomôcť zvýšiť práve programy EÚ, ako napr. 
ERASMUS Mundus. 

 
Aká je úloha veľkých európskych univerzitných 

sietí a združení? Poskytuje im EÚ dostatočné 
výhody? Plánujete v tomto ohľade ďalšie ak-
tivity?  

– Komisia aktívne podporuje vytváranie univer-
zitných sietí na všetkých úrovniach: inštitúcií, 
rektorov, úradníkov z oddelení medzinárodných 
vzťahov, profesorov a študentov. Veľké siete sa 
veľmi aktívne zúčastňujú na európskych progra-
moch vo vzdelávaní, odbornej príprave i vo vedec-
kom výskume, a často hrajú významnú úlohu 
vďaka svojim spoločným špecifickým charakte-
ristikám, napr. geografickým, kultúrnym, špecia-
lizačným atď. Uvítal by som reakciu všetkých 
významných sietí a združení na myšlienky uvedené 
v novej, už citovanej správe Komisie o mobilizácii 
európskeho mozgového potenciálu a o nových 
možnostiach univerzít plne prispievať k Lisabon-
skej stratégii.  

Časopis „EAIE Forum“, leto 2005,  
ročník 7, číslo 2 

 
Preklad: RNDr. Z. Ladzianska, CSc. 

Pre potreby spravodaja upravila a skrátila 
Mgr. J. Hinnerová  

 

Recenzie 

 
 

Nové odborné knihy z kňazského seminára  
v Banskej Bystrici – Badíne 

 
 

CABAN, PETER. 2005. V SLUŽBE OLTÁRU I BOŽIEMU ĽUDU 
Banská Bystrica – Badín: Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2005,  

prvé vyd., 116 s. ISBN 80-88937-16-7 
 
Začiatkom roka 2005 vyšla na pôde Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne, súčasti

Univerzity Komenského, monografia V službe oltáru i Božiemu ľudu, pod ktorej autorstvo sa podpísal
Peter Caban. Jej adresátom je široká vedecká i odborná verejnosť zaujímajúca sa o literatúru 19. sto-
ročia, zvlášť o smer moralistickej prózy, ktorej Ondrej Caban bol jedným z hlavných predstaviteľov.
Peter Caban chronologicky zachytáva jeho životné osudy s využitím historicko-kritickej metódy. Súčasne
ponúka aj diachronický prehľad literárnej tvorby. Ako už anticipuje samotný názov, autor sa zaoberá
dvoma aspektmi osobnosti Ondreja Cabana – predstavuje ho ako kňaza „v službe oltáru“ a ako náro-
dovca na osvetovom poli „v službe ľudu“.  

Monografia je kompozične rozčlenená do šiestich kapitol, pričom prvá oboznamuje s historicko-
spoločenskou situáciou v 19. storočí. Poukazuje predovšetkým na súdobé problémy – na absenciu
vzdelanosti, nedostatok industrializácie, nepokojnú politickú scénu i na dvojaký útlak slovenského
ľudu – národnostný maďarský a hospodársky rakúsky. Týmto krátkym prierezom historických udalostí
uvádza autor čitateľa priamo in medias res. Nasledujúce kapitoly (2 – 4) možno charakterizovať ako
curriculum vitae Ondreja Cabana. Ponúkajú pohľad na jeho pôvod, rodinné zázemie, formovanie národ-
ného povedomia, na vzdelanie i na jeho prípravu na kňazskú cestu. Zobrazujú obdobie Cabanovho
kňazského pôsobenia v úlohe kaplána a neskôr farára v Komjaticiach až po posledné okamihy života.
Celkovú atmosféru jednotlivých kapitol ilustrujú vhodne zvolené novinové úryvky či výťahy z kroník
a listovej korešpondencie. Adekvátna pozornosť je v piatej kapitole venovaná i literárnej činnosti
a koncepcii tvorby Ondreja Cabana. Prostredníctvom ukážok z diel sa čitateľ oboznámi s jeho literárnou
činnosťou a koncepciou tvorby. Nechýba ani extenzia pojmu „moralistická próza“, ku ktorej výrazne
inklinoval vkladaním morálno-estetického posolstva do svojich próz. Autor začleňuje Cabana nielen
do skupiny Radlinského stúpencov (tzv. Radlinského skupiny), ale aj do širšieho literárneho kontextu,
čo je dôležitým krokom najmä z literárno-historického hľadiska. V šiestej kapitole je s osobitným záuj-
mom predstavená Cabanova angažovanosť v osvetovej oblasti, najmä v boji proti alkoholizmu, jeho
pedagogická činnosť a spolkové aktivity.  

Obsah monografie rámcuje vyjadrenie autora k ústrednej téme, záver obsahuje resumé v piatich sve-
tových jazykoch. Pri koncipovaní monografie sa základnými piliermi stali dobové pramene, knižné
publikácie, archívne fondy i materiály, ktoré dosiaľ ešte neboli publikované alebo zosumarizované,
čím Peter Caban umožňuje komplexnejší pohľad na danú tematiku. Prínos práce však nespočíva iba
v spracovaní faktografických údajov a nových vedeckých poznatkov, ale aj v priblížení osobnosti Ondreja
Cabana a jeho miesta v našich dejinách.  

Šlosárová Paulína, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

 
 

 

PETER CABAN: DEJINY LITURGICKEJ HUDBY 
 Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne, 2005,  

vydanie prvé,  140 s., ISBN 80-88937-03-5 
 
Celý vývin európskej hudby sa spája s kresťanstvom. Kresťanskými ideami naplnená hudba dokáže

niekedy viac zapôsobiť na mysle a city ľudí než len samotné verbálne prejavy. 
V súčasnej odbornej literatúre a aj vo vysokoškolských skriptách či učebniciach sa pohľad na litur-

gickú hudbu objavuje veľmi zriedkavo. Je preto potešiteľné, že Peter Caban sa vo svojich novovydaných
vysokoškolských skriptách venuje tematike liturgickej hudby s osobitným akcentom na jej hodnotu
a priliehavosť k samotnému úkonu v liturgii. Tento mladý liturgický vedec vychádza pritom z dostup-
ných knižných materiálov a prameňov, ktoré sú zväčša v cudzích jazykoch. Hlavným cieľom učebnice
je parciálna sumarizácia liturgického hudobného prejavu, zvlášť jeho dejinného vývinu na európskom
kontinente, pretože hodnota, ktorou disponuje každý liturgický hudobný prejav, závisí aj od jej dejinného
vývoja. 

Skriptum je zaujímavo koncipované: Po úvodnej kapitole, kde autor približuje náboženský zmysel hu-
dobného prejavu, cez starozákonný, novozákonný a dobový pohľad predstavuje samotný dejinný
kontext liturgickej hudby. V staroveku postupuje cez hudbu raného kresťanstva, žalmy, antifonálny
a responzoriálny spôsob spevu, staroveké liturgické spevy, cez gregoriánsky chorál k hudbe v boho-
službách stredoveku. Stredovek charakterizuje jeho liturgickým dianím, predstavuje epochy jednot-
livých stredovekých škôl. V osobitnej kapitole zobrazuje perspektívy priliehavosti hudby k liturgickému
gestu. Skriptum pokračuje charakteristikou chrámovej hudby baroka, cez viedenských klasikov, osvie-
tenstvo, liturgické hnutie, ceciliánsku reformu, romantizmus až k stručnému pohľadu na súčasné hu-
dobné liturgické dianie. Priebežne v jednotlivých kapitolách, ale obzvlášť v závere predstavuje autor
i dôležité cirkevné dokumenty o hudbe a speve v liturgii, ktoré boli a sú normou pre liturgický hudob-
ný vývin. 

Spev a hudba v liturgii sú dôležitou formou aktívnej účasti zhromaždených a sú silnými dôkazmi
toho, že každá bohoslužba je vlastným spôsobom slávnosťou. Hudobné liturgické dianie má byť prime-
rané spoločenstvu veriacich. Každá doba vyvinula vlastné spôsoby hudobného liturgického vyjadro-
vania. Tajomstvo inkarnácie v dejinách podáva Cirkev priestorovo do celého sveta a časovo z generácie
na generáciu, ako to môžeme sledovať v tejto vysokoškolskej učebnici, ktorá je určené pre študentov
teológie prípadne i pre vysokoškolských študentov na hudobných fakultách. 

Ing. Beáta Pekná
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Kravička Tonička 
 
Od júna stála, resp. ležala pred vchodom do historickej budovy

UK na Šafárikovom nám. kravička Tonička. Namaľovali ju deti
z Jedličkovho ústavu a škôl pre telesne postihnutých. Bola jed-
nou z vyše 80 kráv, ktoré počas celého leta zdobili Bratislavu
v rámci projektu CowParade. Bratislava sa tak priradila k takým
svetovým metropolám ako Londým, Brusel, Sydney, Tokyo či
Brusel. Projekt okrem toho, že sa snažil ulice osviežiť umením,
mal i humánne posolstvo. Kravy budú na jeseň vydražené v pro-
spech Špeciálnej základnej školy v Trnave.  

(jh)

 

Ozveny 
 

Sme radi, že čítate náš spravodaj – hoci aj s ceruzkou v ruke 
 

Od Petra Bednára, teraz azda už študenta tretieho ročníka PdF UK,
sme cez prázdniny dostali list kritizujúci jazykovú kultúru príspevkov
uverejnených v júnovom čísle nášho spravodaja. Sme Petrovi vďační,
že si tak pozorne a svedomito prečítal obsah článkov, a že mu leží na
srdci čistota slovenského jazyka. Isteže by sme mohli s obsahom
Petrovho listu polemizovať. To však nechceme, hoci argumenty v náš
prospech by sa našli. Keďže list je v mnohých smeroch zaujímavý, pub-
likujeme ho v plnom znení, bez redakčných úprav.  

Mgr. J. Hinnerová, zodpovedná redaktorka
 

Reakcia na jazykovú kultúru časopisu  
NAŠA UNIVERZITA z júna 2005 

 

Napriek tomu, že na UK som absolvoval už dva roky magisterského
štúdia, dostal sa mi dnes do rúk časopis NAŠA UNIVERZITA prvý raz.
Dovoľte mi, aby som v niekoľkých bodoch reagoval na jeho jazykovú
kultúru. 

1. Hneď na titulnej stránke ma upútal zvýraznený článok www.meteo.sk
od (jh). Prvá veta znie: Pred dovolenkami azda najvyhľadávanejšia adre-
sa a najtúžobnejšie prehľadávaná strana na internete. Tu by sa mala
použiť predložka v, keďže internet je sieť – a teda v sieti internet(u),
resp. v internete.  

2. Posledná veta odstavca znie: A vtedy ani nevadí, že hrmí a prší.
Sloveso vadiť však spisovný slovenský jazyk pozná iba ako časť zvrat-
ného verba vadiť sa. V prípade, kt. je uvedený v tejto vete je potrebné
použiť slovo prekážať.  

3. Na tretej strane je príspevok Školenie autorov elektronických kurzov
v Richňave. V prvom odstavci autor používa slovo gratis. Nemáme slo-
venské synonymá? Prečo radšej nepoužiť príslovku zadarmo, zdarma,
bezplatne.  

V treťom odstavci sa na troch riadkoch nachádza trikrát podraďo-
vacia spojka ktorý. Takéto prehrešky proti slovenskej štylistike sme
nepripúšťali ani v redakčnej rade gymnaziálneho časopisu. Odstavec
by lepšie znel v takejto podobe: Najprv sa účastníci školenia oboznámili
so systémom na tvorbu a prevádzkovanie elektronických kurzov – LMS
eDoceo – zakúpený univerzitou koncom r. 2004 , ktorý je v súčasnosti
k dispozícii pre e-learning všetkým trinástim fakultám UK. Jeho súčas-
ťou je program AUTOR, určený na prípravu kurzov.  

V ďalšom odseku autor (ps) spomína notebookovú učebňu. Znie to
podobne umelo ako prípadné spojenie towerová učebňa, alebo desk-
topová učebňa. Sumárne predsa ide o počítačovú učebňu – a to je
v tejto vete podstatné. Či už bol hardware počítača uložený v „toweri“
alebo v notebooku, je prinajmenšom nedôležité.  

4. V článku Škola rakúskeho práva v Bratislave Mgr. Lucia Sedláková
uvádza: Vyučujúcimi sú asistentky a asistenti, profesorky a profesori ...
advokátky a advokáti, sudkyne a sudcovia. Takéto rozdeľovanie rodov,
ako ho uvádza pani magisterka, znie skôr smiešne než zaujímavo.
Bezpríznakový je v slovenskom jazyku mužský rod a v takomto prípade
sa používa i na označenie osôb ženského rodu. Analogicky používa-
me spojenia samé ženy a samí muži, ale v prípade sumárneho vyjad-
renia je na mieste samí dospelí, nie samé dospelé a samí dospelí.  

5. „Perličkou“ jazykovej kultúry je článok Mladí mladým uverejnený
na stránke pripravovanej študentmi žurnalistiky (!) FiF UK. Autorka
Marcela Glevická má problémy nielen pri nadväznosti súvetí, ale aj
jednoduchých viet. O štylistike nehovoriac. V prvom odstavci použije
v troch riadkoch dvakrát spojenie hovorí sa. Začínať článok odvoláva-
júc sa na zdroj „hovorí sa“ je amatérske a zároveň to ukazuje absolútnu
plytkosť poznania skúmanej problematiky. Na fakty uvádzané autor-
kou v prvom odseku predsa existujú jasné vedecké doklady (akcele-
rácia vo vývinovej biológii), prieskumy verejnej mienky a pod. To sa
„nehovorí“, na to sú predsa dôkazy.  

V druhom odstavci autorka Glevická na jeden a pol riadku uvádza
trikrát spojenie mládežnícka organizácia. Podraďovacie spojky ktorý,
-á, -é sú jedným z najfrekventovanejších slov v príspevku. Viac k šty-
listike a jazykovej kultúre tohto článku ani netreba dodať.  

Ako najsmutnejší na jazykovej kultúre tohto čísla časopisu sa javí
fakt, že všetky mnou spomínané články písali ľudia majúci univerzitné
vzdelanie, alebo študujúci na vysokej škole. 

Už ako študent gymnázia (s ukončeným základným vzdelaním) som
pri publikovaní v celoslovenskom periodiku dbal na to, aby bolo každé
slovo v článku presne tam, kde má byť. To je totiž podstata jazykovej
kultúry. V prípade mnou spomenutých príspevkov v NU je problematika
o to vážnejšia, že autori tu neprezentujú len seba, lež Univerzitu Komen-
ského ako celok. Preto spomínaných autorov prosím, aby viac dbali
o kultúru svojej materinskej reči. 

S úctou 
Peter Bednár

študent Pedagogickej fakulty UK, Tupého13, 83101 Bratislava
 

Ochrana nášho zdravia 
 
Pravidelne vás každý rok informujeme, aký je stav bezpečnosti

a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Ako vykazuje
správa príslušného oddelenia RUK, bolo v roku 2004 na UK zare-
gistrovaných 13 pracovných úrazov, z nich úrazy 10 úrazov utrpeli
ženy, a stal sa jeden ťažký úraz. Odškodnených bolo 11 úrazov, re-
gresné náhrady neboli uložené. Najčastejším zdrojom úrazov boli
opäť pády osôb v komunikačných priestoroch a ich príčinou okam-
žitá indispozícia, resp. bežné pracovné riziko. Nahlásené boli tiež tri
školské úrazy, ale odškodnený nebol ani jeden. Odškodnená bola
jedna choroba z povolania, havárie a poruchy technických zariadení
neboli zaznamenané. 

V súčasnosti UK eviduje 37 rizikových pracovísk na LF, JLF, FaF,
PriF, FMFI UK a v Toxikologickem a dopingovom centre. Na týchto
pracoviskách pracuje spolu 498 zamestnancov, z nich 310 žien.  

Osobné ochranné pracovné prostriedky sa zamestnancom posky-
tujú v zmysle smerníc, avšak na väčšine pracovísk v obmedzenom
množstve z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 

Na viacerých fakultách a pracoviskách UK pretrváva havarijný
stav objektov a technických zariadení, ktorý sa rokmi len prehlbuje.
Už niekoľko rokov sú evidované havarijné stavy objektov a zaria-
dení najmä na LF UK, v Nových i Starých teoretických ústavoch LF
UK i na dekanáte fakulty, ktoré nutne potrebujú rekonštrukciu.
V havarijnom stave sú niektoré časti objektov a zariadení aj na JLF,
FaF, PraF, PriF, FTVŠ, PdF a Rektoráte UK, nefunkčný je protipožiar-
ny systém na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu FMFI UK
Modra – Piesok  

Nedostatky zvlášť veľkého rozsahu a finančne náročné sú na ŠD
Ľ. Štúra, kde odstránenie len tých najväčších predstavuje okolo
200 mil. Sk.  

V Botanickej záhrade sú nutné opravy skleníkov, nevyhovujúci
technický stav najmä elektroinštalácie a elektrorozvodov vykazuje
UVZ Richňava i UVZ Modra – Piesok.  

V uplynulom roku 2004 sa nevyskytol žiadny požiar, objekty UK
sú zabezpečené bežnými hasiacimi prostriedkami, ktoré sú pra-
videlne kontrolované revíznymi technikmi. Hasičský a záchranný
zbor vykonal na fakultách a pracoviskách UK celkom 17 kontrol
a následných kontrol. Zistené nedostatky boli na pracoviskách včas
odstránené, iba jednému pracovisku za nesplnenie úloh bola ulo-
žená pokuta vo výške 5 000,– Sk a následne 10 000,– Sk.  

(mk)
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Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK 
Ústav kultúrnych štúdií 

INŠTITÚT JUDAISTIKY UK 

v zimnom semestri šk. r. 2005/2006 IJ UK ponúka všetkým študentom UK: 
 

Výberové predmety 
 Úvod do judaizmu (1) – V. Trabalka 
pondelok 13.00 - 13.45, 14.00 – 15.30 h 

 Hebrejská Biblia s jej komentármi – V. Trabalka 
utorok 9.45 – 10.30, 10.45 – 12.15 h 

 Moderná hebrejčina – ivrit (1), začiatočníci –  
J. Mielcarková 
pondelok 15.45 – 16.30, 16.45 – 18.15 

 Moderná hebrejčina – ivrit (3), mierne pokročilí –  
J. Mielcarková 
utorok 15.45 – 16.30, 16.45 – 18.15 h 

 

Bližšie informácie získate na adrese: 
www.fses.uniba.sk/stud_odbory.html 

Prihlášky možno posielať e-mailom na adresu: 
mielcarkova@ij.uniba.sk 

 

Kurzy pre verejnosť 
Hebrejčina  
 ivrit pre začiatočníkov   
streda 17.00 – 18.30 h, začiatok 21. 9. 2005 

 ivrit pre mierne pokročilých  
pondelok 18.15 – 19.45 h, začiatok 19. 9. 2005 

 klasická hebrejčina pre pokročilých (čítanie z Tóry) 
utorok 17.00 – 18.30, začiatok 20. 9. 2005  

 

Kurzovné pre verejnosť za 1 semester 
(2 hodiny týždenne od 19. 9. do 16. 12. 2005): 
1 300,- Sk (26 h x 50,- Sk) 

Kurzovné pre pracovníkov UK, študentov SŠ a iných VŠ: 
910,- Sk (26 h x 35,- Sk)  

 

Prihlášky možno posielať od 12. septembra 2005  
e-mailom na adresu: mielcarkova@ij.uniba.sk 

Zimný semester začína dňa 19. 9. 2005 
 

Inštitút judaistiky sa presťahoval do priestorov FSEV UK, 
a preto budú kurzy prebiehať v priestoroch IJ UK na ul. 
Odbojárov 10/b, vo dvore za lekárňou, v tzv. kocke. MHD: 
električka 4, 6, trolejbusy, autobusová zastávka ST Aréna, 
Zimný štadión 

 
Adresa: 

ul. Odbojárov 10/A, P.O.Box 129, 
820 05 Bratislava 

e-mail: ij@ij.uniba.sk, www.ij.uniba.sk,  
tel.: 501 17 652, tel./fax: 501 17 651 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Autor: akad. sochár Valerian TRABALKA 
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