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Vytvárame podmienky 

Veľmi krátko po revolučných zmenách v našej krajine sa objavil návrh Zákona o vede, ktorý 
pomerne presne určoval hlavné zásady, ktoré sa týkajú ďalšieho rozvoja vedy u nás. V návrhu sa 
uvažovalo najmä o spôsobe organizovania a financovania vedy a vedeckého výskumu. Na zákla
de tohto návrhu sa uskutočnilo viacero stretnutí odborníkov z vysokých škôl a akadémie. Hľadali 
sa východiská a hlavne hovorilo sa o tom, ako využiť potenciál, najmä vedomostný, v rámci na
vrhovaného Zákona o vede. 

Neskôr pripravilo Federálne minis
terstvo pre strategické plánovanie 
„Návrh zásad štátnej politiky v oblas
ti vedy a výskumu". Je to podstatne 
širšie koncipovaný materiál. Obsa
huje veľa intormácií, ktoré sa sčasti 
prediskutovali, ale aj také, ku ktorým 
sa vznieslo veľa pripomienok. V zá
sadách sa vychádza z toho, že roz

voj našej spoločnosti sa nemôže 
trvale zabezpečiť bez rozvoja všet
kých funkcií vedy. Rešpektuje sa 
skutočnosť, ž e  sme malou krajinou 
s obmedzenými možnosťami exten
zívneho rozvoja vedy. Vede sa pri
sudzuje spoluúčasť na zabezpečení 
vysokej úrovne vzdelanosti a aj to, 

že veda sa považuje z a  súčasť ná
rodnej kultúry. Vyslovuje sa predpo
klad, že od úrovne vedy bude závi
sieť rozvoj národnej kultúry, vzdela
nosti, rozvoj životnej úrovne, úroveň 
zdravotníctva a úroveň technickej 
a inovačnej politiky. 

(Pokračovanie na 7. strane) 

Z návštevy prezidenta Václava Havla medzi vysokoškolákmi 

шШ* 7 nula 
Usmiaty, s typickým ukláňa

li í m sa, na svojej ceste po Slo
vensku zavítal prezident ČSFR 
V. Havel so svojím sprievodom 
koncom novembra aj medzi 
študentov do auly Univerzity 
Komenského. Keďže času nik
dy nie je nazvyš, najmä pri 
takej návšteve ako je hlava 
štátu, po búrlivom potlesku, 
bez oficiálnych ceremónií 
a úvodných prejavov sa hneď 
začalo otázkami a odpoveďa
mi. 

Opäť sme sa mohli presvedčiť, 
že naša mládež je ako sa vraví, 
rozhľadená, pozorne sleduje dia
nie doma i v zahraničí a tak niet 
divu, že otázky, často pichľavé, 



na ktoré prezident pohotovo od
povedal, mali rôznorodý charak
ter. Hovorilo sa o ekonomike, po
litike, na tému menového fondu, 
pôžičiek, inflácie, liberalizácie 
cien, ale aj - keďže aktérmi 
stretnutia bola mládež - o otáz
kach súvisiacich práve s ňou. 
Konkrétne o majetku mládežníc
kych organizácií, ktorý predsa 
len postihol iný osud, než mladí 
ľudia očakávali. Pán prezident 
sa v diskusii vyslovil, že rozhod
nutie o majetku bývalého SZM 
je správne a jeho zoštátnenie 
neznamená, že by bol mládeži 
ukradnutý. Ide o jeho spravodlivé 
rozdelenie. Na otázku či si pre
zident V. Havel myslí, že je 
správne, aby sa diery v zdravot
níctve a v sociálnej oblasti pláta-
li peniazmi mládeže, odpovedal: 
..Nemôžem to presne posúdiť, to 
musia tí, čo majú v rukách štú
die. ktoré to skutočne popisujú. 
Ale v/ podstate si myslím, že pe
niaze sa majú dávať tam, kde 
sú najviac potrebné. Tie peniaze, 
hodnoty, majetok, ktorý patril 
mládežníckym organizáciám by 
mal byť orientovaný samozrejme 
opäť predovšetkým na mládež. 
Teraz však ide o to, kde sú naj
viac potrebné. Sú prípady, keď 
sa napríklad prekrýva zdravot

níctvo alebo sociálna starostli
vosť so starostlivosťou o mládež 
a sú to prípady napríklad do tej 
miery varovné a alarmujúce, že 
by bolo správnejšie poslať tieto 
peniaze týmto smerom. Rozde
ľovanie je však zložitá vec Ne
rád by som sa k nemu vyjadro
val, pretože nemám dosť pres
ných podkladov, ale vraciam sa 
k tomu o čom sme hovorili naj
prv. Práve preto, aby sa tie pe
niaze dávali tam, kde sú najviac 
potrebné, aby boli čo najspra

vodlivejšie rozdeľované, práve 
preto podľa mojej mienky, bol za
tiaľ prijatý ten princíp, že sa 
majetok znárodni, aby sa nemo
hol nadíloko, všelijako rozdeliť, 
naprikad nesprávne, a aby sa 
mohol v pokoji, na základe od
borných znalosti, rozdelbvať čo 
najspravodlivejšie " 

Záver stretnutia patril podpi
som, ktoré študentmi obklopeny 
Vaclav Havel ochotne rozdaval. 

(Več) 

Mladí chemici v Paríži 
Dejiskom 22. ročníka medzinárodnej chemickej 

olympiády bolo hlavné mesto Francúzka, Paríž. 
Súťaž prebiehala za  rekordnej účasti 112 súťažia
cich z 28 štátov. O stále rastúcom záujme o MCHO 
svedčí i účasť zástupcov UNESCO a lUPAC-u 

Na olympiádu do Paríža boli z ČSFR vyslaní štu
denti 3. a 4. ročníka gymnázií: J. Kroutil z Litovela, 
Ľ. Šebo z o  Žiliny, M. Štorek z Nového Mesta na 
Morave a D. Viduna z Kladna, ďalej Ing. V. Kreň-
ka z MSMTV Č R  RNDr. A. Valent, CSc., z FaF 
UK v Bratislave, členovia predsedníctva Ústred
nej komisie C H O  a sekretár MCHO  doc. RNDr. 
P. Petrovič, CSc., z Pri r. fak UK, podpredseda 
ÚK CHO. 

Súťažný reprezentačný tím bol vybraný na zá
klade úspešnosti v dvoch výberových sústrede
niach v Prahe z a  účasti prvých 15 z celoštátneho 
kola a v Bratislave, kde bolo pozvaných 10 naj
lepších. 

Olympiádu slávnostne otvoril v aule parížskej 
Sorbony prezident medzinárodnej jury 22. MCHO 
prof. Jacques Joussot-Dubien 

Naši reprezentanti po úspešnom zvládnutí 
úloh v teoretickej i praktickej časti priviezli 
do ČSFR jednu zlatú, dve strieborne a jednu 
bronzovú medailu. Česko-slovenskej delegácii 
patrí uznanie z a  celkové vystupovanie, za  do
siahnuté výsledky a vzornú reprezentáciu 

Naši reprezentanti dosahuju v medzinárodnom 
kole C H O  veľmi dobré výsledky každý rok V po
sledných ročníkoch sa do súťaží chemickej olym 
piády v ČSFR zapája viac ako 30 tisíc žiakov 
Nemalý podiel na organizovaní krajských kôl 
má i Farmaceutická fakulta UK Pri ich organizova
ní pomáhajú mnohí učitelia a zamestnanci fakulty, 
č ím výdatne prispievajú k uspešnemu priebehu 
súťaží žiakov bratislavských škôl, z ktorých mnohí 
v minulosti úspešne reprezentovali Č S F R  i v me
dzinárodnom kole chemickej olympiády 

RNDr. Aladár Valent, CSc. 
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OSLAVY 

í l ^  T f i : < ( i  

záujem o tú, či inú akciu a navrhuje prehodnotiť jej zaradenie. 
Oslavy boli snahou prispieť k zlepšeniu medziľudských vzťa
hov na fakulte, pomôcť hľadať spoločný jazyk rozvadeným 
Boli snahou o lepšie spoznanie sa učiteľov a študentov. Ak 
sa to aspoň trochu vydarilo, je to najlepšia odmena všetkým 
organizátorom. 

A n t o n  Lednický 

Oslavy vyvrcholili 10. a 11. októbra 1990. Prvý deň učite
lia a študenti zorganizovali športové popoludnie. Stretli sa pri 
netradičných loptových hrách a pri zápasoch vo volejbale, 
basketbale a vo futbale. Víťazmi boli všetci priami aktéri, ako 
aj povzbudzujúci diváci. Avšak ešte mnohí sa nezbavili zlozvy
ku využiť dekanské voľno na „útek' z fakulty. V dôsledku 
nezáujmu bola zrušená časť popoludnia - netradičné atletické 
discipliny (napr. „beh trojnohý", „skok z a  roh" a pod.) Športo
vé popludnie vyvrcholilo netradičnými disciplínami v bazéne 
(plávanie s vedrom, na nafukovačke atď.) a diskotékou. 

Nasledujúci deň sa začal slávnostným zasadnutím Vedec
kej rady F T V Š  UK v Š D  Družba. Zúčastnili sa na ňom okrem 
členov V R ,  učiteľov a zamestnancov fakulty aj hostia z Maďar
ska, Francúzska, F T V Š  z Prahy, Čs. olympijského výboru 
a všetkých pedagogických fakúlt na Slovensku. 

Tr i  desaťročia existencie Fakulty telesnej v ý c h o v y  
a športu UK s ú  d ô v o d o m  nielen na ohl iadnutie sa dozadu, 
ale aj z á v ä z k o m  dôstojne osláviť  toto jubi leum. 

V s lávnostnom pr íhovore dekan fakulty doc. Grexa 
v krátkosti  zhodnot i l  č innosť fakulty, ale predovšetkým sa 
snaži l  načrtnúť je j  perspekt ívy v budúcnosti.  Spomenul  
v ý z n a m n é  osobnost i  v oblasti  pedagogickej a vedecko
v ý s k u m n e j  práce, ale zdôraznil,  ž e  výročie  nie je  d ô v o d o m  
na udeľovanie  medail í ,  č i  vyznamenaní .  T ie  sa u d e ľ u j ú  
z a  v ý n i m o č n é  činy,  bez o h ľ a d u  na výročie.  

Poobede sa v aule F T V Š  uskutočnila vedecká konferencia. 
Na nej sa prezentovali katedry a V Ú T K  výsledkami svojej 
vedeckovýskumnej a pedagogickej práce z a  posledných 5 ro
kov. Účasť študentov však na týchto akciách bola minimálna. 
Podobný prístup mali aj  viacerí učitelia, ktorí si v tento deň 
urobili „osobné voľno". Problémy s ochotou zúčastniť sa sme 
mali aj pri poslednej akcii toho dňa. Bolo ním vystúpenie 
folklórneho súboru Gymnik. Sme však presvedčení, ž e  tí, ktorí 
„obetovali" 10 resp. 15 korún neľutovali, pretože Gymnik pri
pravil v P K O  krásny zážitok plný tanca, spevu dobrých nápa
dov a vtipu. 

Záverom niekoľko poznámok. Viacerí študenti a učitelia 
by si mali prehodnotiť svoj vzťah k fakulte. Akcie sa organizo
vali tak, ž e  každá katedra, pracovisko i študentský parlament 
mali v komisii osláv zastúpenie, ale nikto neavizoval, ž e  nie je 
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Ojedinelá katedra v ČSFR 

REHABILITÁCIA 

porovnávacej právnej vedy 

Pozerať sa na jeden predmet z desiatich strán je 
na desať rôznych predmetov z jednej strany. 

, ako sa pozerať 

DIESTERWEG 

Katedru porovnávacej prävovedy na Právnickej fakulte Univerzity Ko
menského zriadili len začiatkom minulého roku. Katedra sa postupne 
buduje, zatiaľ má len 8 pracovníkov, sformulovala ьа koncepcia a nadvä
zujú sa kontakty s inými pracoviskami. O tom. čo viedlo k zaznávaniu tejto 
vednej disciplíny a prečo až v súčasnosti dochádza k vytvoreniu podmie
nok pre jej rozvoj hovoríme s vedúcim katedry prof. MUDr. Milanom 
Štefanovičom. DrSc 

Dávnejšie na fakulte síce pôsobili ústavy 
resp katedry porovnávacej právnej vedy. napr 
slovanských práv, formovali sa právne disciplí
ny, ako kapitalistické štátne právo či ľudovo
demokratické právo, avšak po krátkom čase sa 
ich činnosť zastavila Komparatistika sa vyhlá
sila za „buržoáznu pavedu" v česko-slovenskej 
právnej vede vôbec, najmä v dôsledku zásadne 
negatívneho stanoviska ku komparatistickému 
výskumu. Tento postoj sa občas menil Najmä 
v roku 1969 bola zriadena katedra a ustav, o čo 
sa zaslúžili naimä akademik š .  Luby a prof 
J. Spišiak Tesne pred rokom 1968 sa venovala 
pozornosť štúdiu komparatistiky zásluhou šti
pendií na Medzinárodne) fakulte pre výučbu 
porovnávacieho práva v Štrasburgu (doc. Plaň
ková. doc. Fischer, dr. Petruláková. dôc. Štefa-
novič). 

Takže situácia u nás v tejto vednej dis
ciplíne je biedna? 

Uplatňovanie komparatistickej metódy vo 
vedeckej práci u nás chýba. Je len málo diel 
a štúdií, ktoré rekutujú k tomuto spôsobu 
výskumu. Aj v tomto smere naša veda veľmi 
zaostáva v porovnaní s vedou susediacich 
štátov, východných i západných, veď kompara
tistika je rozvinutá vo Varšave i Budapešti 
Dnes nadobúda problém rozvoja komparatisti
ky u nás celkom nové aspekty a jeho riešenie 
sa stalo naliehavým najmä preto, že nemáme 
v tomto smere prípravu mladých vedeckých 
a pedagogických pracovníkov pre tento odbor 
a rozvíjanie vzájomných vzťahov s komparatis-
tickýmí pracoviskami v zahraničí. Doteraz tu 
boli kontakty jedine na individuálnych zná
mostiach a snahách 

Spomenuli ste, že problém rozvoja kom
paratistiky v súčasnosti nadobúda nové 
aspekty. Aké konkrétne? 

Základnou funkciou porovnávania práva je 
prispieť k zdokonaleniu nášho právneho po
riadku využívaním zahraničných skúseností 
a výsledkov ich vedeckého bádania To súčas
ne znamená zbližovanie právnych regulácr 
Dnes je to úloha zapojenia sa Cesko-Sloven-
ska do celoeurópskeho diania, uľahčenie na
pojenia sa na európsku súčasnosť, najmä pri 
formovaní nového „európskeho práva" (v rámci 
spoločenstiev), prekonávania bariér spoluprá
ce a pokroku Je to príspevok k realizácií 
úlohy „otváreme sa svetu" V oblasti práva je 
to najdôležitejší príspevok 

Aky význam má vybudovanie katedry, 
v oblasti pedagogickej? 

V rovine pedagogickei má porovnáváme ma
terie neobyčajne veľký vyznám Pravé v oblasti 
vied o štáte a práve teoretičke zvládnutie inšti 
túci na základe štúdia jedného právneho 
systému jednoducho nie \e možne Funkčné ai 
ideové poňatie ustanovizni právneho systému 
jedného štátu nevyhnutne predpokladá po
rovnanie ich úpravy a ponímania v právnych 
systémoch vôbec, tym skôr súčasne s využitím 
porovnávacieho historicko-pravneho vykladu 
príslušných inštitútov 

Katedra porovnávacei prävovedy nadobúda 
integračnú funkciu voči všetkým ostatným ka
tedrám fakulty i voči ostatným fakultám v štáte 
Ukazuje sa záujem o rozvoj tejto vedy priamo 
v rámci terajších alebo formovaných právnych 
disciplín. Na našej fakulte budeme vyvíjať úsilie 
sformovať komparatistiku špeciálne z hľadiska 
a) hospodárskeho práva, b) občianskeho práva 
c) ústavného práva 

Na ktoré oblasti kladie vaša katedra dôraz 
v oblasti koncepcie vedeckého výskumu? 

Základné odvetvia výskumu sa sústredia na 
katedre do oblasti súkromného práva, verejné
ho práva, európskeho práva a veľkých práv
nych rodín (systémov), najmä anglo-americke 
právne systémy Konkrétne témy sformované 
perspektívne pre niekoľkoročný vedecký vý
skum s aplikáciou v pedagogickom procese su 

- Koncepčné otázky porovnávacei právnei 
vedy, jej funkcie a úroveň rozpracovania teore 
tických problémov 

- Vymedzenie súkromného práva v práv
nych systémoch osobitne režimy pracovného 
práva a sociálneho zabezpečenia, a to so zre 
teľom na Medzinárodný úrad práce 

- Koncepcia obchodného zákonodarstva 
najmä v európskych štátoch kontinentálneho 
systému 

- Funkcie medzinárodných organizácií v nor-
motvorbe. európske právo, spoločenstvá 

- Mechanizmus fungovania hospodárskych 
vzťahov, vlastnícke otázky, formy hospodár 
skych organizácií, právna zodpovednosť vo 
sfére výroby - podnikania 

- Verejné právo, administrácia a otázky 
správneho práva 

- Hospodársko-právne otázky 

Aby sa ulony rozvoja porovnávánu prava 
na katedre plnili, treba ju  aj M l e í l t i  mate-
rialno-technicky vybudovat. 

Prvy významný krok sformovaním samotne 
katedry sa urobil Je to v ČSFR ojedinelá ka 
tedra Na mych pracoviskách u nas takéto mšt 
tucioname zanaderie nemáme hoci pravé 
v Prahe pôsobí svetoznámy teoretik kompa'a 
tistiky akademik Viktor Knapp Vzhľadom na 
možnosti a podmienky Česko-Slovenska treba 
zohľadnil tuto skutočnosľ Katedru postupne 
dobudovať, pripadne postupne stornovat 
na samostatný ustav s medzírezortnym vyzná 
mom a samozrejme náročným lechruckyrr 
a kádrovým vybavením Pri mych právnických 
fakultách v Česko-Slovensku bude potrebne 
zabezpečit zakiadnu výučbu z tohto aspefciu 
samostatne Katedra porovnávcei právovedy 
môže a musí prevziať službu servisu pre všetky 
právnické pracoviská, naimä však pre orgány 
činné v legislatívnych procesoch 

Dôležitou úlohou katedry bude pôsobit 
v rámci postgraduálneho štúdia, organizova 
nim seminárov a vedeckých konferencii, publ> 
kačnou aktivitou, vydáváním časopisu a zbor 
níkov propagovať komparatistiku, organizovat 
vzdelávanie pre praktikov, účasť na legisla
tívnych prácach a posudzovať návrhy a sta
noviská 

Úlohou katedry by malo byt aj vybudova
nie kontaktov so zahraničím. Aké kroky ste 
už urobili v tomto smere? 

Prvé naše kroky k spoznavaniu zahramčiíi 
viedli na príbuzné pracoviská na univerzitu 
vo Viedni a Ustav štátu a prava Maďarskej 
akademie vied v Budapešti Spracovali sme 
a poslali písomné návrhy na spoluprácu s Un 
verzitami v Tokiu, Florencii. Bremach Mon 
treali, Bostone a Nice 

Pre Česko-Slovensko treba sformovať into-
mačny system v oblasti komparatistiky Mnohé 
inštitúcie žiadajú už teraz expertízy alebo 
aspoň informácie o stave legislativy v cudzine 
Preto musíme mat k dispozícii základne prav 
ne normy, základné učebnice a základnu od 
bornu literaturu vrátane časopisov Takéto 
vybavenie je vo Viedni T reba sa usilovat 
získat aj spoluprácu s rezortmi mimo Školstva 
spravodlivosť, prokuraturu urad vlády ktorí 
môžu prispieť vecne i finančne Preto by bolo 
vhodne vybudovat ako vyšší koncepčný orgán 
Spoločnost porovnávacej prävovedy (vrátane 
advokácie z praktického hladiska) ako orgán 
na úrovni vedecko-pedagogickei rady katedry 
či ústavu 

Ing Adriana Suroviakova 
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V HODNOTENÍ PEDAGOGICKEJ PRÁCE 
ŠTUDENTMI? 

P o z n a ť  m i e n k u  o k o l i a  n a  v l a s t n ý  v ý k o n  j e  j e d n ý m  z o  zá
k l a d n ý c h  s t i m u l o v  ľ u d s k e j  č i n n o s t i .  M ô ž e  maj '  v e ľ k ý  mo
t i v a č n ý  v ý z n a m ,  a l e  m ô ž e  p ô s o b i ť  z r ô z n y c h  d ô v o d o v  
a j  opačne.  

V pedagogickom procese na vysokej škole spätná väzba medzi štu
dentom a učiteľom by mala mať stále miesto. Učiteľ by mal vedieť, akú 
odozvu má u svojich študentov, ktorí pravidelne počúvajú a súčasne 
prijímajú myšlienky, názory, stanoviská a poznatky či už jeho vlastné, 
alebo prevzaté z iných zdrojov. 

Na Prírodovedeckej fakulte UK sa aj v minulosti sporadicky objavo
vali pokusy zisťovať mienku študentov o prednáškach učiteľov. Vždy 
to zákonite stroskotalo na nezáujme študentov zapojiť sa vo väčšej 
miere do tohto hodnotenia. Prišiel 17. november 1990, ked obrazne 
povedané z večera do rána sa dlhodobá letargia 

zmenila na hyperaktivitu 

aj v tomto smere. Možno to považovať aj za jeden zo symbolov tejto 
revolučnei doby na vysokých školách Od spontánneho hodnotenia 
učiteľov nemohol našich študentov nikto odhovoriť, hoci takýchto poku
sov bolo nemálo. Bolo to hodnotenie naozaj spontánne a teda živelné, 
nie vždy s presne definovanými kritériami, azda niekedy nie úplne 
objektívne Nesporne však zohralo pozitívnu úlohu, najmä ako nedeli
teľná súčasť prvého demokraticky vedeného hodnotenia pedagogickej 
a vedeckovýskumnej činnosti učiteľov bez dozoru straníckych orgá
nov. 

Je všeobecne známe, že na mnohých zahraničných vysokých ško
lách študenti pravidelne hodnotia predovšetkým výsledky pedagogic
kej činnosti učiteľov. Formy hodnotenia sú rôzne a prirodzene rozchá
dzajú sa aj názory na jeho účelnosť. Najviac sa pochybuje o objektivite 
posudzovateťov. Objavujú sa názory, že osobnosť učitel a a jeho pôso
benie na vysokej škole nielen za katedrou, ale predovšetkým vo vedec
kej práci môžu zodpovedne urobiť ib'a odborníci. Osobne sa domnie
vam, že študent má právo 

posúdiť každého učiteľa, 

ktorý pred neho predstupuje, rovnako ako učitel má základnú povin
nosť posúdiť ako klíči to, čo „zasial do duše študenta Je otázne aký 
význam v novom ovzduší vysokých škôl majú tieto hodnotenia štu
dentov zohrávať a predovšetkým akým spôsobom sa majú realizovať 
Na prírodovedeckej fakulte sme sa rozhodli pravidelne z stovat názor 
študentov na spôsob vedenia prednášok, ale aj cvičeni a seminárov 
všetkých učitelov. V podstate celý letny semester v uplynulom ško-
skom roku prebiehala na katedrách diskusia ako by mal byt zostavený 
anketový dotazník Dovolujem si vám predložiť jeho terajšiu podobu 
Najbližšie hodnotenie podlá neho pripravujeme v závere zimného 
semestra šk r. 1990/91. Zaujímajú nás vaše názory na formulovanie 
jednotlivých otázok, ako aj na formy hodnotenia práce uůtefa štu
dentmi. Neskôr vás oboznámime s jeho výsledkami a získanými skúse
nosťami Diskusia aj v tomto smere by mohla priniesť úžitok obidvom 
stranám 

Orientačná anketa 
o spôsobe výučby učiteľa VŠ 

Predmet: 

Forma výučby: 
(pred., sem., cvič.) 

Meno vyučujúceho 

Stud ročník a odbor 

Měno študenta 
(vyplňuje sa dobrovoľne) 

Vo všetkých otázkach vyznačte ten jednu odpoveď 

I Učiteľovo vysvetľovanie problematiky daného predmetu bolo 
podľa môjho názoru: 
1 sústavne jasné 
2 väčšinou jasné 
3 nedostatočne jasné 
4. väčšinou nejasné 

II Učiteľ stimuloval (motivoval) môj záujem o predmet: 
1. výrazne 
2 čiastočne 
3 niektorými podnetmi (námetmi) 
4 vôbec nie alebo negatívne 

III Na hodinách tohto predmetu som získal: 
1 vela dôležitých poznatkov 
2 základné poznatky 
3 mám dojem, že som získal málo, alebo skoro žiadne nové 

poznatky 
4 mám dojem, že iba som si zopakoval už známe poznatky 

IV Učiteľ uplatňoval podľa môjho názoru vyučovacie metody 
a formy podporujuce samostatnost a tvorivosť v činnostiach 
študenta: 
1. sústavne 
2 väčšinou 
3 občas 
4 vôbec nie 

V. Podľa môjho názoru učiteľ na zyšenie názornosti vyučby 
využíval didaktické prostriedky (ilustrácie, schémy, náčrty, 
vzorky, preparáty, diapozitívy, priesvitky, filmy a pod 
1. sústavne a vždy účelne 
2 sporadicky (občas), ale vždy účelne 
3 sústavne a nie účelne 
4 vôbec nie 

VI V diskusii k vysvetľovanému učivu odpovedal učitel podia 
môjho názoru: 
1. ochotne a zrozumitelne 
2 jasne, ale neochotne 
3 ochotne, ale nie vždy jasne 
4 mám dojem, že sa vyhybal konkrétnym a jasným odpovediam 

VII V tej forme, ako ste predmet absolvovali, by ste ho kolegom 
odporúčali: 
1. určite 
2 pravdepodobne 
3 skôr nie 
4 určite nie 

VIII Vzťah medzi učitel om a študentmi hodnotím ako 
1 korektný a partnersky 
2 korektný, ale odmeraný 
3 indiferentný 
4 nekorektný až antagonistický 

IX lne pripomienky k spôsobu vyučovania učitel a 
Ivan Kraus. 
Prírodovedecká fakulta UK 
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Časový odstup od konania prijímacích skúšok na filozofickú fakultu nám už dáva možnost 
na ich čiastočné vyhodnotenie. Názory na spôsob ich konania, na klasifikáciu odpovedí a na 
konkrétne rozhodnutia o prijatí uchádzačov sú rôzne a rozporné. Prijatí študenti a ich rodičia si 
systém pochvaľujú, zamietnutí, pochopiteľne, hromžia. Upodozrievajú nás zo zmanipulovania 
výsledkov a dokonca nás obviňujú zo zotrvávania na starých nespravodlivých praktikách. S plnou 
zodpovednosťou vyhlasujem, že za posledných štyridsať rokov sa uchádzači o štúdium na našu 
fakultu nikdy tak spravodlivo neprijímali, ako tohto roku. 

SKÚSENOSTÍ z prijímacích skúšok 
na Filozofickej fakulte UK 

Všetci, ktorí sme boli zaangažovaní do prípravy prijímacích 
skúšok, sme poznali neslávnu prax predchádzajúcich rokov. 
Cieľavedome a celkom samozrejme sme si predsavzali, že pri 
hodnotení uchádzačov uplatníme iba dve kritériá, a to  ich 
vedomosti  a záujem o zvolený predmet. Z tejto požiadavky 
vyplynula zásada, že nikomu sa prijímacia skúška neodpustí. 
Dohodli sme sa, že odpovede nebudeme známkovať, ale bo
dovať. pretože bodový systém dáva lepšie možnosti jemne 
rozlíšiť vedomosti Na body sa prevádzali aj výsledky štúdia 
na strednej škole. 

Dlhoročné skúsenosti nás presvedčili, že na našej fakulte 
musíme vyžadovať okrem ústnych skúšok aj písomné testy 
Približne 30 % bodov získaval uchádzač za stredoškolské 
vysvedčenie, ďalšiu tretinu za písomnú časť skúšky Posled
ných 30 % z a  ústnu odpoveď. Asi 10 % bodov získal uchá
dzač z krátkeho vedomostného testu a na niektorých odbo
roch z a  vyhodnotenie talentu. Hodnotenie výsledkov zo stred
nej školy, ako aj hodnotenie písomných prác (boli vždy z dvoch 
predmetov) bolo objektivizované tak, aby jednoznačne a rov
nocenne vyjadrilo najväčšiu časť pripravenosti uchádzača 
o štúdium na našej fakulte Riziko určitej subjektívnosti zo 
strany skúšobnej komisie sa teda mohlo prejaviť iba v ústnej 
časti skúšky. 

V čom náš dobre mienený zámer nevyšiel? 

Ukázalo sa, ž e  takmer všetci uchádzači sa mohli preukázať 
vynikajúcimi výsledkami zo svojho stredoškolského štúdia, ale 
že v skutočnosti ich vedomosti boli veľmi rozdielne. Nerovna
ká úroveň stredných škôl spôsobuje teda naďalej pri rešpekto
vaní stredoškolských známok značné problémy. Ak sa stalo, 
že uchádzač z náročnejšej školy prišiel na prijímacie skúšky 
s priemerným vysvedčením, polovičný zisk bodov z a  strednú 
školu mu takmer úplne znemožnil zaradiť sa medzi adeptov 
na prijatie. 

Nebývalý počet uchádzačov o štúdium na našej fakulte -
vyše 2000 študentov - neumožnil využiť na konanie písom
ných testov iba veľké posluchárne, kde by sa dali študenti 
dobre rozsadiť a mali by možnosť samostatne pracovať. 
Písomné skúšky sa museli konať aj v menších miestnostiach, 
kde bola lepšia príležitosť odpisovať a našepkávať. Zadávate
lia písomiek nezabránili tomuto nešváru, a tak zapríčinili, že 
aj druhá časť prijímacích skúšok nie vždy odrážala skutočné 
vedomosti uchádzača. 

Ústne skúšky prebiehali v 43 komisiách. Je samozrejmé, 
že úplná jednota požiadaviek a celkom rovnaké hodnotenie 
odpovedí uchádzačov sa nedalo dosiahnuť. Spravodlivý výber 
študentov zaručovala však tá skutočnosť, že skúšobná komi
sia bola súčasne aj prijímacou komisiou. Hlavná prijímacia 
komisia ani v jednom prípade nepozmenila poradie uchádza
čov, aké navrhla skúšobná komisia. 

K jednej chybe tu však predsa len došlo Nezaslúžené vy
soké hodnotenie uchádzača strednou školou alebo zistené 
neopodstatnene vysoké bodové výsledky odpísaných čí na
šepkaných testov skúšobné komisie nemohli svojvoľne upra
viť. Preto v niektorých prípadoch navrhli neprijať uchádzačov 
s vyšším počtom dosiahnutých bodov a naopak, uchádzačov 

s nižším počtom bodov navrhli prijať Postup komisie bol 
nesporne spravodlivý, formálne bol však napadnuteľny 
a v skutočnosti bol aj ostro kritizovaný Príčinou tohto formál 
neho protirečenia bol malý počet bodov vymedzeny na hodno
tenie ústnej odpovede Pri takom veľkom počte uchádzačov 
neposkytoval dosť možností výraznejšie a spravodlivejšie 
zhodnotiť talentovaného a poctivého stredoškoláka 

Aké sa rysuju východiska pre buduči rok? 

Celý systém prijímacích skúšok na filozofickú fakuttu sa 
musí opäť posúdiť, a to za aktívnej účasti učiteľov i študentov 
Už dnes je isté. že sa bude musieť podstatne znížiť počet pn 
delených bodov za stredoškolské študium že sa bude musiot 
vylúčiť možnosť preukázať nepravdivý vedomostný prof pr 
písomných testoch (Nedá sa predpokladal menší počet pr-
hlásených uchádzačov - budu sa musieť pripraviť na každý 
deň aspoň dva varianty testov) Bodový system ktorý sa 
ukázal správny, sa bude musieť upraviť tak aby skúšobná 
komisia mala možnosť udeliť uchádzačovi za ústnu skúšku 
najmenej 50 % dosiahnuteľných bodov Jedine « t i  pomocou 
bude vedieť diferencovane a skutočne spravodlivo onod: j m  
predpoklady uchádzača na štúdium u nás. 

Nech už boli komentáre na margo našich prijímacích skú
šok akékoľvek, isté je, že sa nám ich podarilo v mnohom 
vylepšiť. Nemali by sme totiž zabúdať, koľko najrôznejších 
momentov, ktoré s pripravenosťou uchádzača na vysokoškol
ské štúdium vôbec nesúviseli, malo v minulosti vplyv na jeho 
prijatie. Tohto roku boli jediným kritériom vedomosti a tie 
sa skúšobné komisie skutočne snažili nielen odhalit, ale aj 
zohľadniť. Sme presvedčení, že tento trend je správny a jeho 
realizácia sa v budúcnosti bude ďalej skvalitňovať 

Prof. PhDr. Jozef Novak. DrSc., 
prodekan F F  UK 

Vianoce 
na Univerzite tretieho veku 

V učebni č. 601 v prístavbe RUK nastal ruch Prot PhDr 
T. Kuklinková, DrSc., vyhlásila prestávku na prednáške esteti
ky na Univerzite tretieho veku. Sivovlasí „študenti" si medzi 
sebou vymieňajú drobné darčeky - ručne vyrábané pozdravy, 
recepty na vianočné pečivo, vzory na šitie, pletenie, vyšivanie 
a háčkovanie, drobné krehké výrobky šikovných kuchárok 
so želaním pokojných, mierových Vianoc 

Najdisciptinovanejši a najpozorneßi študenti na naše/ škole 
- účastníci Univerzity tretieho veku vyhútali na poslednú pred 
vianočnú prednášku milú akciu, ktorá potešila každého Darcu 
i obdarovaného 

Dr M Fittová 
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Vytvárame podmienky 
PRE ROZVOJ V E D Y  

NA UNIVERZITE? 

(Dokončenie z 1. strany) 
Štátna politika v oblasti vedy sa bude realizo

vať vo vytváraní podmienok pre rozvo] všet
kých funkcii vedy a výskumu a pri uplatňovaní 
získaných výsledkov. Súčasťou štátnej politiky 
bude integrácia vedy so svetovou vedou a tran-
fér poznatkov svetovej vedy a výskumu, štát 
bude podporovať slobodnú vedeckú prácu na 
vysokých školách a v ďalších ved. inštitúciách. 
V oblasti výskumu bude podporovať spoločen
sky významné smery ako sú ekonomické, so
ciálne a ekologické problémy. 

Priama podpora vedy a výskumu sa bude 
rozdeľovať na časť inštitucionálnu z rozpočtu 
republík alebo federácie a na časť účelovú, 
z fondu vedy a výskumu. Fond vedy a výskumu 
na každej úrovni bude ovládaný Zákonom o ve
de. Príspevok štátu do fondu vedy sa bude 
schvaľovať každý rok. Účelová časť bude mať 
formu grantového systému. Granty sa budu 
poskytovať na konkrétne vedecké a výskumné 
projekty. Poskytnutie grantu bude mať cha
rakter verejnej súťaže 

V roku 1991 nebude ešte zriadený fond pre 
vedu a výskum, preto sa očakáva, že s prípra
vou zákona sa budú tvoriť aj zásady a pod
mienky pre prideľovanie grantov. 

Doteraz sa určili zámery výskumu, ktorý 
chce štát podporovať Prvým problémovým 
okruhom vyjadrujúcim humánny charakter 
vznikajúceho štátneho zriadenia v našej krajine 
je vytvorenie základných predpokladov pre 
zastavenie negatívnych tendencii v súčasnom 
vývoji zdravotného stavu populácie Táto 
problematika bude zahrňovať starostlivosť 
o zdravie ľudu V druhom problémovom okruhu 
je zahrnutý polivovoenergetický komplex, do
prava, telekomunikačná a informačná infra
struktura Tretí okruh tvoria problémy, ktoré 
súvisia s technicko-ekonomickou úrovňou 
ČSFR a jej návrat medzi vyspelé a kultúrne 
krajiny Európy. 

V súčasnosti sa intenzívne pripravujú návrhy 
na spôsob prideľovnia grantov, resp. na selek
ciu vedeckých projektov. 

V dávnejšej i menej dávnej minulosti sme 
toho veľa nahovorili o vede na vysokých ško
lách a v akadémii. V tej dávnejšej sa prijali 
dokonca spoločné vyhlásenia, v ktorých sa pro
klamovalo, že spolupráca je užitočná a že ju 
treba rozvíjať. Minister školstva a predseda 
SAV podpísali dohodu, ktorá sa distribuovala 
na fakulty a na katedry. Konečný efekt však 
nebol taký, aký sme ho chceli mať. Možno aj 
preto, sa vopred určovali ciele, bez toho, aby 
sme reálne zvážili našu vlastnú situáciu a naj
mä naše podmienky pre rozvoj vedy, pre jed
notlivcov a pre inštitúcie. 

Pred časom sa diskutovali kritériá, ktoré by 
sa pri hodnotení vedy a vedeckosti pracovní
kov mali uplatňovať. Veda samotná, to však nie 
sú iba kritériá. Mohli by sme ich v podstate mat 
a mohli by byť a\ identické napríklad s Har
vardskou univerzitou. Ale ani v tomto pripade 
by sa naša veda nepriblížila k harvardské] 
Veda potrebuje na univerzite tvorivú atmosféru 
Táto sa však nemôže zrodit z vôle božej Pre 
tvorbu tvorivej vedeckej atmosféry sme od re
volúcie neurobili nič. Aj  vtedy ak to porovnáme 
s akadémiou, sme na tom veľmi zle. Na univer
zite sa neuskutočnilo väčšie stretnutie tých. 
ktorým rozvoj vedy skutočne leží na srdci 
Myslím si, že za toto zmeškanie draho zaplatí
me. Vynechali sme z tejto hry aj študentov. 
Nemyslím si, že fakultné kolá ŠVOČ sú dobrou 
vecou, ktorá do vedy patrí. Osobne som ai 
v minulosti verejne vystupoval najmä proti spô
sobu oceňovania prác a proti určovaniu víťazov 
fakultných, ale aj iných kôl. Mali sme však 

uskutočniť prinajmenšom stretnutie tých, ktorí 
vedu robia a tých, ktorí z radov študentov majú 
o ňu záujem. Možno že je na príčine to, že sa 
očakávalo alebo sa ešte aj očakáva, že vedec
ké individuality môžu vyriešiť všetky problémy 
našej vedy. Aj  toto je scestie. Veda je záleži
tosťou kolektívnou, aj keď ju robia význačné 
individuality. Je iba veľmi malé percento oblastí 
vedy, kde môže vyniknúť individualita, ktorá 
nepotrebuje „robotníkov" v kolektívnej vede. 
Ak výrazné vedecké kapacity nedostanú „ro
botníkov vedy", tak moc neuspejú, nemôžu 
realizovať myšlienky hodné na to, aby sa reali
zovali. 
Fakulty v rámci univerzity bojujú teraz za väčšiu 
samostatnosť. Je to opodstatnené. Nemôže to 
však platiť pre rozvoj vedy. Doteraz to tak bolo, 
čo fakulta, čo katedra to vlastná veda. Veda 
sa však nemôže vtesnať do múrov katedier ani 
fakúlt, nemala by byť ohraničená, je nadka-
tedrová. To sme hovorili už v minulosti. Teraz 
zisťujeme, že je potrebné hľadať partnerov 
v zahraničí na to, aby sme mohli získať fi
nančnú podporu cez TEMPUS. Aj sa partneri 
hľadajú. A naša veda. alebo naše vedecké 
možnosti sa mrvia na drobné úseky, partnerov 
v rámci univerzity nevidíme. Univerzitná veda 
by mala spájať fakulty, mala by byť tým fakto
rom, ktorý pri osamostatňovaní fakúlt bude 
pôsobiť zjednocujúco. Nedali sme však tieto 
skutočnosti na všeobecnú diskusiu, nikto ne
oslovil pracovníkov univerzity, aby malí mož
nosť predostierať svoje názory, a ak ani tie nie. 
tak aspoň návrhy projektov a zámerov Na aka
démii prebieha intenzívny zjednocujúci proces, 
z ktorého klíčia projekty i kritériá pre ich prijí
manie a prípadné financovanie. My zatial boju
jeme za kritériá individuálnych pracovníkov 
Dôležitejšie však je hladanie ciest a spôsobov, 
ako by sme mali robiť selekciu tých vedeckých 
projektov, na ktoré financie budú. a ktoré by 
sme mali vynechať z našich zámerov pre naj
bližšie obdobie Ani najprísnejšie individuálne 
kritériá neurobia z pracovníka univerzity vý
znamného vedca Nam predsa musí ísť o niečo 
celkom iné Musí nám v prvom rade ležať na 
srdci to, či vôbec vytvárame podmienky pre 
rozvoj vedy na univerzite. Ak budeme podľa 
nejakého kľúča hoci aj spravodlivo rozdeľovať 
finančné prostriedky, to nebude znamenat, že 
tvoríme podmienky. Univerzita má svoje špeci
fikum v tom, že zasahuje do veľkého počtu 
odborov a oblastí Akadémia sa špecfikovala 
veľmi úzko v minulosti, preto sme tiež nemohli 
nachádzať spoločnú reč s pracoviskami akadé
mie. Mali by sme sa usilovať využiť šírku ve
deckého záberu napríklad tým, že by sme sa 
pokúsili smerovať vedu do dvoch prúdov, a to 
na oblasť potrebnej vedy, bez ktorej nemôže
me zabezpečiť rozvoj odborov a rozvoj tých 
oblasti spoločenskej činnosti, kde je to naozaj 
potrebné a na oblasť užitočnej vedy. ktoré 
môže prinášať prospech. V prvom rade by sme 
mali urobiť selekciu potrebného a až potom 
užitočného Ide o problém naliehavosti v sú
časnosti a nie o delenie vedy Tieto takmer zidealizované myšlienky však 
narazia na realitu týchto dni Tou su finančne 
možnosti pre rozvoj vedy. Ak máme byt vtiah
nutí do takýchto procesov, tak potom musíme 
mať aspoň približne rovnaké podmienky ako 
maju iné pracoviská a akadémia Predpokla
dajme. že s grantami získame vždy rovnaké 
prostriedky bez ohladu na to, o aké pracovisko 
ide. Avšak, ak budú inštitucionálne prostriedky 
prideľované pre vysoké školy a pre akadémiu 
rozdielne, tak sa naša perspektíva ešte zhorši 
Financovanie vedy vr .  1991 bude činit asi 90% 
v porovnaní s r 1990 To znamená, že vysoké 
školy budu aj v roku 1991 výrazne diskrimino
vané v porovnaní s akadémiou Touto skutoč
nosťou sa nevytvárajú pre vysoké školy také 
podmienky, aby tieto mohli konkurovať aka
demii Inštitucionálne prostriedky pre vysoké 
školy nie sú porovnateľné s akadémiou. Gran

tový systém sa v r. 1991 má tvoriť z inštitucio
nálnych prostriedkov v rámci rezortu školstva 
Táto skutočnosť vytvorí inú situáciu na akadé
mii. Vysoké školy majú záujem na rozvoji 
skutočnej spolupráce s akadémiou. Ak však 
chceme zdravo súťažiť o granty musíme mať 
„automobily", na ktorých chceme závodiť, 
aspoň približnej kubatúry. Osobne som za 
výraznú podporu rozvoja vedy na akadémii 
Súčasne som však za výrazný obrat politiky 
štátu v oblasti vedy na vysokých školách. Uve
domujem si, že aj tieto riadky sú iba slovami. 
Lepšie by boli skutky. Nemáme právo vyčkávať 
ďalej. Univerzita ako najstaršia vysoká škola 
na Slovensku má v tomto smere aj povinnosť 
byť iniciatívnou vo vede, ale aj pri jej riadení 

Prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc.. 
Lekárska fakulta UK, Bratislava 

Jubileum 

prof. Kovácsa 

Г» 
V januári sa dožil 60 rokov dekan Farmaceu

tickej fakulty UK prof Ing Peter Kovacs. DrSc 
Jubilant pracoval od - 1953 ako ašpirant pod 

vedením akademika Niederlande na LF UK 
Znademe celoštátne) farmaceutickej fakulty 
v Bratislave v r 1960 vytvorilo pre /utulanta cel
kom nové podmienky pre jeho vedeckú orientá
ciu a odborný rast. Prof. Kovács je známym 
a uznávaným odborníkom v oblasti biochémie 
tvorby rastlinných látok povahy fenolických gly-
kozidov. alkaloidov, tabaku, lobelky a najmä 
maku. Jeho odbornosť, uznávanú nielen u nás. 
ale aj v zahraničí, dokumentuje 90 vedeckých 
prác a 137 prednášok Je na mieste spomenúť 
aj autorstvo, resp. spoluautorstvo 6 skript, 
3 knižných publikácií, 2 učebníc biochémie pre 
farmaceutov, technického slovníka a prekladu 
učebnice biochémie pre veterinárnych medi
kov. 

Ak sa život prof Kovácsa výrazne zmenil pri 
založení Katedry biochémie a mikrobiológie na 
FaF v r. 1960. ovela väčšia zmena v jeho den
nom poriadku nastala v novembrových a nasle
dujúcich dňoch r. 1989 a 1990 Stal sa výraz
nou postavou vtedy vytvoreného akademické
ho fóra. ktoré začalo významne vplýval na život 
fakulty v nových podmienkach Všeobecná 
vážnost ktorej sa prot Kovacs na fakulte teš// 
jeho prístupy k študentom a pracovníkom fa
kulty, rozvážne a pokope jednanie, rozhodli pri 
hlad ani vhodného, všeobecne pn ta teľ neho 
kandidata na funkciu dekana fakulty pre obdo
bie začínajúce 1 2 1990 Zvolila ho akademi
ka obec fakulty velkou väčšinou hlasom 

Jeden rok jeho pôsobenia vo funke oekana 
dokazal. že si ho akademická obec na ôeto fa
kulty vybrala dobre Акааеткжу senát ho opát 
zvolil za dekana fakulty na trojročné obdobie 
ktoré začalo 1 februára 1991 Aj ked prot 
Kovács nevyšiel z farmaceutického hniezda 
celé svo/e pedagogičke pôsobenie s farmacxx. 
a jej fakultou spo/i a ako dekan chce aby to 
bola škola a pracovisko, ktoré je svetom *e<S 
a liekov 

M Chalsbala 
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ROZUMNEJŠIE VYUŽÍVAŤ PRÍRODNÉ ZDROJE 

Р Д О Ш & Ш  2 Ш Н Ж Ш  
Znižujúca sa kvalita životného prostredia, ochudobňovanie prírodného prostredia, ohrozenie zdravia celej 

ľudskej populácie a celý rad s nimi súvisiacich trendov, nás v ostatných desaťročiach presviedčajú o naliehavej 
potrebe rozumnejšieho využívania prírodných zdrojov. Aj najvytrvalejší zástancovia presvedčenia, že prostre-
ďové problémy sa vyriešia takpovediac na pochode a samé od seba, dnes už chápu, že bázou nielen hospodáre
nia, ale existencie človeka ako druhu vôbec, nemôžu byť voluntaristické predstavy o podmanení si prírody. Že 
existujú objektívne dané medze a spôsoby fungovania. Iba ich pochopenie a rešpektovanie môže viesť k dlhodo
bé vyváženému nekonfliktnému vývoju propagovanému dnes celosvetovo ako „udržateľný rozvoj" (sustainable 
development). 

S týmto poznaním súvisí aj  ďalšie, menovite, ž e  ochrana 
prírody, využ ívanie  prírodných zdrojov a tvorba životného 
prostredia človeka sú len rôznymi aspektami racionálnej ľud
skej činnosti a vyžadujú normovanie na základe vedeckých 
poznatkov. To,  čo v dávnoveku garantovala súhra obmedze
ných ľudských možností a intuitívne pociťovaná spolupatrič
nosť človeka a prírody, treba v 20. storočí zabezpečiť ináč. 
Pre túto problematiku vznikajú nielen prierezové orgány štát
nej správy, ale aj prierezové vedné disciplíny. 

Ekosozológia (conservation science) ako náuka o ochrane 
široko poňatej prírody (teda nielen prírodnín, alebo prírodné
ho prostredia) na princípe ekologických poznatkov a fyziotak-
tika ako náuka o racionálnom využ ívaní  prírodných zdrojov, 
našli svoj  odraz v názve novej katedry P v F  U K  

Katedra e k o s o z o l ó g i e  a f y z i o t a k t i k y  bola zriadená roz
hodnutím rektora Univerzity Komenského ku dňu 1. 4. 1990 
po niekoľkoročných diskusiách o jej  potrebe a odôvodnenosti 
v kruhoch učiteľov P v F  UK. Fakulta vychováva s í c e  u ž  od roku 
1977 odborníkov v študijnom odbore prírodného prostredia 
(neskôr: ochrana a tvorba životného prostredia), ale práve pre 
koncepčné a kompetenčné spory s a  zabezpečovala výučba 
provizórne. Pôvodne len prostredníctvom fakultnej komisie, 

neskôr prostredníctvom dvoch oddelení na dvoch rôznych 
katedrách. 

Tento nevyhovujúci stav opätovne kritizovali aj  študenti, ale 
až  po nežnej revolúcii sa  ich požiadavky na zmenu začali rie
šiť. Vedenie fakulty požiadalo v januári 1 990 samostatného ve
deckého pracovníka Centra biologicko-ekologických vied S A V  
RNDr.  Miku láša  L i s i c k e h o ,  CSc.,  o spracovanie návrhu kon 
cepcie fakultného pracoviska a vyučby v prirodovedeckei 
problematike životného prostredia P o  prerokovaní predlože
nej koncepcie v Akademickom senáte i Vedeckej rade, bol 
návrh prijatý a dr. Lisický dočasne poverený budovaním a v e  
dením Katedry ekosozológie a fyziotaktiky P v F  UK 

Katedra m á  pri svojom vzniku 5 učiteľov a 2 vedeckých 
pracovníkov a v oblasti výskumu by mala byt integrovana 
s Oddelením ekosozológie a monitoringu S A V  v rámci pnpra 
vovaného združeného pracoviska V o  výučbe kladie dôraz na 
koordinačnú aktivitu, pretože na výučbe uvedeneho študi|ne 
ho odboru sa podieľa väčšina katedier fakulty, a tiež na t ímovú 
spoluprácu študentov v rámci diplomových prac o d  tretieho 
ročníka Novokoncipovane učebné planý umožňuiu namiesto 
doterajších dvoch odborných zameraní profilovať absolventa 
veľmi  pružne a oveľa  účelnejšie ako doteraz 

RNDr.  M L i t i c k y ,  C S c  

INOVAČNÉ POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM v odbore filozofia 
V súvislosti s vytváraním katedier humanistiky, resp. im podobných 

pracovísk spoločenskovedného charakteru na slovenských vysokých 
školách, rozhodla sa Katedra filozofie a dejín FF UK organizovať ino
vačné PGŠ pre ich učiteľov, poväčšine svojich bývalých absolventov 
Ako sa vraví v návrhu tohto štúdia jeho cieľom je poskytnúť absolven
tom odboru filozofia možnosť podstatným spôsobom prehĺbiť a rozšíriť 
si svoju odbornosť, resp. nanovo si vyprofilovať orientáciu a špecializo
vať sa v doteraz u nás nepěstovaných filozofických disciplínách a za
meraniach. Pochopiteľne, popri všeobecnom záväznom programe 
bude sa oscbitne prizerať aj na špecifické potreby pôsobiska frekven
tantov tohto PGŠ (t. j. fakulty, resp. vysokej školy, kde pracujú). 

PGŠ prebehne v šk. rokoch 1990/91 a 1991/92 v piatich týždňových 
sústredeniach s celkovým rozsahom 200 vyučovacích hodín. 

Z obsahového hľadiska sa ráta s rozčlenením problematiky (na 
každom sústredení) do nasledujúcich troch základných blokov: 

Veľké postavy a smery filozofie 20. storočia. Na každom 
sústredení sa bude venovať pozornosť istému okruhu filozofickej 
problematiky: sociálno-politickej filozofii (analýza filozofie W. Diltheya 
M Webera, J. Habermasa. G. Lukácsa), fenomenologickej a existen
cialistickej filozofii (E. Husserl, M. Heidegger, M. Merlean-Ponty, J. Pa
točka), modernému pozitivizmu a filozofii vedy (E. Mach, K. R. Popper, 
L. Wittgenstein, W.  Quíne, T. S. Kuhn), tendenciám vo francúzskej filo
zofii 20. storočia (neoracionalizmus, štrukturalizmus, postštrukturaliz-
mus, postmodernizmus) a tiež vývinu slovenskej filozofie v 20 storočí 

Voliteľný blok: buď epistemológia a metodológia vedy, alebo 
sociálna filozofia a etika. V oboch alternatívach sa bude hovoriť 
o živých problémoch filozofie 20. storočia s dôrazom na súčasnosť 

Vzhľadom na bohatstvo a rozmanitosť nemožno tu uviest temy týchto 
prednášok a seminárov a tak iba na ukážku spomeňme špecitickosf 
spoločenskovedného poznania, demokracia, kult osobnosti, etické 
názory T. G. Masaryka, logika a jazyk, explanácia a chápanie vo vede. 
človek a sloboda, teória spravodlivosti, epistemológia synergetiky, filo 
zofia politiky, jednotlivec a štát, profesijné etiky, zmysel a absurdnost 
života, znakové procesy a kultura, morálna volba atď 

Ako „spoločný základ ' sú prednášky z oblasti blízkych filo
zofii (napr politológia, sociológia, teológia, religionistika a i ) a tiež 
ukážky metodických postupov (vrátane rozboru textov v slovenčine 
i v cudzích jazykoch). 

Semináre a diskusie sú základnou formou priebežného overova
nia vedomostí Požiadavkou Úspešného absolvovania PGš |e vereina 
obhajoba písomnej záverečnej práce (na 5 sústredení) 

Zatiaľ zoznam prednášajúcich a vedúcich seminárov zahrňuje do 
70 mien z UK, SAV, ďalších vysokých škôl a Inštitúcií zo Slovenska 
kolegov z Prahy a Brna. i zahraničných prednášateľov (naima z Vied 
ne) Program je však do istej miery flexibilný, so zámerom využit kaidu 
zahraničnú návštevu z oblasti filozofie 

Veľké problémy spôsobujú otázky finančného a materiálneho zabez 
pečenia. Ale s tým sa jednoducho musi rátať a dúfať v pomoc 
ministerstva školstva, resp ďalších inštitúcií Za odbornú a organizač
nú úroveň PGČ zodpovedá vedúci gestorujucej katedry, doc dr 
M Marcellí, CSc -Prvé sústredenie sa podľa plánu uskutočnilo už vlani 
v júni. Perspektívne katedra počíta s podobným (avšak vhodne upra 
veným) inovačným PGš aj pre učitelov filozofie (občianskej náuky 
humanistiky) na stredných školách 

Prof PhDr Milan Zlgo, CSc 
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