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Ako ďalej v edičnej činnosti?

Prebudiť študentov
z apatie

Časy sa menia. Kdeže sú skriptá z a pár korún, kde sú ich tisícové náklady? Náklady,
z ktorých dostávala fakultná knižnica rovnú tretinu „gratis". Kde s ú časy, keď sa dal
farebný atlas dermatovenerológie vykalkulovať z a cenu 90 korún, hoci by hen z a hum
nami stál možno dvojnásobnú čiastku v nemeckých markách.
Tie časy sú nenávratne preč. A hoci je prebudenie tvrdé - bolo potrebné. Veci
ekonomické sa vracajú na miesto, kam vždy patrili. Neroňme slzy nad starými „zlatý
mi" časmi. Pripravme našich študentov a ich rodičov na to, ž e štúdium niečo stojí. Aby
sa rodičia nepohoršovali nad nehoráznosťou, ž e od ich ratolestí, nádejných adeptov
medicíny, fakulta požaduje sumu, pokrývajúcu aspoň čiastočne náklady na vytlačenie
otázok na prijímacie skúšky. Lebo i takí sa našli. Aby tí, i všetci ostatní, počítali s fak
tom, že v prípade prijatia ich detí. ich čaká mnoho ďalších výdavkov
Veci sa vracajú na svoje miesto Verme, ž e i dnešní študenti LF UK, budúci lekári,
dočkajú sa lepšieho spoločenského i ekonomického uznania, než generácie ich pred
chodcov. Všetko na svete však niečo stojí a na to si konečne treba začať zvykať.
Prostriedky na edičnú činnosť fakúlt v roku 1991 boli menšie ako rok predtým, ale
ako sa hovorí v známom vtipe, možno väčšie, ako budú v roku 1992. Ceny tlačiaren
ských produktov naopak vzrástli. A tak sa korigovali edičné plány: na polovicu či tretinu
nákladu, o 10 až 20 % rozsahu - a dačo sa vyčiarklo úplne. Nie vždy to bolo na škodu
veci. Dobrý študijný materiál sa nemusí vyznačovať veľkým kvantom spotrebovaného
papiera. Jedno či dvojsemestrové odbory sa prezentovali skriptami, ktorých sumárny
rozsah bol naprojektovaný na viac než tisíc strán. A to nezriedka existujú ešte prísluš
né „predpísané" učebnice „pre vysoké školy"... no medici sa v jednom prípade už
roky učia z nepochybne vysokokvalitnej učebnice - pre stredné zdravotné školy!
Rozumným prístupom sa teda dalo usporiť i na tomto konci.
Zásadnou vecou však zostáva spravodlivé rozdelenie prostriedkov na edičnú čin
nosť v rámci UK. T o „poděděné", totalitné delenie malo totiž svoje záhady. Nové roz
delenie musí vychádzať z dvoch, verím, ž e jednoznačne akceptovateľných východísk,
platných pre súčasné obdobie „ekonomickej krízy". Prvým je imperatív daný tým.
ž e sme predovšetkým škola a že našou prvou a neoddiskutovatelnou povinnosťou
je učiť. A na to sú nevyhnutné kvalitné a dostupné učebné texty.
Z tohto pohľadu sa mi zdá jasné, ž e vydávanie odborných publikácií (Folia
etc)
je síce plne v právomoci edičnej komisie príslušnej fakulty, no pri rozdeľovaní
prostriedkov medzi jednotlivé fakulty UK sa táto edičná činnosť nemôže apriórne
zohľadňovať. Rozhodujúcim kritériom pre ich rozdeľovanie sa v súčasnej situácii musí
stať počet tých, ktorí na fakulte študujú - a ktorí študijnú literatúru potrebujú. Počet
publikujúcich pedagógov je v svetle priority vzdelávacieho procesu druhoradý.
Prostriedky na edičnú činnosť nech sú plne v rukách fakúlt, ktoré musia mať úplnú
voľnosť v zadávaní zákazok tomu, kto vec vytlačí najlacnejšie, najrýchlejšie - a kvalit
ne. Verme, ž o to bude „naše" univerzitné edičné stredisko! Ak nie, musíme sa poobze
rať po iných možnostiach. Časy sa menia

MUDr. Peter Osusky, CSc.,
prodekan Lekárskej fakulty UK

Novembrové obdobie roku 1989 rezo
novalo aj hlasom študentov zrušit SZM
a utvoriť si novú politicky nezávislú orga
nizáciu. Studentská komora Akademické
ho senátu Pedagogickej fakulty UK bola
dlhší čas jedinou zástupkyňou študen
tov. Vzhľadom na množstvo špecific
kých problémov našej školy sa nemohla
a možno ani nechcela zaoberať takými
činnosťami, ktoré na iných fakultách pre
brali študentské parlamenty Neexistova
la žiadna činnosť v zahraničnej, kultúrnej
alebo sociálnej sekcii.
Stojaté vody alebo chaotická partizančina nás priviedli k založeniu organizácie
Spolok mladých pedagógov - Liberté.
Počítali sme s tým. že študentov našej
fakulty bude spájať nielen približne rov
naká veková hranica, ale aj odborné za
meranie školy, na ktorej študujú. Naším
cieľom už je vytvorenie študentskej ko
munity a opätovné oživenie a podpora
záujmových aktivít študentov od diskus
ných večerov cez divadelné predstavenia
až po spoluprácu s prodekanom pre za
hraničné styky. Podmienky a priestory,
ktoré nám poskytuje škola sú viac než vy
hovujúce Zarážajúci je však iný faktor,
a to je stratený entuziazmus väčšiny do
niečoho sa zapojiť, akoby čakali so za
loženými rukami na pád niečoho, čo
im spadne rovno do internátnej izby,
aby si to vôbec všimli. Předpokládáme
že pre študentov blízkymi podujatiami
a vlastným postojom pnvábime ostatných
študentov, už dosť dlhu dobu apatických
a alergických voči akejkoľvek organizácii
Nechceme však masový celoškolský
spolok. Atraktívnejšie bude zrejme vy
tvoriť priestor pre stretávanie, výmenu
názorov, nešenie problémov alebo posky
tovanie študentského informačného sen 
su. Bude to zrejme chviľu trvat, kym si
týmto spôsobom študentská organtzaoa
nájde svoju tvár príťažlivú a/ pre tých
s tymi založenými wkami
Pavol Kanoš
Z a Spolok mladých pedagógov
- Liberté a z a jeho výkonný výbor

Udelenie medailí UK

Dohody o spolupráci

Rektor UK prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc., odovzdal zlatu
medailu UK Dr. Phil. Heinrichovi Pfeifferovi a strieborné
medaily UK Dr. Ing. Dietrichovi Papenfussovi a Dr.iur.
Thomasovi Berberichovi, popredným predstaviteľom
Základiny Alexandra von Humboldta za rozvoj medziná
rodnej spolupráce.
Základina Alexandra von Humboldta patrí medzi najvý
znamnejšie svetové nadácie pre vedeckých pracovníkov. Jej
poslaním je umožniť, predovšetkým mladším vedeckým pra
covníkom dlhodobé študijné pobyty na vysokých školách a ve
deckých pracoviskách v SRN. V roku 1990 bolo touto nadá
ciou financovaných 40 mladých štipendistov z Č S F R . Úzka
spätosť Základiny a jej bývalých štipendistov sa odzrkadlila
i založením Humboldtovho klubu na Slovensku.

Rektor Univerzity Komenského prof. MUDr. Juraj Švec,
DrSc., prorektor UK doc. PhDr. Igor Brezina, CSc. a prorektor
Univerzity Blaise Pascal v Clermont Ferrand II prof. André
Gueslin podpísali dohodu o vedeckej a pedagogickej spolu
práci medzi oboma univerzitami dňa 15. mája Jej cieľom je
rozvoj spolupráce v oblasti prírodných vied, telesnej výchovy,
matematiky, fyziky a aplikovanej linguistiky, výmena vedeckej
a odbornej literatúry, podpora lektorátu slovenského jazyka
na Univerzite Blaise Pascal a výskum a výmena skúsenosti
v oblasti vyučovania francúzštiny. Obidve univerzity budú pod
porovať priame kontakty medzi svojimi študijno-informačnými
strediskami, zapojenie pracovísk v európských edukačných
programoch (Tempus) a preskúmajú možnosti vzájomného
prepojenia študijných programov a vydávanie spoločných
diplomov (postgraduálne doktorandské štúdium, spoločné
vedenia doktorandských prác z a účasti učiteľov obidvoch uni
verzit).

Rektor UK prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc., a prorektor UK
prof. Ing. Ferdinand Devínsky. CSc., odovzdal- zlatú
medailu UK aj prof Trevorovi M. Jonesovi z Veľkej Brita
nie. riaditeľovi výskumu Wellcome Pic and Wellcome
Foundation LTD, jednej z najväčších svetových farmaceu
tických spoločností. Spoločnosť ma len v o výskume viac
ako 3000 vedeckých pracovníkov s ročným rozpočtom
250 miliónov libier.
Vedecká práca prof. Jonesa je zameraná najmä na farma
ceutickú technológiu a biofarmáciu Prof. Jones je jednou
z kľúčových osobností, ktoré zodpovedajú z a uvedenie do ži
vota prvého lieku pre chemoterapiu A I D S A Z T azídotymidín.

Rektor UK prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc. a president
International Christian University v o Viedni prol Wil
C. Goodheer podpísali dohodu o spolupráci medzi oboma
univerzitami. Obe univerzity budú spolupracovat v oblast
managementu, filozofie a pedagogiky lekárskych a prirod
ných vied, teológie a medzinárodného prava Spolupraca sa
zameria na obojstrannú účast študentov a učiteľov na pred
náškach a seminároch, pomoc Univerzite Komenského zo
strany Christian University pri zabezpečení študijnou litera
túrou a pri vybudovaní Informačného centra

• Vedecká rada Moskovskej štátnej univerzity M V Lomonosova, zložená z predstaviteľov jej fakult, vedeckých
ústavov a pracovísk, zvolili nového rektora Viktora Antonovíča Sadovničého, profesora Matematicko-fyzikálne;
fakulty a vedúceho Katedry matematickej analýzy. Prof, Sadovničij pôsobil mnoho rokov ako prvý prorektor Moskov
skej štátnej univerzity,
• Na Ázijskom kongrese telovýchovného lekárstva v Hongkongu prof. MUDr Ľudovítovi Komadelovi. DrSc .
udelili čestné členstvo vo FIMS a zlatú medailu z a vedeckú, pedagogickú a odbornú činnosť pre rozvoj telovýchovné
ho lekárstva v o svete. Sú to najvýznamnejšie ocenenia FIMS (od r. 1928 bolo udelených len 8 zlatých medailí
a 20 čestných členstiev; Týmto aktom sa oficiálne natrvalo zapísal do histórie FIMS ako uznávaný odborník celosve
tového významu.

PROBLÉMY PRÍPRAVY BUDÚCICH UČITEĽOV
prírodovedných predmetov
V súčasnom období determinovanom spoločenskými zme
nami sa úsilie Prírodovedeckej fakulty, ktorá okrem odborní
kov prírodovedných predmetov vychováva aj budúcich učite
ľov chémie, biológie a geografie, sústreďuje na komplexné
skvalitnenie prípravy svojich absolventov.
Vedenie fakulty a učitelia vychádzajú s mnohými iniciatívny
mi návrhmi a cez viaceré inštitúcie a fóra (expertné skupiny
MŠMŠ S R pre vyučovanie chémie, vedu a výskum, vedeckú
literatúru, tituly a hodnosti, fakultné školy, Radu vysokých škôl,
Ú U V U , akreditačné komisie) sa zapájajú do riešenia problé
mov súvisiacich so skvalitnením prípravy budúcich učiteľov.
Naším základným cieľom je:
- zvýšenie úrovne odbornej prípravy,
- vytvorenie novej metodológie a obsahu pedagogicko-psychologickej zložky prípravy,
- organické prepojenie jednotlivých zložiek prípravy počas
celého štúdia.
O d školského roku 1990/91 sme v spolupráci so študentmi
realizovali už viacero pozitívnych zmien v učebných plánoch
týkajúcich sa obsahu í časovej dotácie odborných predmetov,
predmetových didaktík, obsahovej náplne a organizácie peda
gogických praxi, zavedenie bodového hodnotenia vedomostí
a aktivity študenta, od ktorých očakávame zvýšenie samostat
nosti a zodpovednosti študenta počas štúdia.
Pri postupnom uskutočňovaní týchto zmien súvisiacich so
skvalitňovaním prípravy budúcich učiteľov prírodovedných
predmetov vyvstávajú mnohé problémy. Niektoré možno vy
riešiť na úrovni katedry alebo fakulty, ďalšie však presahuju
rámec školy.
Takýmto otvoreným problémom ostáva profilácia absolven
ta učiteľského štúdia. Pociťujeme absenciu prognostických
pohľadov na ško/sku sústavu, na spoločnosť, čo považujeme
z a limitujúci faktor pri konkretizácii profilu absolventa a osob
nosti učiteľa v budúcnosti.
Na viacerých zasadnutiach dekanov učiteľských fakúlt boli
k problematike profilácie absolventov prerokované rôzne
návrhy jednotlivých fakúlt. Niektoré pedagogické fakulty s a
chcú sústrediť na prípravu učiteľov len pre základné školy, iné
uvažujú o príprave učiteľov i pre stredné školy, prípadne zave
denie bakalárskej formy štúdia.
Prírodovedecká fakulta mieni naďalej pripravovať učiteľov
prírodovedných predmetov pre stredné a základné školy, a to
v diferencovanom štúdiu.
Fakulta vychádzajúc z o svojich tradícií a vysokého vedecko-odborného potenciálu naďalej akcentuje požiadavku vyso
kej odbornej erudície učiteľa. V ostatnom čase s a však zame
riava aj na posilnenie pedagogicko-psychologickej zložky
prípravy. Zriadením Katedry didaktiky prírodných vied v roku
1986 sa utvorili lepšie podmienky aj na rozvoj jednotlivých od

borových didaktík. Výsledky vedeckovýskumnej práce katedry
sa využívajú priamo v príprave budúcich učiteľov a v ďalšom
vzdelávaní učiteľov prostredníctvom celoštátnych a národ
ných seminárov organizovaných Ú U V U , v príprave metodic
kých materiálov, dočasných učebných textov pre stredné školy
z biológie, chémie a geografie, v tvorbe didaktického softwaru,
v zavádzaní a využívaní počítačov v o vyučovaní prírodoved
ných predmetov na základných a stredných školách a v prí
prave učiteľov ako kvalifikovaných užívateľov výpočtovej
techniky.
Od prebiehajúceho personálneho dobudovania katedry
o pedagóga a psychológa, očakávame riešenie integrácie
odborových didaktík so všeobecnými pedagogickými a psy
chologickými disciplínami, ako aj skvalitnenie vedecko
výskumnej činnosti katedry zameranej na procesuálnu stránku
vyučovania. Doterajšia výučba pedagogiky a psychológie na
fakulte vychádzala z klasického členenia pedagogických
a psychologických disciplín. Preto nový návrh pedagogickopsychologickej zložky prípravy vypracovaný na katedre didak
tiky prírodných vied sleduje posilnenie funkčnosti tejto zložky
prípravy s dôrazom na rozvíjanie tvorivého pedagogického
myslenia, rozvoj didaktických zručností a utváranie postojov
spojených s profesiou učiteľa.
V súlade so svetovým trendom postupnej akcelerácie vy
učovacieho procesu od verbalízmu cez názornosť k čin
nostnému princípu z a jednu z najdôležitejších súčastí prípra
vy budúcich učiteľov prírodovedných predmetov považujeme
pedagogickú prax. Preto veľký dôraz kladieme na skvalitnenie
jej obsahovej náplne avšak problémom zostáva jej samotná
realizácia, ktorá je podmienená riešením:
- legislatívneho zabezpečenia - schválenie pripraveného
návrhu predpisu o pedagogickej praxi študentov denného
štúdia a doplnkového pedagogického štúdia MŽMŠ S R (sieť
fakultných škôl, finančné zabezpečenia praxi, kritériá výbe
ru fakultných učiteľov a rozsah ich činnosti);
- koordinácia pedagogických praxi s fakultami v rámci UK,
ako aj s fakultnými školami (časové termíny a d(žka trvania
praxí v jednotlivých ročníkoch.
Skvalitnenie prípravy budúcich učiteľov je zložitý proces,
ktorý si vyžaduje komplexný prístup.
Úspešnosť riešenia bude podmienená kvalitou podielu všet
kých zainteresovaných na príprave budúceho učiteľa, ktorý
by sa mal po ukončení štúdia plynule zapojiť do výchovno-vzdelávacej práce v utvárajúcom sa náročnom konku
renčnom prostredí novovznikajúcich typov základných
a stredných škôl.
Beáta Bresťenská. Mária Dolákova
Prírodovedecká fakulta UK

ODBORNÁ PRAX
súčasť výučby na Farmaceutickej fakulte UK
Praktická výučba bola historicky vždy
významnou zložkou výchovno-vzdelávacieho procesu farmaceutického štúdia.
Po zavedení úplného vysokoškolského
vzdelávania bola dovtedy vyžadovaná
ašpirantská lekárenská prax nahradená
odbornou prázdninovou praxou s rôzny
mi formami odbornej praxe zaradenej do
posledného ročníka štúdia.
V súčasnosti chápeme odbornú prax
študentov F a F UK v Bratislave ako prak

tickú odborno-pracovnú činnosť, ktorá je
súčasťou ich vzdelávania a prípravy na
výkon profesionálnych funkcií Odborná
prax výrazne ovplyvňuje všestranný roz
voj študentov tým, že:
- konkretizuje, rozširuje a syntetizuje
teoretické poznatky a overuje ich plat
nosť v praxi,
- obohacuje a rozvíja poznávacie proce
sy študenta,

- prispieva k utváraniu pracovných ná
vykov a zručnosti ako predpokladu pre
ich úspešné osvojenie.
- kladie požiadavky na pracovnu dis
ciplínu a zodpovednosť z a vykonanú
prácu,
- vplýva na morálne a eticke hľadiska
v medziľudských vzťahoch.
- formuje vztah študenta k povolaniu
a k poslaniu ako zdravotníckeho pra
covníka.
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Podľa súčasných študijných plánov
absolvujú študenti odbornú prax dvakrát
počas štúdia, pričom jej obsahové zame
ranie súvisí s príslušnou etapou výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj špe
ciálnym zameraním študijného odboru.
V školskom roku 1991/92 študenti štu
dijných odborov farmácia všeobecná
a klinická absolvovali odbornú prax v le
kárňach 70 lekárenských služieb na ce
lom území Č S F R .
Prvá prax, ktorú absolvujú študenti na
začiatku 2. ročníka má propedeutický
charakter. Cieľom praxe je oboznámiť sa
s prevádzkou lekárne, s jednotlivými od
bornými lekárenskými činnosťami a po
stavením farmaceuta v zdravotníctve.
Študenti študijného odboru technologická
farmácia absolvovali odbornú prax v pod
nikoch farmaceutického priemyslu.
Druhá časť odbornej praxe je situova
ná do záverečných ročníkov štúdia. Štu
denti študijného odboru všeobecná far
mácia ju absolvovali po 3. ročníku v urče
ných lekárňach na celom území Č S F R
s cieľom overenia a aplikácie základných
teoretických poznatkov v praktických le
kárenských činnostiach. Studenti po 4.
ročníku študijného odboru klinická farmá
cia vykonávali odbornú prax vo vybraných
zdravotníckych zariadeniach (oddelenia
klinickej biochémie, oddelenia klinickej
farmakológie, oddelenie nukleárnej medi
cíny, toxikologické laboratóriá, farmako
logický a toxikologický výskum, klinické
oddelenia farmaceutických podnikov, vedecko-informačné kancelárie, farma
ceutických priemyselných podnikov) ale
bo na špecializovaných oddeleniach le
kární pri nemocnici s poliklinikou. Cieľom
praxe je oboznámiť sa so špecifickými
činnosťami uvedených zdravotníckych
pracovísk. Odborná prax študentov 4.
ročníka technologického smeru je špe
cializovaná na priemyslovú výrobu liečiv
a ich kontrolu.
Dĺžka praxí v jednotlivých odboroch
a ročníkoch štúdia je trojtýždňová v ter
míne september-október. Absolvovanie
praxi sa ukončuje previerkou vedomostí
formou testu a udelením zápočtu.
Odbornú prax študentov Farmaceutic
kej fakulty UK po organizačnej (uzatvára
nie zmlúv) a obsahovej stránke (vypraco
vanie náplní praxi) zabezpečuje Katedra
organizácie a riadenia farmácie. Ako sme
uviedli vyššie, odborná prax prebieha
v príslušných zariadeniach na území ce
lej Č S F R v úzkej súčinnosti s jej pracov
níkmi, ktorým sa treba z a ich nezištný
podiel na odbornej výchove farmaceutov
aj touto cestou poďakovať.

RNDr. Mária Raková, CSc.,
RNDr. Marta Slezáková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie
F a F UK
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Pedagogická fakulta UK sa stáva členom
Európskej asociácie pre špeciálnu výchovu
Európska asociácia pre špeciálnu výchovu - European Assotiation for
Special Education (EASE) existuje od r. 1968 a združuje pracovníkov v oblasti
výchovy telesne, mentálne a zmyslovo postihnutých alebo emocionálne a so
ciálne narušených. Kladie si z a úlohu zlepšovať výchovu a celkovú starostlivosť
o postihnutých a narušených a pomáhať im v spoločenskej integrácii
E A S E svojou činnosťou umožňuje priame vzájomné kontakty inštitúcii a spo
ločnosti z rôznych štátov, ako aj kontakty prostredníctvom odbornej literatúry
Každoročne organizuje konferencie, sympóziá, semináre a iné stretnutia. V pro
grame na rok 1992 je 17 takýchto akcií v 10 štátoch. Prvou z nich bol seminár,
ktorý sa uskutočnil v dňoch 6.-7. marca 1992 na pôde Pedagogickej fakulty UK
Jeho témou bola spolupráca Východu a Západu v rozvoji špeciálnei výchovy
E A S E reprezentoval jej prezident Klaus W e n z z Nemecka a Pedagogickú
fakultu UK jej dekan, Doc. P h D r Miroslav T Bažány, CSc
Na seminári sa zúčastnilo 21 odborníkov z o zahraničia (Bulharsko, Juhoslá
via, Maďarsko, Nemecko, Nórsko. Poľsko, Rumunsko a Taliansko) a predstavi
telia špeciálnej pedagogiky z pedagogických fakúlt v Prahe, Olomouci a Bra
tislave a z ďalších pracovísk.
Súčasťou programu bolo aj zasadnutie výkonného výboru asociácie na
ktorom bola Pedagogická fakulta UK prijatá z a pridruženého člena E A S E
Keďže fakulta na svojich katedrách sústreďuje prípravu špeciálnych pedagó
gov v rôznych formách štúdia a vedecky výskum v odboroch špeciálnej pedago
giky. svojim členstvom v E A S E dostáva ďalšiu možnosť na lednei strane získa
vať informácie a podnety k zvyšovaniu úrovne svojej činnosti a na druhej strane
prezentovať svoje výsledky z oblasti špeciálnej pedagogiky
Do pripravovaného programu E A S E na rok 1993 bol prijatý návrh Pedagog
kej fakulty UK usporiadal na Slovensku sympozium so zameraním na probie
matiku zaostávania v mentálnom vyvine detí z etnických menšín Toto poduia
tie fakulta zorganizuje v spolupráci so Spoločnosťou pre špeciálnu a liečebnú
výchovu na Slovensku a do jeho programu prispeje pracami s tematikou vychovy detí z rómskych rodín
Doc. PhDr. Ema Kollárove, CSc
Pedagogická fakulta UK

Ako ďalej
vo výučbe občianskej náuky na FTVŠ UK
Novo sa formujúca občianska spoločnosť v podmienkach demokracie kladie nové
nároky na výchovu k občianskemu životu na jednotlivých stupňoch a typoch škôl Profil
absolventa študijného odboru občianska náuka je determinovaný
- novokoncipovaným poňatím predmetu občianska náuka a etická výchova na
základných školách,
- novým poňatím predmetu občianska náuka (resp. predmetov, ktoré ho budu
nahrádzať) na jednotlivých typoch stredných škôl,
- kvalitami občana v pluralitnej demokratickej spoločnosti, založenej na trhovej
ekonomike,
- základnými atribútmi pedagogickej profesie
Absolvent štúdia odboru občianska náuka ako učiteľ, vychovávateľ a kultúrny pra
covník musí:
- cieľavedomo riadiť výchovno-vzdelávací proces na úrovni najnovších poznatkov
nosných disciplín, z ktorých je budovaný didaktický systém predmetu občianska náuka
a etická výchova na základných a stredných školách,
- vytvárať sústavu vedomostí, zručností, postojov a návykov ovplyvňujúcich
charakteristické črty žiakov nutné pre občiansky život v demokratickej spoločnosti.
- uplatňovať najnovšie výchovné a vzdelávacie metódy a postupy vo výchovnovzdelávacom procese občianskej náuky a etickej výchovy
Splnenie týchto úloh umožňuje koncepcia štúdia odboru občianskej náuky, žabe/
pečujúca v o vnútornej štruktúre učebného plánu nadväznosť vedných disciplín

- predmety všeobecného základu pre prípravu učiteľov,
- predmety teoretického základu odboru občianska náuka,
- predmety odboru občianska náuka profilujúce a špecializačné.
Teoretický základ odboru občianska náuka tvoria rovnomerne zastúpené disciplíny
filozofické, ekonomické, sociálne, právne, historické.
V skupine profilujúcich a špecializačných predmetov majú osobitnú dôležitosť - teória
štátu a práva, štátne právo Č S F R , ekonomika Č S F R , etika.
Dôležité postavenie z hľadiska koncepcie výchovno-vzdelávacích cieľov má didakti
ka občianskej náuky, etická výchova, systém odborných praxí a komplexné exkurzie.
V priebehu štúdia sa kladie dôraz na samostatnú prácu študentov ako predpoklad
k tvorivému prístupu nadobúdania a odovzdávania poznatkov, vzbudzovanie záujmu
žiakov o aktívnu a zodpovednú činnosť občana nášho štátu.
Učebný plán v o svojom poňatí sa v hlavných komponentoch zhoduje s učebnými
plánmi občianskej náuky na všetkých fakultách, ktoré pripravujú na Slovensku učiteľov
pre uvedený odbor.
Profil absolventa odborového štúdia občianskej náuky vyjadruje jednotu troch strá
nok učiteľskej prípravy:
- špecializovanú odbornosť,
- mnohostrannú prípravu k pedagogickej činnosti,
- osobnostné kvality.
Absolvent päťročného štúdia odboru občianska náuka získava aprobáciu ako učiteľ
občianskej náuky a etickej výchovy na základných školách ako aj na jednotlivých
typoch stredných škôl. Poňatie učebného plánu, nadväznosť jednotlivých študijných
disciplín, intrapredmetové vzťahy, zaradenie povinných i povinne výberových predme
tov zohľadňuje poslanie učiteľskej prípravy v odbore i možnost pre poslucháčov
odboru špecializovať svoj odborný profil s prihliadnutím na záujmy poslucháčov
PaedDr. Ján Kuzma, CSc.
vedúci katedry

Práce profesorov na preklade Biblie
Potreba slovenského prekladu Biblie sa pociťovala oddávna Zdôvodňovaná bola
nielen nábožensko-cirkevnými hľadiskami, ale aj tým, že preklady Biblie patria praktic
ky vo všetkých rečiach do kultúrneho pokladu národa. Bolo potrebné vykonať preklad
z pôvodných reči (hebrejčiny a gréčtiny), a to s prihliadaním na výsledky vedeckého
bádania - preto účasť profesorov EBF pri preklade bola samozrejmá.
K realizácii prekladu Biblie do slovenčiny sa v minulosti pristupovalo z dvoch strán:
z oblasti cirkvi katolíckej a z oblasti cirkvi evanjelickej V oblasti katolíckej vznikol
preklad ostrihomského kanonika Juraja Palkovlča v r. 1629 Neskôr preklad Spolku
sy. Vojtecha (Ide o preklady Vulgáty a čiastočne Neovulgaty). V oblasti evanjelickej
sa používal preklad Biblie Krallckej. Po prvej svetovej vojne vznikol preklad Jozefa
Roháčka.
Keď evanjelická cirkev Iniciovala preklad Biblie i s použitím nových vedeckých
výskumov, prácu na ňom vykonali hlavne profesori Evanjelickej bohosloveckej fakulty.
Najprv šlo o preklad Novej zmluvy z gréčtiny, ktorý vyšiel v roku 1942. a to s prispen í m
štyroch profesorov (dr. Ján Jamnický. dr. Ján Beblavý. dr. Aladar Hornyanszky
a dr. Sam. Št. Osuský). Tento preklad v druhom vydaní revidoval prof. dr. Karol Gabriš.
K ďalšiemu vydaniu Novej zmluvy bol pripojený i preklad Žalmov (s prácami prof. dr.
Štefana Kátlovského a dr. Júliusa Janku).
Práca na preklade celej Starej zmluvy z hebrejčiny trvala vyše 20 rokov, až vr. 1979
vyšla celá Biblia. Vedúcim prekladateľskej komisie bol opäť prof. Gábriš a okrem prof,
dr. Kátlovského a Dr. Janku pracoval na preklade i prof. dr. Ján Petřík Možno povedať,
že práce členov fakulty boli pri vydaní prekladu celej Biblie z pôvodných rečí rozhodu
júce.
Teraz je v behu nový projekt: V posledných dvoch rokoch sa začala práca na ekume
nickom preklade Biblie, teda za účasti všetkých cirkvi, i katolíckej Z profesorov EBF
sa na práci zúčastňujú štyria: doc dr. Juraj Bándy (vedúci komisie pre Starú zmluvu),
prof. dr. Karol Nandrasky, prof. dr. Karol Gábriš (vedúci komisie pre Novu zmluvu)
a doc. dr Ján Grešo. Ekumenicky preklad Biblie má v buducnosti zjednotiť používanie
Biblie v celom národe. Popri dodržaní zásady, že preklad musí byt z pôvodných reči
a pri použití najnovších poznatkov z bádania o Biblii je v popred i snaha podať moderny
preklad v čistej živej reči (preto sa pracuje s linguistami). ktorá je plne zrozumiteľná
i mladším generáciám
Prof. Dr. K. Gabriš
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

Prvý dekan
Katolíckej
bohosloveckej fakulty
Posvätná kongregácia pre semináre
a univerzity v R í m e vydala 15. augusta
1935 (č. 756/1935) dekrét o kánonickom
engovaní Katolíckej bohosloveckej fakul
ty v rámci bratislavskej univerzity. V po
lovici januára 1936 bolo Ministerstvo
školstva v Prahe informované o dekréte
Posvätnej kongregácie a 24 apríla 1936
vyšlo vládne nariadenie (č. 112/1936) na
vykonanie zákona č. 441 Sb. a n. (z 24.
júla 1919), ktorým sa zriadila Římskoka
tolická bohoslovecká fakulta v Bratislave
17. septembra 1936 bol zvolený z a
prvého dekana Katolíckej bohosloveckej
fakulty v Bratislave riadny profesor cir
kevného práva ThDr. Emil Funczik
Emil Funczik sa narodil 9. novembra
1892 v Mojmírovciach. Gymnázium na
vštevoval v Trnave, teológiu študoval
v Ostrihome a v Budapešti (1913-1918).
Titul doktora teológie dosiahol na Karlo
vej univerzite v Prahe (1919). Cirkevné
právo prednášal v Nitre (1921) a v Trnave
(1922-1936). Roku 1936 bol menovaný
z a riadneho profesora cirkevného práva
na Katolíckej bohosloveckej fakulte v Bra
tislave. Popri pedagogickej činnosti sa
dôsledne zameriaval na študium aktuál
nych otázok z cirkevného práva. Umrel
23. marca 1973 v Bratislave
Prof. Funczik uverejnil početne štúdie
i vedecko-populárne články v rozličných
periodikách. Z jeho publikácii spomenie
me aspoň niektore Interpretatio Codicis
Juris Čanonici (Trnava 1930) Predpisy
kanonického práva o školstve (Trnava
1931). Katolícke manželske pravo (Trna
v a 1936 a 1944), Cirkevno-pravna kazuistika (Trnava 1940), Cirkevno-pravne
predpisy (Trnava 1946) a Prevadzame
Modu vivendi (Trnava 1947)
Prof. Funczik dlhé roky oóovzdava:
svoje odborne vedomosti poslucháčom
fakulty, ktorí si s vďakou na neho spo
mínajú
Prof. ThDr. Anton Bagin
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N O V Ý STUDIJNÝ ODBOR

Sociálna práca a sociálna pedagogika
V školskom roku 1991/1992 vznikol na Pedagogickej fakulte UK nový Studijný odbor Sociálna práca a sociálna pedagogika.
Gestorom štúdia je novozaložená Katedra sociálnej práce a sociálnej pedagogiky. Zavedenie štúdia bolo iniciované predovšetkým
požiadavkami MPaSV SR.

Študijný odbor Sociálna práca a sociálna pedagogika je konci
povaný ako päťročné jednoodborové dvojstupňové vzdelávanie za
merané na prácu s ľuďmi, ktorí potrebujú sociálnu alebo sociálnopsychologickú pomoc. Sociálna práca predstavuje starostlivosť
o jedinca, rodinu alebo inú malú sociálnu skupinu, prácu so sociál
nou sieťou a pôsobenie v lokálnych spoločenstvách. Na makrosociálnej úrovni sociálna práca zasahuje i do oblasti sociálne) politiky.
V bakalárskom štúdiu (6 semestrov) sa v príprave študentov kla
die dôraz na konkrétnu prácu s ľuďmi v terénnych a rezidenciálnych podmienkach. Štyri semestre druhého stupňa vzdelávania
obsahujú špecializáciu a prípravu v oblasti riadiacej práce a sociál
nej politiky. Absolventi štúdia získajú titul bakalár sociálnej práce
a magister sociálnej práce.
V študijnom programe sa popri tradičnej vzdelávacej úlohe ve
nuje značná pozornosť rozvíjaniu osobnostného potenciálu štu
denta, komunikatívnych schopností a zručností a metód sociálnej
práce. V štúdiu sú teoretické odbory zastúpené 50-timi %, 30 %
štúdia zaberajú praktické nácviky a experienciálne formy učenia.
20 % štúdia strávia študenti v praxi a pod superviziou. Štúdium
je zložené z interdisciplinárneho základu a špeciálnej časti, obe
zložky sú zastúpené v prvom i druhom stupni vzdelávania
Pri tvorbe koncepcie štúdia sociálna práca a sociálna pedagogi
ka sme spolupracovali s viacerými vzdelávacími inštitúciami v za
hraničí i v ČSFR. Nezištnú pomoc nám poskytla predovšetkým Hogeschool De Horst v Driebergene v Holandsku. V súčasnosti máme
kontakty s Katedrou sociológie FF UK, činnosť katedry sa snažíme
koordinovať i so sesterskými katedrami v Prahe a Brne.
Absolventi štúdia sociálnej práce a sociálnej pedagogiky nájdu
uplatnenie vo všetkých sférach a stupňoch rezortu práce a sociál
nych vecí, v penitenciárnych zariadeniach, v rezorte zdravotníctva,
možno predpokladať, že v budúcnosti i v osobitných a špeciálnych
výchovných zariadeniach školstva. V zahraničí majú sociálne

pracovnici široké uplatnenie aj v blízkosti neštátnych sociálnych
služieb - cirkevných, charitatívnych, svojpomocných a iných
Klientelu sociálneho pracovníka tvoria jednotlivci alebo skupiny
rizikovej populácie, osoby s maladaptívnymi prejavmi, v krízových
stavoch, obete násilia a inak zneužívaní ľudia (predovšetkým deti),
oslabení, telesne, zdravotne, mentálne a zmyslovo postihnutí
u ktorých je v popredí problém v adjustácii na dané prostredie, vek,
situáciu, v integrácii alebo socializácii Oo sféry sociálnej práce
spadá i otázka pomoci nezamestnaným, socio-ekonomická proble
matika, čiastočne regulácia nezamestnanosti Na úrovni medziskupinových javov sa pozornosť sústreďuje na spoločenské minority
a ich spolužitie s majoritnou spoločnosťou Sociálny pracovník
môže zohrávať pozitivnu ulohu pri liečbe, prevencii, doltečovaní
drogových závislosti a zneužívania nävykovych látok, môže praco
vať s prostitutkami, osobami bez vlastného domova opustenými
ľuďmi bez trvalých partnerských vzťahov atď Sociálni pracovnio
pracujú so všetkými vekovými skupinami populácie, ponukaiu
intervenčné programy (od prípravy na rodičovstvo, napr u riziko
vých matiek alebo rodičov až po senium), pnčom sa zamenavaju
na sociálnu dimenziu ledinca, či skupiny, problémy v sociálnych
vzťahoch a sociálnom fungovaní pnamo v sociálnom prostredí
Študijný odbor sociálna práca existuie vo všetkých ctvilizova
ných krajinách sveta a v nejednej z nich má veľmi dlhu tradíciu
Je absurdné a zároveň typické, že pravé v krajinách tzv socialistic
kého bloku jednoducho tento odbor nevznikol, resp neprežil V naj
eližšei buducnosti možno tento nedostatok pocíti cela široká vere
nosť.
V šk r. 1991/92 boli do 1 ročníka pn)ati všetci 26 uchádzači
o denne Studium sociálnej prace a sociálnej pedagogiky. Okrem
toho bude katedra realizovať rekvalifikačné kurzy, externé bakalár
ske a rozširujúce štúdium a cyklické vzdelávanie pre pracovníkov
rezortu práce a sociálnych vecí a rezortu spravodlivosti.
dr. Vladimír Labáth

VÝZNAM
EKONOMICKÉHOVZDELÁVANIA
PRE PRÁVNIKOV
Zvrat spoločensko-ekonomického systému sa zásadne dotýka
aj školstva. Z m e n y u s k u t o č ň u j ú c e s a n a v y s o k ý c h š k o l á c h
z m n o h ý c h c i e ľ o v , m a j ú v š a k j e d e n podstatný - kvalitne pripraviť
absolventov.

Právnická fakulta vedomá si tejto úlo
hy, naviac podmieňovanej naliehavou
potrebou praxe, u ž d v a roky uplatňuje
novú koncepciu štúdia. Napriek niekto
rým problémom (enormná potreba novej
študijnej literatúry, adaptabilita študentov
i učiteľov) postupne s a presadzuje jej
životaschopnosť.
Terajšia prax naliehavo „zháňa" práv
nikov, čoho dôsledkom je značný záujem
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o štúdium n a Právnickej fakulte UK. Ten
to je okrem iného motivovaný možnosťou
širokého uplatnenia s a v praxi, a to nielen
bezprostredne v právnych oblastiach, ale
aj v kombinácii s príbuznými oblasťami.
T o u najbližšou je oblasť ekonomiky,
hospodárska prax, v ktorej pracuje znač
ná časť právnikov, z ktorých mnohí do
kazujú svoju „ekonomickú" zdatnosť pri

najmenšom porovnateľnú s odborníkmi
s ekonomickým v z d e l a n í m
Prepojenosť a v z á j o m n á podmienenosť práva a ekonómie m á svoju teoretic
kú, praktickú a historickú opodstatne
nosť.
Tradície výučby ekonomických pred
metov na Právnickej fakulte U K siahajú
u ž do začiatkov jej vzniku po I. svetovej
vojne. N e m ám e tu n a mysli len tzv „právno-ekonomické" predmety (obchodné
právo, zmenkové právo, hospodárske
právo atď.), ale „čisto" ekonomické pred
mety, ktoré však v o vzťahu k právu nema
j ú iba doplnkovú funkciu (národohospo
dárske teórie, národné hospodárstvo,
podniková ekonomika, účtovníctvo štát
nych a súkromných podnikov atď.), ale
tvoria integrálnú súčasť práva, s ú nevy
hnutným ekonomickým v z d e l a n í m absol
ventov Právnickej fakulty UK
Stručný pohľad do histórie fakulty je
tiež jedným z argumentov pre potrebu
výučby ekonomických predmetov Ich vý
učba m á nielen tradíciu, ale i kvalitu,
o čom svedči aj pôsobenie na fakultách
takých v ý z n a m n ý c h národohospodárov
ako R Bříška a najmä I Karvaš

Ku cti fakulty slúži, ž e v priebehu celej
svojej existencie nikdy s a nevzdala vý
učby ekonomických predmetov, aj keď
pod vplyvom rôznych tlakov, resp. da
ného spoločensko-ekonomického systé
mu s a vyučovali ekonomické predmety
s obsahom zodpovedajúcim vtedajším
potrebám.
A k s m e konštatovali zacielenosť n a
kvalitu absolventov, ktorá musí zodpove
dať potrebám praxe a formovať pružné
myslenie pre osvojovanie si nových
poznatkov, m u s í m e vedieť čo učiť a čomu
učiť budúcich absolventov
K e ď ž e hovoríme o vzťahu práva a eko
nómie v súvislosti s potrebou ekonomic
kého vzdelávania, resp. ekonomických
vedomostí (ale aj potreby určitých zruč
ností) absolventov fakulty, nemienime
t ý m evokovať dojem akejsi „ekonomizá
cie" právnického štúdia. Skôr chceme
zdôrazniť potrebu týchto vedomostí, kto
rých naliehavosť prekročila prah dverí.
A k v predchádzajúcich rokoch centrali
zovanej administratívno-direktívne ria
denej ekonomike potreba uplatnenia eko
nomických vedomostí u právnikov na
chádzala v e ľ m i malý priestor z hľadiska
iniciatívy a tvorivých prístupov v ekono
mickej realite, súčasnosť a blízka budúc
nosť bude vyžadovať predovšetkým ovlá
dať širokú paletu rôznych poznatkov
s uplatnením samostatnosti a iniciatívnosti v praxi
Predpokladom týchto schopností sú
dobre zvládnuté najnovšie poznatky teó
rie a praxe, spolu s metódami ich osvojo
vania a aplikácie.
A k potreba ekonomického vzdelania
právnikov stojí mimo diskusie, tak jeho
šírka a hĺbka musí byť v kontexte celého
spektra právnických predmetov vyme
dzená, resp. uplatňovaná tak, aby svojou
funkčnosťou ukazovali ich „ekonomický"
charakter a zároveň posúvali ich „ekono
mický" obzor, č í m napomôžu absolven
tom hlbšie zvládnutie a k o právnych pred
metov, tak aj ekonomických predmetov
P o v a h a novej koncepcie štúdia n a fa
kulte a potreby praxe vedú i k ú v a h á m
týkajúcim s a transformácie ekonomiky.

Transformácia centralizovanej, direk
t í v n e riadenej ekonomiky n a trhovú eko
nomiku vyžaduje osvojenie si základných
ekonomických znalostí o mechanizme
fungovania, čo j e obsahom prvých dvoch
semestrov štúdia v podobe zoznámenia
s a so všeobecnou ekonomickou teóriou,
ktorá spolu s ďalšími predmetmi tvorí
obsah prvého teoretického bloku.
V tomto bloku nadobudnuté teoretické
poznatky s a konkretizujú v nasledujúcom
bloku v predmetoch - teória a riadenie
podniku, základy financií, ako i v o voli
teľných predmetoch managementu, od
vetvia národného hospodárstva, ekono
mické a právne aspekty rizika podnika
nia.
V blízkej budúcnosti s a okruh predo
všetkým voliteľných ekonomických pred
metov rozšíri a z á u j e m budú prejavovať
predovšetkým študenti posledných se
mestrov, ktorí u ž viac-menej budú mať
predstavu, resp. cielene s a zameriavajú
n a určité oblasti praxe, kde mienia praco
vať.
Naše predpoklady vychádzajú z o sku
točnosti, ž e efektívne fungovanie trhu v o
všetkých moderných ekonomikách m á
tzv. trhovú infraštruktúru - ide o pravidlá
a inštitúcie - štátne, neštátne, ktorých vý
voj nie j e jednorazový a bude mať dlhšie
trvanie. Vytvorenie širokého legislatívne
ho a inštitucionálneho rámca trhu, bude
vyžadovať značný počet odborníkov, kto
rí majú aj primerané ekonomické zna
losti.
Črtá s a rad z aují m avý ch hraničných
predmetov (právno-ekonomických) týka
júcich s a napr. ochrany majetku, Konku
rencie. firemného účtovníctva a jeho
kontroly, burzovníctva, fungovania trhu
cenných papierov, podnikových informá
cií a ich regulácie, tieňovej ekonomiky
a pod.
Samozrejme, ž e rozsah a obsah eko
nomických predmetov musí mať také atri
búty, ktoré absolventovi poskytnú nielen
informácie, ale predovšetkým praktickú
použiteľnosť a umožnia pochopiť sú
vislosti s jeho budúcim z am e r aní m .
Dušan Stanek
Právnická fakulta UK

Sympózium o podnikaní
Katedra slovenských dejín, českých dejín a archívnictva FF UK usporiadala v spolupráci so
Sekciou hospodárskych a sociálnych dejín Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a Společnos
ti pro hospodárske dejiny na pôde Filozofickej fakulty v Bratislave celoštátne sympózium „O podni
kateľoch a podnikaní na území Čiech, Moravy. Sliezska a Slovenska do r. 1848'. Na úvod odzne'
podnetný príspevok - Podnikatelstvo ako predmet historického výskumu (problémy a metódy)
od prot. M. Myšku (Ostrava). Aj ďalšie príspevky a najmä aktívna diskusia za účasti asi 30 popred
ných českých a slovenských odborníkov, z ktorých spomenieme aspoŕ najznámejších - prof
Janák, doc Novotný, dr. Matějček, DrSc , dr Špriesz, dr Horská, doc Skladaný, dr Mazurek.
dr. Kamenický, dr. Melniková ai. konkrétne zmapovali situáciu v tejto novooživovanej discipline
hospodárskych dejín. Účastnici sa dohodli, že budú v téme pokračovať na buduci rok v skuman;
podnikatelských osobností a ich aktivít po roku 1848 Gestorom bude tentoraz Společnost pro
hospodářské dějiny
doc. Jozef Bad'urík.
FF UK

Pozvanie
do Pedagogického klubu
pri Filozofickej fakulte UK
V roku 1992 začal pri Filozofickej fakul
te U K svoju činnosť Pedagogický klub,
ktorý j e dobrovoľným z á u j m o v ý m združe
n í m pracovníkov pedagogickej teórie
i školskej praxe s cieľom prispieť k objas
ňovaniu interiorizácie duchovnej kultúry
ako zložitej interakcie vychovávacieho
a školského systému.
Členstvo v Pedagogickom klube je
bezplatné. Činnosť s a uskutočňuje vlast
nou aktivitou členov a z prípadných
prostriedkov sponzorov, z poradenske
a vzdelávacej činnosti klubu. Pedagogic
ký klub riadi troj a ž päťčlenný výbor na
čele s predsedom ktorý j e oprávnený ko
nať v mene združenia
Práca klubu by mala byť neformálna
bezprostredná s í c e organizovaná, ale
aj spontánna, založená najmá n a vzá 
jomnej v ý m e n e teoretických vedomosti
a praktických skúseností členov v z á u j m e
z v y š o v a n i a kvalitatívnej účinnosti učeb
ného procesu n a základných, stredných
a vysokých školách a v o vzdelávaní
dospelých
Prvé stretnutia v Pedagogickom klube
s m e usmernili n a základné metodologic
ké otázky vedy s o špecifickým zreteľom
n a pedagogiku, n a experimentálnu peda
gogiku, n a účinnosť prednesú, n a v z ť a h
pedagogiky a odborných didaktík a pod
Reforma školstva j e nevyhnutná. Nie
ako dôsledok „zamatovej revolúcie", tc
by bolo zjednodušené chápanie. J e nevyhnutná nielen u nás, ale v o všetkých
pokrokových krajinách, pretože vedecké
informácie s a začínajú zhodnocovať pre
stredníctvom technických utilit, ako pro
striedok, predmet i produkt spoločenskej
výroby V dôsledku toho zákonite dôjde
k z á s a d n ý m z m e n á m filozofického chá
pania výchovy a technológie vzdeláva
nia.
Nenárokujeme si právo uskutočniť hlbo
kú kritickú analýzu pedagogickej teóne
a školského systému, pretože ide o kardi
nálnu, východiskovú otázku, ktorá nie te
len otázkou do vlastných radov pedaaogov. ale celej spoločnosti.
Rozuzľovanie klbka probiémov hlbo
kej krizy spoločnosti, určenie diagnózy ie
ochorenia a návrhy n a účinnú liečbu a
prostredníctvom výchovy a vzdelavania
si vyžaduje interdisciplinárne prístupy
Preto radi privítame v Pedagogickom klu
be všetkých spolupracovníkov i študen
tov. ktorí maju z á u j e m prispieť k ozdravc
v a n i u našej spoločnosť h l a d a m r r k o r
s e n z u medzi tradicionalistickou kulturou
a modernizačnými trendami technickej o
vilizacie s dôrazom na etiku a hodnotové
orientácie mladej generácie
Prof PhDr. Ing Jozef Konôpke. CSc
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Názor študentov
na predmet
TELESNÁ

mestnanca. Lekár v rámci prevencie i te
rapie odporučuje jednoznačne aktívny
pohyb a dokonca a j určí dózovanie zaťa
ženia.
Toto s ú dôvody, pre ktoré s a študenti
Farmaceutickej fakulty zastávajú povin

nej účasti n a predmete „telesná výcho
v a " do tých čias, k ý m s a celkove spomí
n a n á situácia nezlepší.
Mgr. Jozef Stowasser
vedúci katedry T V Š

VÝCHOVA

P o novembri 1989 študenti Farma
ceutickej fakulty pri korigovaní učebného
plánu s a dôrazne postavili z a pokračova
nie predmetu telesná výchov a a šport
( T V a Š ) povinnou formou pre všetkých
študentov fakulty mimo končiaci ročník.
Pochopili, ž e aktívny telesný pohyb môže
robiť každý sám, ale inak j e to, keď ich
cvičenia vedú skúsení odborníci, ž e na
výlet môžu ísť taktiež sami, ale viac s a
naučia, keď im v rámci zimných a letných
telovýchovných sústredení dajú základné
pohybové vzdelanie učitelia telesnej vý
chovy a športu. Okrem toho využitie exis
tujúcich skromných možností telovýchov
ných a športových objektov (plaváreň, te
locvičňa, posilovňa, lodenica) j e lepšie
len v rámci rozvrhu s povinnou účasťou.
Okrem povinnej T V majú ročníky l . - V .
možnosť účasti n a špecializovaných cvi
čeniach nepovinnejT V v športoch: pláva
nie, volejbal a basketbal žien, v o d n á tu
ristika a v poslednom čase i posilňovanie.
Požiadavky študentského parlamentu
s ú n a kolégiu dekana prerokované
a v oblasti T V a Š fakulta prispieva rozum
nou mierou finančne n a obidve formy te
lesnej výchovy a športu.
J e možné, ž e názor študentov n a T V a š
s a v z á s a d e tvorí jednak podmienkami fa
kulty a jednak i prístupom učiteľov K T V Š
k študentom.
Systém, ktorý v súčasnosti v o vyspe
lých krajinách sveta existuje n á m môže
byť do určitej miery vodidlom, ale najskôr
s a k nemu m u s í m e priblížiť ekonomicky,
t. j. konkrétne v oblastí T V a Š dostatkom
objektov s príslušným materiálnym vyba
v e n í m a a ž potom prejsť n a dobrovoľnosť
a určitú uvedomelosť dospelých študen
tov. N a porovnanie so „západom" u našej
mládeže nie j e vypestovaný taký trvalý
v z ť a h k aktívnemu pohybu ako u nich.
V povedomí každého je, ž e bez športova
nia bude kondične menej schopný plniť
pracovné úlohy fyzickej či duševnej prá
ce. V o viacerých krajinách u ž zamestná
vateľ požaduje lekárske posudky o zdra
votnom stave a kondícii svojho za-

Pohybová aktivita našich študentov
Studentský život je pestrý a mnohotvárny, taký ho vytvára škola, internát a samozrejme
samotný študent. Možnosti nenáročnej pohybovej aktivity sú určované vlastnou iniciatívou
študenta a dvoma (2) hodinami telesnej výchovy týždenne, ak su povinné! Internáty v Mlyn
skej doline sú dočasným domovom pre asi 8 000 študentov z vysokých škôl v Bratislave
Možnosti pohybového vyžitia sú tu veľmi slabé. Niekoľko neudržiavaných betónových
ihrísk, tenisový kurt a priľahlý lesík, ktorý láka rekreačných bežcov.
V priestoroch internátov v Mlynskej doline sa nachádza niekoľko telocvični, ktoré patria
fakultám UK. Tieto každá fakulta podľa svojich možností poskytuje vo voľných hodinách
(väčšinou večer) na športové a pohybové vyžitie sa ubytovaným študentom V priestoroch
manželských internátov sa nachádzajú 2 telocvične - lekárskej a Pedagogickej fakulty
Obe poskytujú vo večerných hodinách svoje priestory pre športovanie študentom UK, ale
prichýlime i študentov STU (v areáli internátov v Mlynskej doline nemajú vlastnú telo
cvičňu!!!).
Už druhý školský rok sú 2 večery v týždni v telocvični Pedagogickej fakulty vyhradené
pre cvičenie s hudbou. Cvičenie vedú študentky našej fakulty pod odborným dohľadom uči
teľky KTV. Záujem o cvičenie je enormný, kapacita telocvični umožňuje cvičiť najviac
120-130 záujemcom, a tak kto pride neskôr nenájde si už voľné miestečko. Preto záujem
covia o túto formu pohybovej aktivity (sú už i prví adepti spomedzi chlapcov) prichádzajú
do telocvične dokonca s predstihom, pretože meškať znamená - necvičiť!
Nechceme týmto príspevkom robiť reklamu tomuto cvičeniu - tú nepotrebuje, lebo záu
jem značne presahuje možnosti a kapacitu telocvične Chceme iba poukázať na spôsob
ako umožniť bez veľkých organizačných a materiálnych nárokov (stačí iniciatívny cvičitel
+ reprodukovaná hudba a telocvičňa) intenzívne, ale príjemné a emotívne pohybové vyži
tie veľkému počtu študentov UK za relatívne krátky čas. Chceli by sme i touto cestou požia
dať našich študentov o rešpektovanie základnej hygienickej požiadavky, pri vstupe do ob
jektu telocvične sa prežúvať - veď sami sebe zlepšia prostredie, v ktorom sa chcú cítiť pri
jemne a dobre a hlavne si zdravo zacvičiť.
PaedDr. Peter Sokol
Pedagogická fakulta UK
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