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prof. Dr. Herbertovi Oelschlägerovi a prof. Dr. Károly Zalaimu 

Dňa 11. marca 1993 sa v aule UK konalo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Uni
verzity Komenského, rozšírené o vedecké rady fakúlt UK, pri príležitosti udelenia ve
deckých hodností doktor farmaceutických vied honoris causa prof. Dr. Herbertovi 
Oelschlägerovi, riaditeľovi Inštitútu pre farmaceutickú chémiu Univerzity J.-W. Goethe-
ho vo Frankfurte nad Mohanom v Spolkovej republike Nemecko a prof. Dr. Károly Zalai
mu z Inštitútu farmaceutickej administrácie a Fakultnej lekárne Semmelweisovej Lekár
skej Univerzity v Budapešti. 

Zasadnutie otvoril a viedol prorektor UK doc. RNDr. Sveto-
zár Kalavský, CSc. Na akademickej pôde v mene učiteľov, 
študentov a pracovníkov UK privítal čestných doktorandov 
a predstaviteľov Národnej rady SR, Ministerstva školstva a ve
dy SR, Ministerstva zahraničných veci SR, Ministerstva zdra
votníctva SR a predstaviteľov diplomatického zboru v SR, ako 
i akademických funkcionárov sesterských univerzít Českej 
a Slovenskej republiky a dekana Prírodovedeckej fakulty Vie
denskej univerzity. 

Slávnostný prejav predniesol prvy prorektor UK prof. 
RNDr. Pavol Hrnčiar, DrSc. 

Pred 40 rokmi, v šk. r, 1952/53 začala svoju činnost Farma
ceutická fakulta našej alma mater. Pritom nadviazala na tradí
ciu farmaceutického štúdia založeného na našej univerzite 
v r. 1939. V septembri minulého roku sme bilancovali na sláv
nostnom zhromaždení jej uplynulé štyri desaťročia a konštato
vali sme s uspokojením, že táto fakulta vyrástla v učilište eu
rópskeho štandardu a úspešne s a  vyrovnala aj s náročnými 
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vzdelávania v o  svojich štátoch i na medzinárodnej úrovni, ako 
aj pri zavádzaní  účinnej a bezpečnej farmakoterapii. Rýchla 
expanzia liečiv a ich narastajúca spotreba m á  nielen kladné 
stránky v možnosti farmakologického ovplyvnenia väčšieho 
množstva chorôb, ale otvára mnohé problémy ekonomické, 
organizačné, legislatívne, sociálne a v neposlednej miere 
i etické. 

Napĺňa m a  uspokojením dnešná slávnosť našej univerzity 
venovaná tradícii pestovania farmaceutických vied na našej 
farmaceutickej fakulte a vzťahom tejto fakulty k zahraničným 
fakultám zastúpeným takými osobnosťami, ako sú prof 
Oelschläger a prof. Zalai. 

Po slávnostnom prejave prvého prorektora UK obozná
mil účastníkov slávnostného zhromaždenia so životom 
a dielom našich doktorandov dekan Farmaceutickej fakul
ty UK prof. Ing. Peter Kovács, DrSc. 

Pán prof. Herbert Oelschläger sa narodil 18 mája 1921 
V Brémách Základné školské vzdelanie absolvoval v Bré
mách a po predpísanej farmaceutickej praxi Studium farmácie 
v Hamburgu ukončil v roku 1949 Doktorandské Studium ve
dúce k doktorátu z farmaceutickej chémie, ukončil v r 1952 
P o  habilitácii v r 1957 začal  pôsobiť na Ústave farmaceutickej 
chémie na univerzite v Hamburgu, aby o d  r 1959 ako profesor 
farmaceutickej chémie prevzal vedenie Farmaceutického 
inštitútu Univerzity J W Goetheho v o  Frankfurte nad Moha
nom V jeho čele zotrval do r 1990 

Náš čestný doktorand pôsobil v o  funkcii dekana Pri rodové 
deckej fakulty Univerzity J W Goetheho v o  Frankfurte nad 
Mohanom v r 1970-1971. bol predsedom Nemeckej farma 
ceutickej spoločnosti, členom Liekopisnej komisie a bol funk
cionárom lekárskej komory a ďalších farmaceutických organ 
záci i  Ako riaditeľ Farmaceutického inštitútu v o  Frankfurte nad 
Mohanom zaviedol nové moderne učebne osnovy a presadí  

Slávnostný promočný akt udelenia čestného doktorátu prof. Dr Herbertovi Oelschlägerovi 

vytvorenie ďalších farmaceutických katedier, najmä farmako
lógie pre prírodovedcov, galenickej farmácie a farmakog-
nózie. 

Dostal viacero vyznamenaní  doma i v zahraničí. Z domá
cich pôct a ocenení treba uviesť Spolkový záslužný rád prvej 
triedy, Čestné členstvo nemeckej spoločnosti pre vojenskú 
medicínu a farmáciu, Lesmúllerovú medailu nemeckej farma
ceutickej asociácie, dopisujúce členstvo Nemeckej akadémie 
vied a literatúry, medailu Carl-Mannich " D e sciencia pharma-

úlohami rokov 1960-1969, kedy bola jedinou svojho druhu 
v bývalom Česko-Slovensku. 

Vznik  a rozvoj farmaceutickej fakulty vyžadoval  širokú me
dzinárodnú spoluprácu. R á d  konštatujem, ž e  túto pomocnú 
ruku fakulte podali aj  tie fakulty a inštitúty, z ktorých prichádza
jú naši doktorandi. 

Jubileum tejto fakulty si pripomíname a j  na tomto slávnost
nom zhromaždení,  keď sa realizuje návrh jej dekana a vedec
kej rady, aby medzi vynikajúce osobnosti, ktorým Univerzita 
Komenského udelila svoju najvyššiu poctu s a  zaradili aj  dvaja 
vážení  a všeobecne uznávaní  predstavitelia farmaceutických 
vied. Som rád, ž e  z a  čestných doktorov farmaceutických vied 
budeme promovať pána prof. Dr. Herberta Oelschlägera 
z o  staroslávnej univerzity J. W .  Goetheho v o  Frankfurte nad 
Mohanom a pána prof. Dr. Károlya Zalaia z o  známej  Semmel-
weisovej Lekárskej Univerzity v Budapešti, s ktorou nás spája
jú ž ivé kontakty aj odkazy z dej ín vysokého školstva na území 
našej republiky. 

A j  keď udelenie čestných doktorátov farmaceutických vied 
spájame s jubileom fakulty mysl íme si, ž e  tieto pocty prichá
dzajú v o  vhodnom čase, označovanom z a  vzrušujúce obdobie 
vývoja vied o zdraví,  ktorých výsledky umožňujú viac a plnšie 
pochopiť ako pracuje ľudský organizmus a ako ho môžeme 
udržať zdravým a funkčným, aj keď ešte su tajomstvá čakajú
c e  na svoje odhalenie. 

V polovici osemdesiatych rokoch minulého storočia s a  za
čala plodná spolupráca chemikov, lekárnikov a lekárov. Selek
t ívne ničenie choroboplodných organizmov v ž ivom tele účin
nými chemickými látkami sa od čias Paula Ehrlicha a jeho spo
lupracovníkov vyvinulo v chemoterapiu založenú na vedec
kom základe. Táto m á  dosiaľ významnú perspektívu. Dlhodo
bými prácami sa vybudovali určité štruktúry molekul, ktoré 
s ú  účinné voči choroboplodným zárodkom, pričom nepoško
dzujú hostiteľský organizVnus. T ý m  novým v Ehrlichovej práci 
bola cielenosť pri obmenách chemických štruktúr molekuly 
z hľadiska dosiahnutia vytýčených cieľov. Úspechy syntéz 
dnešných liečiv vyplývajú z tejto metódy, rozšírenej o ďalšie 
jemnejšie štruktúrne a iné kritériá. 

V y š e  9 0 %  všetkých liečiv z a  posled
ných 100 rokov pochádza z výskumných 
syntetických chemických laboratórií a 
bez zveličovania možno povedať, ž e  
presvedčivé úspechy medicíny by s a  ani  
zďaleka neboli mohli dosiahnuť bez po
užitia množstva farmaceutických produk
tov. Úspechy v lekárskych zásahoch s ú  
v rozvinutých krajinách najmenej n a  70 % 
podmienené liečivami. Pravda v tom m á  
veľký význam poznatok o mechanizme 
účinku, skúmanie toxicity liečiv, jeho ve
dľajších účinkov, poznanie mechanizmu 
toxicity v o  vzťahu k metabolizmu tejto cu
dzorodej látky a jej  zásahu do bunkových 
procesov. Významnú úlohu tu zohrá
v a  aj štúdium transportných systémov 
umožňujúcich aplikáciu liečiva a jeho 
usmernenie k cieľovému orgánu, ako 
i farmakokinetické štúdium dávky a plaz
matickej hladiny liečiva v časovej zá
vislosti. 

Z podstaty farmaceutických vied vyplýva 
ich neobyčajná komplexnosť. Farmaceu
tické vedy využíva jú  výsledky vývoja vied 
fyzikálnych, chemických, fyziologických, 
biochemických imunologických a ďal
ších, s cieľom využiť vedecké poznatky 
v smere k človeku. K tomu prispeli významnou mierou aj naši 
vážení  hostia, ktorí sa  stanú čestnými doktormi farmaceutic
kých vied našej alma mater. 

A j  keď dnešná slávnosť v prvom rade vyjadruje ocenenie 
vedeckého prínosu našich doktorandov nemôžeme nevidieť, 
ž e  s ú  to učitelia vysokej školy, ktorí v o  svojom plodnom živote 
významným spôsobom v rôznych akademických a spoločen
ských funkciách výrazne ovplyvnili systém farmaceutického 
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ceutica optime merita", poctu čestného prezidenta Akadémie 
pre ďalšie vzdelávanie farmaceutov v Hessensku. 

Z a  významné zásluhy o rozvoj farmaceutických vied vá
ženému profesorovi Oelschlägerovi udelili zahraničné inštitú
cie tieto vyznamenania:  Bronzová medaila Univerzity Helsin
ky, čestný člen Čs. farmaceutickej spoločnosti, čestný člen 
Egyptskej farmaceutickej spoločnosti, Zlatá Heyrovského me
daila Č S A V ,  čestný člen Maďarskej farmaceutickej spoločnos
ti, Dr.h.c. univerzity v Regensburgu Dr.h.c. Semmelweisovej 
Lekárskej Univerzity v Budapešti, zlatá medaila Slovenskej le
kárskej spoločnosti a Koperníkova medaila univerzity 
v Krakove. 

J e  členom redakčných rád vedeckých časopisov, a to Archív 
der Pharmazie, Rewiew of Drug Metabolism and Drug Interac
t ions, Arzneimittelforschung/Drug Research. 

Prof. Dr. H Oelschläger je  európskou a svetovou osobnos
ťou v oblasti farmaceutickej chémie s vyhraneným pozitívnym 
vzťahom k Univerzite Komenského a jej  Farmaceutickej fakul
te. Jeho dielo prispelo k orientácii výskumu na F a F  UK, jeho 
myšlienky sa premietli do organizácie a náplne farmaceutické
ho štúdia na fakulte. J e  čelným predstaviteľom nemeckej far
mácie, s vynikajúcimi vedeckými výsledkami v o  farmaceutic
kej chémii, elektrochemických metódach, farmakokinetike 
a biotransformácii liečiv. Z jeho syntetického laboratória po
chádza nesenzibilizujúce lokálne anestetikum Fomocain, pri
pravil viaceré ďalšie dlho pôsobiace lokálne anestetiká typu 
bázických anilidov, analgetiká, antiarytmiká, kancerostatiká 
a objasňoval ich metabolický osud v organizme 

V rokoch 1961-1962 študoval elektrochémiu u profesora 
Dr. J. Heyrovského na vtedajšom Polarografickom ústave 
Č S A V  v Prahe. O d  toho času s a  datuje jeho blízky vzťah k na
šej vlasti. Stal s a  propagátorom polarografickej metódy aka
demika Heyrovského, nositeľa Nobelovej ceny z a  chémiu 

Slovensko navštívi l  prvý raz v r. 1964 a od tej doby s a  stal 
trvalým hosťom všetkých významných kongresov a podujatí 
organizovaných Slovenskou farmaceutickou spoločnosťou 
Na druhej strane dvere jeho inštitútu boli otvorené pre odbor
níkov a počet našich pracovníkov, ktorí u neho strávili dlhšie 
študijné pobyty, sa blíži k dvom desiatkam. 

Udelenie čestnej vedeckej hodnosti doktora farmaceutic
kých vied, ktoré F a F  U K  navrhuje, je  ekvivalentným ocenením 
jeho vedeckého diela, ako aj zásluh o rozvoj farmaceutických 
v ied a m á  veľký  v ý z n a m  v úsilí fakulty nadväzovať a prehlbo
vať spoluprácu s farmaceutickými fakultami Európy. 

Výsledky jeho výskumných prác a organizačné návrhy 
s a  preniesli d o  orientácie nášho farmaceutického štúdia a po
mohli vyhľadať nosné témy vedeckovýskumnej činnosti fakul
ty Trvalá a úzka je  spolupráca a záujem prof. Oelschlägera 
o našu fakultu, jeho ochota pomáhať aj vtedy, keď o to nebol 
požiadaný. Uvedené skutočnosti plne odôvodňujú náš návrh 
na udelenie čestného doktorátu farmaceutických vied Univer
zity Komenského v Bratislave. 

Prof, Dr. Zalai Károly sa  narodil 26. augusta 1921 v Buda
pešti. Študoval farmáciu na univerzite v Budapešti, ktorú ukon
čil v r. 1943 a kde z ískal  aj farmaceutický doktorát (1947). P o  
promócii pracoval v rodinnej lekárni a potom v laboratóriu pre 
kontrolu liečiv. N a  farmaceutickú fakultu nastúpil v r. 1962, ha
bilitoval s a  v r. 1970 a v r. 1982 bol vymenovaný z a  riadneho 
profesora a riaditeľa Ústavu organizácie a histórie farmácie. 

Bol funkcionárom Maďarskej farmaceutickej spoločnosti, jej 
sekretár, generálny sekretár, prezident a člen predsedníctva. 
Bol hlavným organizátorom 44. kongresu Medzinárodnej far
maceutickej federácie v Budapešti, dekanom Farmaceutickej 
fakulty Semmelweisovej Lekárskej Univerzity v Budapešti 

Akt ívne pôsobil v Medzinárodnej farmaceutickej federácii, 
a to ako delegát v jej rade z a  Maďarsko (1968-1976) a bol jej 
viceprezident (1976-1984). V rokoch 1973-1981 bol delegá
tom M R  v Medzinárodnej spoločnosti pre dejiny farmácie 
( IGGP) a prezidentom tejto spoločnosti (1982-1989), zvole
ným členom Medzinárodnej akadémie pre históriu farmácie 
( IAHP) s a  stal v r. 1977 a zvolili ho z a  jej prezidenta v r. 1991 

Prof. Dr Károly Zalai je významným predstaviteľom maďar
skej a európskej farmácie. Vedecky sa orientuje na zložitú ob

lasť vzťahu liekov k spoločnosti, a to v historických súvislos
tiach, rovnako ako v o  vzťahu k súčasným problémom tohto 
zdravotníckeho odboru a s vyslovovaním prognóz budúceho 
vývoja. Jeho práce zaujali svojimi originálnymi analýzami rov
nako, ako aj správnymi predpokladmi budúceho vývoja a viedli 
k uznaniu prejavujúcom s a  jeho výberom do riadiacich zložiek 
európskych a svetových farmaceutických spoločností. 

Kontakty prof. Zalaia s československou a slovenskou far
máciou trvajú nepretržite od r. 1964. Išlo o účasť na konferen
ciách a seminároch a jeho vedecky fundované prednášky, kto
ré svoj ím zameraním, zanieteným obsahom presadzovali vý
z n a m  farmácie ako zdravotníckeho odboru. Ako učiteľ usku
točnil viaceré exkurzie a študijné cesty na Slovensko, aj  do 
Čiech, pri ktorých oboznamoval študentov s našou farmáciou. 
Pomáhal ako prezident Medzinárodnej spoločnosti pre dejiny 
farmácie získať 30. kongres histórie farmácie pre Česko-
-Slovensko. Publikoval v maďarských a medzinárodných ča
sopisoch v e ľ a  prác o čs. farmácii. Akt ívne sa zapája do posu-
dzovateľskej činnosti v súvislosti s kvalifikačnými postupmi 
učiteľov F a F  UK v Bratislave. 

Dostal viacero vyznamenaní  doma i v zahraničí. Z domá
cich pôct uvádzam: medaila T h a n  Károlya Maďarskej farma
ceutickej spoločnosti, medaila Weszprémi  Istvána Maďarskej 
spoločnosti pre históriu medicíny. "Pro meritis in arte pharma-
ceutica", strieborná medaila Maďarskej farmaceutickej spo
ločnosti, zaslúžilý farmaceut, vyznamenanie ministra zdravot
níctva. medaila Kazay Endreho Maďarskej farmaceutickej 
spoločnosti, Rad Maďarskej republiky v r. 1990. 

Zahraničné inštitúcie m u  udelili tieto vyznamenania:  Strie
borná medaila Farmaceutickej fakulty univerzity v Gente. me
daila Koperníkovej akadémie v Krakove, čestné členstvo far
maceutickej spoločnosti bývalej NDR, medaila talianskej spo
ločnosti U T I F A R ,  uznanie F I P  z a  aktívnu prácu, medaila uni
verzity v Granade, Shelenzova medaila Medzinárodnej spo
ločnosti pre dejiny farmácie, medaila talianskej spoločnosť 
pre dejiny farmácie a Dragendorffova medaila 

V á ž e n ý  pán profesor Dr Károly Zalai m á  dlhotrvajúci pria
teľský a kolegiálny v z t a h  v mnohých oblastiach vedecko
v ý s k u m n e j  a pedagogicko-vzdelávacej činnosti k našej uni
verzite a jej  farmaceutickej fakulte a zaslúžil  sa  o propagaciu 
našej farmaceutickej fakulty v Maďarskej republike i v Európe. 
Jeho práce pozit ívne ovplyvnili našu farmaceutickú historio
grafiu a obsah a metódy výučby dejín farmácie, ako tiež orga
nizácie a riadenia farmácie na našej fakulte. 

Po zhodnotení osobností čestných doktorandov a vy
slovení rektorského súhlasu s udelením čestných vedec
kých hodností nasledoval slávnostný promočný akt. kto
rý podľa zvykov univerzity vykonal promótor UK prof. 
RNDr. PhMr. Milan Chalabala. DrSc. Čestní doktorandi 
prevzali diplom a medailu. 

K slávnostnému zhromaždeniu sa prihovoril čestný do
ktorand prof. Dr. Herbert Oelschläger. 

Vedecký pokrok je dnes len znedka výsledkom intuície a snaženia 
jednotlivca. Pokrok vo väčšine prírodovedných disciplin je dieion 
na ktorom sa s láskou a nadšením zučastňuju mnohí Dovolte aby 
som to doložil na príklade niektorých vlastných skúsenosti. Lokálne 
anestetikum Fomocain, ktoré sa už dlhší čas používa z hľadiska farma-
kodynamickych vlastnosti, zasadne objasnil profesor Nieschulz V kli-
nických skúškach sa nachádza/uce analget'kum a orame účinne antia-
rytmikum vznikli v spolupráci s firmou HOECHST AG. rovnako ako špe
cifické diagnostikům pnštitnych žliaz vytvorene na baze organické zlú
čeniny selénu. 

Rozsiahly priestor mali v každom výskume analytické otazkv Na za
klade dvojročného vedeckého pobytu u čestneho nosíte'a Nobelove 
ceny prof. Heyrovskeho ľ Prahe som sa oboznámi s možnosíam -c-
trametrie a po základných štúdiách, keď som zistil, že prvý do lerap-e 
zavedeny 1,4-benzodiazepin. chiordiazepoxid /e pciarograhckv áOi-
ny som vypracoval elektrochemicke analytické metody pre takmer 
všetky benzodiazepiny. ktoré sa terapeuticky použi v au. a obi asm som 
ich redukčný mechanizmus na kvapkovei ortutovei elektróde Po-ai> 
graficky inaktivne molekuly sa môžu aktivovať špeaMpotarvgra 
ficky aktívnymi reagenciami na der vat ktorý sa na elektróde môže re
dukoval Zúženie kruhu na 3 4-dihydrochmazoiny pn reauko; sa zistkr 
pri všetkých benzodiazeptnoch s cykloanidinovou štruktúrou 
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Nami ako prvými syntetizovaný anhydrid kyseliny 3,5-dinitrobenzoo-
vej je ľahko dostupný reagens na charakterizáciu jednomocných alko
holov a fenolov a prekonáva chlorid kyseliny 3,4-dinítrobenzoovej. Fir
ma MERCK DARMSTADT ho má viac rokov vo svojom katalógu. 

Naše farmakokinetické štúdie sme založili tak, že s dobrovoľníkmi 
a pacientmi sme zistili farmakokinetické parametre resorpcie. distribú
cie. vylučovania a biotranstormäcie a detailne študovali metabolizmus, 
pričom chemická štruktúra zisteného metabolizmu sa vždy potvrdila je
ho následnou syntézou. Pri týchto kritériách sa podarilo objasniť farma-
kokinetiku chemoterapeutika rakoviny FOSFESTROLU a látky znižujú
cej hladinu lipidov CIPROFIBRÁTU a viacerých iných farmák. 

Naše zásadné zistenie, že na metabolizme liečiv sa podieľajú mito-
chondrie, umožnilo prehĺbiť pochopenie toxicity liečiv. Môžu napr. 
ovplyvniť redukcie a konjugácie. nemusia však oxidovať sp2 alebo sp3 

hybridované C-atómy. 
S , 8 0  označenými N-oxidmi sa podarila interpretácia nového kroku 

biotransformácie. ktorý vedie k cyklolaktátom. Stal sa známym ako 
„Frankfurtský Shift". Tieto výsledky prispievajú k zlepšeniu a zvýšeniu 
bezpečnosti farmakoterapie. 

Skutočnosť, že dnes sa môžu operácie urobiť bezbolestne v miestnej 
alebo celkovej anestézii, že sa zvládla do značnej miery Diabetes mel
litus, že svet sa mohol vyhlásiť za zbavený kiahní, nákazlivej choroby, 
na ktorú v stredoveku zomierali milióny ľudí, že syfilis, rovnako ako det
ská obrna sú zbavené hrôzy, ktorá ich sprevádzala. Nesmie nás kla
mať, že z asi 30 ООО chorôb, vrátane chorôb trópov, sa kauzálne sku
točne môžu liečiť len tie, ktoré spôsobujú bakteriálne infekcie. 

Na tomto základe vzniká otázka, ako môžu farmaceutické vysokoš
kolské disciplíny prispieť k pokroku vo výskume liečiv. Najdôležitejšiu 
úlohu vidím v tom, že farmaceut vo vedomí o liečive má vytvárať spojo
vaciu a koordinačnú funkciu medzi prírodnými vedami a medicínou 
vo výskume a vývoji farmakoterapie. Túto úlohu nemôže prevziať žia
den chemik, biológ, lekár. Tým sa farmácia stáva life science Len 
v zriedkavých prípadoch bude vysoká škola schopná, najmä z aspektu 
moderného interdisciplinárneho výskumu, vyvinúť nové liečivo 
Na to chýbajú najmä finančné prostriedky Ostane pri tom, že nové lie
čivá vychádzajú z výskumných laboratóní priemyslu, kde pôsobí veľa 
farmaceutov, najmä v ich špeciálnej oblasti farmaceutické/ technológie 
Pre túto vývojovú prácu pnemyslu. ktorá je nutne onentovanä z hľadis
ka nákladov, môže škola dodať cenné príspevky, hlavne pn vypracova
ní analytických metód in vitro a in vivo. Chcem v tej súvislosti pripome
núť vynikajúce dielo profesora EGONA STAHLA zo Saarbrúckenu. kto
rý vypracoval modernú tenkovrstevnú chromatografiu, bez ktorej 
sa nezaobíde žiadne analytické laboratónum 

Od Wilhelme von Humboldta, pruského ministra výchovy a školstva, 
ktorý reformoval pruské vysoké školy na začiatku 19. storočia, sú slo
vá: „ ľ podstate sú to vzťahy k človeku, ktoré dávajú životu jeho cenu". 
Tejto myšlienke som sa v mojom živote podriadil. Mal som šťastie, 
že v rozhodujúcich fázach svojho života som stretol vynikajúcich ľudí, 
ktorí mi radili a ukazovali cestu. Okrem toho som získal okruh verných 
priateľov, ktorých vzťah môj život obohatil a s krášlil. Že sú medzi nimi 
viacerí Slováci, to ma, ako presvedčeného Európana, robí skutočne 
šťastným. Veľká vďaka patrí mojej žene, ktorá mi po desaťročia s ti
chou samozrejmosťou umožnila, aby som sa prednostne venoval svo
jim vedeckým problémom. 

Vám, pán dekan, chcem poďakovať za pozoruhodné laudatio a po
žiadať o dovolenie zavesiť v pracovni dekana rytinu starého ríšskeho 
mesta, aby Vašej fakulte pripomínala čestnú promóciu jedného fran
kfurtského farmaceutického chemika. 

Prejav čestného doktoranda prof. Dr. Károly Zalaia 

Európska farmácia oslávila v roku 1991 750 výročie oddelenia far
maceutickej praxe a povolania lekárnika od praxe a povolania lekára. 
Samostatné povolanie lekárnika a jeho odborné vedomosti sa v celej 
Európe vyvíjali pozvoľne, ale sústavne, v minulých storočiach 
až po dnešok. Procesmi najdôležitejších zmien, ich podstatou, názormi 
a faktami sa zaoberám už asi dve desaťročia. Túto tému som si zvolil 
preto, že zistené fakty vykazujú podobnosti a dokumentujú zaujímavé 
vzťahy medzí stredoeurópskymi národmi - Slovákmi, Rakúšanmi, 
Cechmi. Moravanmi, Slovincami a Chorvátmi. 

Vývoj farmácie sa začal s rozširovaním činnosti lekárnikov, pričom 
ako nové sa ukázali priemyselná výroba liekov, výskum, kontrola akosti 
liekov, nemocničná a klinická farmácia, zahraničný obchod s liekmi, 
farmaceutická administratíva a management. Tieto činnosti a oblasti 
podporuju vedeckú bázu. vedecké metódy a prístupy a stimulu/ú ďalší 
vývoj Dôležitú úlohu pntom hrá farmaceutické štúdium a ďalšie vzdelá
vanie farmaceutov V histórii farmaceutického vzdelávania má značný 
význam zavedenie doktorátu a s tým súvisiaci výskum a dizertácie 

Zaoberal som sa a/ výskumom dizertácii na univerzitách v Budapešti 
(1851-1989), Kluži (1872-1920) a v Szegede (1921-1989). Zistil som, 
že išlo o 1519 dizertácii V rámci tohto vývoja farmaceutického vzdelá-

Prof Dr Károly Zalai pri slávnostnom príhovore po udelení čestných 
doktorátov 

vania je milnikom založenie samostatných farmaceutických fakult 
v Budapešti a Szegede v r 1955 Podobny vyvo/ bol a/ v Bratislave kde 
samostatnú fakultu založili v r 1952 Zatiaľ čo v priebehu 100 rokov 
pripadalo na 1 rok v priemere 5 dizertácii, po založeni fakult ich pn/ai 
až 30 

Výskum ukazu/e. že tematika dizertácii sa časom rozšírila Viac de
saťročí boh dizenaoe pripustené len v oblasti chémie veď a, titul bo 
doctor chemiae V r 1892 postúpili možnosti tematického zamerania 
dizertácii na botaniku, farmakognóziu, náuku o zdravotníctve, vr. 1929 
na farmáciu, vr. 1940pribudla farmakológia, toxikológia, vr. 1961 bio
lógia, biochémia, fyziológia a patológia, mikrobiológia, farmaceutická 
administrácia, dejiny vedy a konečne v r. 1988 klinická farmácia, bio
technológia a biofarmácia. 

Výchovou vedeckých pracovníkov sa okrem univerzit zaoberá 
aj Maďarská akadémia vied. ktorá má komisiu pre vedeckú kvalifikáciu 
Pôsobí na základe zákonného ustanovenia z r. 1952. Sledoval som 
aj výsledky tejto činnosti a témy kandidátskych a doktorských dizertácii 
farmaceutov. Chcem povedať, že je chybou, že neexistuje odborná ko
misia pre farmaceutické vedy a že farmaceuti sú podľa tematiky svojich 
prác zaraďovaní do odborných komisii pre chémiu, biológiu, lekárske 
vedy, prip. históriu. 

Včaseodr. 1952-1989 sa kvalifikovalo týmto spôsobom 162farma-
ceutov a z nich 30% v oblasli farmácie, 41 % v chémii. 16% v biológii. 
8% v lekárskych odboroch a 5% v iných vedných disciplinách Čísla 
ukazujú, že značná časť farmaceutov sa kvalifikuje mimo farmáciu 
čo je pre image farmácie nevýhodné Spoločenské zmeny ostatných 
rokov priniesli aj v Maďarsku určitý nový vývoj Akadémia vied aj uni
verzity sú celkom nezávislé a ich poslanie je rozdielne Univerzity ma/u 
za úlohu habilitácie k prvému vedeckému stupňu (Dr.Ph.) a komisii 
Akadémie vied ostáva zodpovednosť za kvalifikáciu vyššiu, doktora 
vied (DrSc.). Bolo by účelné používať aj starý titul „Doctor farmácie 
podobne ako u lekárov je obvyklé označenie „ Doctor medicíny 

Rozvoj farmaceutického vzdelania je trvalá úloha a je problematikou 
univerzít. Nároky rastú paralelne s pribúdaním vedeckých poznatkov 
a s technickým pokrokom O základnú reformu farmaceutického štúdia 
(4 roky teoretickej výučby, 1 rok praktiká v lekárni) sa v Maďarsku za 
slúžil prof S Mozsonyi v r 1940 

Na/novši systém štúdia zaviedli v Maďarsku po dlhých rokovaniach 
v r. 1988 Pracoval som ako sekretár komisie pre reformu a zúčastnil 
som sa na týchto prácach a/ ako dekan fakulty Úspech tejto práce 
je výsledkom snaženia mnohých kolegov 

Existuje v ňom voliteľnosť študijných odborov medzi lekárenstvom 
klinickou farmáciou, priemyselnou farmáciou. Štúdium trvá 5 rokov 

Veríme, že náš systém výchovy farmaceutov je v súlade s Európ 
skym hospodárskym spoločenstvom 

Pozn red Vystúpenia prinášame v skrátenom znení 
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Monitoring and Evaluation 
of the Education System 
V dňoch 15. a 16. marca 1993 Ministerstvo školstva a vedy 

Slovenskej republiky v spolupráci s O E C D  (Organizácia pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj) a Ministerstvo školstva, 
mládeže a telovýchovy Č R  usporiadalo v Modre medzinárod
nú konferenciu "Monitoring and Evaluation of the Education 
System." Na konferencii sa zúčastnilo 17 expertov O E C D  
a pracovníkov Sekretariátu OECD, 30 hostí z Českej republi
ky, 18 účastníkov zo štátov strednej a východnej Európy a pri
bližne 50 účastníkov zo Slovenskej republiky (MZV SR, MŠaV 
SR, vysoké školy, školské správy). Na konferencii sa zúčastnil 
aj minister školstva a vedy SR prof. PhDr. M. Kučera, DrSc., 
ktorý predniesol aj úvodný prejav, hodnotiaci naše školstvo 
ako celok i jednotlivé typy škôl. Konferencii predsedal rektor 
UK prof. MUDr. J. Švec, DrSc. Pracovalo sa v pléne a v šies
tich pracovných skupinách. Cieľom konferencie bola výmena 
názorov a skúseností o externom a internom hodnotení žia
kov, študentov, učiteľov škôl a vzdelávacích inštitúcií (štát
nych i súkromných) v členských štátoch O E C D  a v štátoch 
strednej a východnej Európy (predovšetkým v našej republi
ke). Prístupy k hodnoteniu sú rôzne, ciele rovnaké: pomôcť 
odstrániť nedostatky v práci učiteľa, vzdelávacieho systému. 
Prekvapilo ma konštatovanie pána dr. J. Singha (V. Británia), 
že vypracuvávajú spoločné osnovy pre základné a stredné 
školy vo Veľkej Británii. 

Zo  spomenutých šiestich pracovných skupín len jedna 
sa venovala problematike hodnotenia a akreditácii vysokých 
škôl. Na diskusii prítomní zástupcovia O E C D  konštatovali, 
ž e  kritériá, ktoré používa naša akreditačná komisia zodpove
dajú kritériám, ktoré sa používajú aj vo vyspelých štátoch. 

Doporučili pri hodnotení fakúlt i jednotlivcov z pedagogické
ho hľadiska využívať aj hodnotenie študentov. 

Koho by bližšie zaujímal materiál z tejto konferencie, môže 
ho získať na Pedagogickom oddelení RUK. 

P. H. 

Namiesto tenisu 
VÝSTAVA 

Tenisová hala Právnik Univerzity Komenského v Bratislave 
sa stala v dňoch 24.-25. marca 1993 dejiskom nezvyčajnej 
aktivity. Na prvom dvorci miesto krásy tenisovej hry návštevní
ci počas dvoch dní mohli obdivovať exponáty medzinárodných 
parametrov. Poriadate! výstavy UNIEXPO (Stredisko experi
mentálnych výstav a podujatí Univerzity Komenského) pod 
záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky vytvoril 
podmienky pre uskutočnenie I. experimentálnej medzinárod
nej výstavy. 

Na výstave sa svojimi výrobkami prezentovali firmy LOI 
spol. s r. o. - Kancelárske potreby, KURZ GmBH. SRN - Zá
hradný nábytok, G E O R G  NAHER GmBH. SRN - podlahoviny, 
A R M S T R O N G  W O R L D  INDUSTRIES GmBH, SRN - plasto
v é  podhľady, MCS Chemie Salzburg, Rakúsko - minerálne 
farbivá, MIVA Brno, Č R  - vybavenie hotelov, A L F R E D  KAR-
C H E R  GmBH, SRN. Rakúsko - čistiaca technika 

Súčasťou výstavy boli aj konzultačné služby pre potenciál
nych investorov a projektantov 

Ing. Sidónia Karlíkova 

Predstavujeme vám 

EUPRIO 
E U P R I O  (Asociácia Európskych univerzitných Public Rela

tions a informačných oddelen í) vzniklo na základe žiadosti Ra
dy Európy dňa 12. mája 1986 v Bruseli. Cieľom E U P R I O  je 
vytvárať profesionálne spojenia medzi jednotlivými členmi ko
munity, ktorý sa zaoberajú oblasťou Public Relation v akade
mických podmienkach. E U P R I O  je príležitosťou pre nadväzo
vanie kontaktov, pre výmenu informácií ohľadne jestvujúceho 
stavu a ideí európskych univerzít na báze profesionálnej prá
ce P R  a informačných oddelení. E U P R I O  úzko spolupracuje 
s C R E  (Organizácia rektorov európskych univerzít). Vzhľa
dom na túto skutočnosť práca E U P R I O  prebieha v dvoch ťa
žiskových rovinách: 

a) budovanie vzťahu medzi študijnými programami a vedec
kým vývojom prepojeným na priemysel a ekonomiku jednotli
vých štátov. 

b) výmena informácií a skúseností v oblasti európskeho vy
sokoškolského edukačného procesu, vedy a výskumu. 

Členstvo v E U P R I O  je umožnené pre každé univerzitné od
delenie, ktorého náplňou je práca s tlačou, verejnosťou a infor
máciami. Oddelenie Public Relations (Vztahov s verejnosťou) 
Univerzity Komenského dňa 20. marca 1993 ako prvé univer
zitné oddelenie P R  postkomunistických krajín požiadalo 
o členstvo v EUPRIO. Vzhľadom na tento primát vstupný člen
ský poplatok mu bol uhradený z prostriedkov Rady Európy 

Ing. Sidónia Karlíkova 

BRITSKO-ČESKO-SLOVENSKÝ 
seminár pracovníkov 

vysokoškolskej administratívy 
Klub slovenských kvestorov v spolupráci s Klubom kvesto

rov Českej republiky a Conference of University Administra
tors 

pod záštitou Univerzity Komenského 

usporiadal v dňoch 14.-16. apríla 1993 v hotelovom zariadení 
Obvodnej školskej správy V., v Petržalke Britsko-česko-
-slovenský seminár pracovníkov vysokoškolskej administra
tívy. 

Seminár bol určený pre kvestorov, tajomníkov, vedúcich 
pracovníkov, ako aj pracovníkov V Š  na úseku personálnej 
práce, ekonomiky, rozvoja a dalších pracovníkov 

Na seminári odzneli prednášky hostí z vysokých škôl z Vel-
kej Británie na témy: ..Odborný rast pracovníkov univerzity, 
hodnotenie, školenie a výchova k podnikavosti". ..Súčasné 
problémy managementu pracovných sí l  na britských univerzi
tách", „Sú konferencie cestou upevňovania a prenosu odbor
ných skúseností?" a prednáška „Informačný a Komunikačný 
systém UK." 

Rokovanie prebiehalo v 4. sekciách 

1. Personálny management. 
2. Správa nehnutelností. 
3. Informačný systém vysokej školy. 
4. Mimorozpočtové zdroje financovania. 

Seminár bol príkladom získavania informácii o prací admm-
stratívy univerzít v o  Veľkej Británii, možnosťou vymeny po
znatkov a skúseností sozretelom nacelospoločenske zmeny 
ktoré sa odrážajú v existencii vysokych škôl 

(SK) 
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Spolupráca s Maticou slovenskou 

z možností a potrieb obidvoch strán. V o  
vedeckovýskumnej oblasti sa  napr. doho
dlo, ž e  Matica slovenská bude bezplatne 
sprístupňovať učiteľom a študentom F F  
U K  prostredníctvom jej knižnice knižnič-
no-bibliografickú literatúru v klasickej 
i elektronickej forme a druhá strana bude 
spolupracovať na realizácii vedeckovýs
kumných úloh MS. najmä v o  výskume ži
vota Slovákov žijúcich v národnostne 
zmiešaných územiach Slovenska, na 
biografickom výskume, na výskume lite
rárnej histórie a slovenského jazyka. 

V pedagogickej práci z a s a  M S  umožní 
svojim spolupracovníkom zúčastňovať s a  
na výchovno-vzdelávacom procese fa
kulty v dohodnutých odboroch a vytvorí 

Filozofická fakulta U K  v Bratislave 
a Matica slovenská v Martine patria nepo-
chybne k popredným ustanovizniam kul
túrnej a vedeckovýskumnej povahy 
u nás. Majú svoju výraznú minulosť, di
sponujú veľkým bohatstvom kultúrnych 
hodnôt a pamiatok, sú schopné svoj ím 
bádateľským a intelektuálnym potenciá
lom dynamizovať tieto hodnoty na pro
spech a úžitok našej vedy a kultúry. Je 
preto pochopiteľné, ž e  dekan Filozofickej 
fakulty UK, doc. PhDr. Ivan Slimák, CSc., 
po dlhšie trvajúcej príprave podpísal 4. 
februára 1993 so správcom Matice slo
venskej dohodu o spolupráci. 

Jej obsahová náplň s a  vykryštalizovala 
do viacerých činností, vychádzajúc 

Európske dokumentačné stredisko 
Právnická fakulta získala v r. 1991 štatút 

špecializovaného Európskeho dokumentačné
ho strediska. Na základe tohto štatútu poskytu
jú Európske spoločenstvá do fondu Knižnice 
Právnickej fakulty Univerzity Komenského v 1 
exemplári všetky periodické a neperiodické pu
blikácie, ktoré vydáva Úrad pre oficiálne publi
kácie Európskych spoločenstiev v Luxembur
gu. Publikácie sú v anglickom jazyku (výnimoč
ne aj francúzskom), a sú k dispozícii na prezen
čné študium v študovni Knižnice PF UK 

Knižničný fond Európskeho dokumentačné
ho strediska Knižnice Právnickej fakulty pozos
táva z periodík a monografií. V knižničnom fon
de sa nachádza cca 50 titulov časopisov. Náj
deme tu sekundárne periodiká, periodické vy
davateľské katalógy, časopisy z Európskeho 
štatistického úradu EUROSTAT, časopisy 
z oblasti vzdelávania, ekonomiky, sociálnej ob
lasti ap. Tri tituly časopisov získavame v mikro-
fišovej podobe. Najvýznamnejším časopisom 
je oficiálny denník Európskych spoločenstiev -
"Official journal of the European Communities", 
ktorý vychádza v 3 sériách: v sérii C, L a S. 
Všetky tri série sú doplnené mesačnými a roč
nými registrami. ako chronologickými, tak pred
metovými 

V knižničnom fonde Európskeho dokumen
tačného strediska sa nachádza cca 400 mono
grafií. Štruktúra fondu monografií vlastne odrá
ža štruktúru Európskych spoločenstiev, každý 
orgán Európskych spoločenstiev vydáva vlast
né publikácie prostredníctvom vydavateľstva 
v Luxemburgu. 

SU tu publikácie Komisie Európskych spolo 
čenstiev a Rady Európskych spoločenstiev. 
Európskej nadácie pre zlepšovanie životných 
a pracovných podmienok. Európskeho súdne
ho dvora, Európskej investičnej banky. Európ
skeho parlamentu, Rady Európy ap. Európske 
dokumentačné stredisko poskytuje tieto služby: 
- prezenčné štúdium jednotlivých publikácii 

v študovni periodík. Študovňa je otvorená 
v pondelok až piatok od 8,30 do 16,00 
v stredu od 8.30 do 12,00 hod 

- zhotovovanie kópií článkov z časopisov Pre 
pracovníkov a študentov zdarma a pre ostat
ných za úplatu, 

- zhotovovanie kópií z mikrofišov Pre túto 
službu máme k dispozícii čítač mikrofišov so 
spätným zväčšovaním 

PhDr Anna Bagelova 
Knižnica Právnické] fakulty UK 

organizačné a študijné podmienky pre 
vykonávanie odbornej a diplomovej pra
x e  poslucháčov fakulty. Fakulta sa zavä
zuje najmä pre M O M S  prednáškami 
z viacerých vedných odborov. Na úseku 
edičnej práce sa obidve strany dohodli, 
ž e  umožnia svojim pracovníkom navzá
jom publikovať v o  svojich zborníkoch 
a periodikách a spolupracovať v ďalších 
formách (koordinovať tvorbu edičných 
programov a pod ). 

A j  v o  vedecko-organizačnej sfére s a  
našiel veľký priestor pre úzku spoluprácu 
tým, ž e  MS umožní učiteľom a študentom 
fakulty štúdium archívnych a knižničných 
fondov, ž e  s a  budú spoločne zúčastňovať 
na prípravách X I  kongresu slavistov 
a iných podujatí, ale najmä pri rozvíjaní 
činnosti vedeckých odborov M S  

Perspektívne k najzávažnejším aktom 
dohody patrí nepochybne príprava kul-
túrologického inštitútu s vedeckým a vý-
chovno-vzdelavacím poslaním v Martine, 
založeného na jedinečných fondoch M S  
a ich využitia 

Dohoda o spolupráci medzi M S  a F F  
U K  m á  na čo nadväzovať, opiera sa 
o značné výsledky jednotlivých katedier 
či jednotlivcov z minulosti, pričom tato 
inštitucionálna forma môže byť inšpiratív
na pre obidve strany i ďalš ích záuiemcov 
(napr mektore katedry Pedagogickej fa
kulty UK) Niet pochyb, ž e  úspešne rozvi 
jame a napĺňanie te|to rámcovej dohody 
konkrétnymi činmi môže výrazne pnspiet 
k skvalitneniu vyuky i výskumu v mno
hých odboroch na fakulte 

Jan Michalek 

Vivat Comenius! 
Slovenská hudobná kultura doslala darček 

Je ním spevácky zbor „Comenius' pri Pedago
gickej fakulte UK Zrodilo sa dlho očakávané 
vysokoškolské, univerzitné, bratislavské tele
so. ktoré skrášli naše mesto a obohatí ho o jed
nu z najkrajších hudobných disciplin - zborové 
spievanie. Univerzálny spevácky zbor je mie
šané teleso, zatial s prevahou dievčenských 
hlasov, ale už pevne postavené na 40-člennom 
základe Je v rukách zrelého a skúseného diri
genta Dr Sergeja Mironova, ktorý stál pri jeho 
zrode 

Premiéra sa konala na univerzitnej pôde. 
v aule UK. a keďže, pán dirigent „ovláda ešte 
ďalší významný slovensky spevácky zbor -
Bradlan z Trnavy - konal sa zborový dvojkon
cert Zvukovo svieži, vyladený a presvedčivý 
výkon poslucháčov Pedagogičke/ takulty UK sa 
striedal so zrelým, imponujucim výkonom muž
ského zboru z Trnavy Vza/omne sa inšpirovali 
a obohacovali, aby v závere koncertu si .spo/ih 
hlasy" v spoločných skladbách Bol to pekný 
zážitok, umelecky hodnotný a deklaru/uci, že 
spev ie hlas národa Táto skutočnosť sa od
zrkadlila aj v repertoári obidvoch zborov, ktorý 
bol postavený nielen na svetovej klasike, ale 
najmä na domácej, slovenskej, zvukovo a me
lodicky tak blízkej hudobnej kultuře Odzneli 
diela L Marenziu, A Lottiho. W A. Mozarta 
G Gorczyckého, D Borthanskeho J B Foer 
stera, E Suchoŕia J Cikkera. I Hrušovského. 
M Sch Trnavského. I Zelienku. I Konečného. 
L H Rednera, J B Calkma a iné 

PhDr M Barteltova 
Odborná asistentka KHV PdF UK 
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Cena roka za rozvoj vedy 
rickej asociácie vodného cvičenia. Počas návštevy našej fa
kulty sa oboznámili s metodikou cvičenia, s vedeckými poznat
kami v práci s oslabenými a so systémom starostlivosti o osla
bených. Vyslovili uznanie takejto práci. 

Avšak významnejšou udalosťou pre katedru bolo, keď doc. 
Jela Labudová, ako propagátorka a odborníčka na cvičenie 
so zdravotne oslabenými dostala pozvanie od Americkej aso
ciácie cvičenia vo vode na návštevu USA. A nebola to len oby
čajná pracovná návšteva. Začala sa účasťou na školení tréne
rov, vykonaním skúšok a získaním licencie trénera pre cviče
nie vo vode. Vo Philadelphii a v priestoroch Univerzity West 
Chester 5 sa konala Americká konferencia o cvičení vo vode 
z a  účasti zástupcov jednotlivých štátov USA, 4 hosti z Japon
ska a 1 hosťa zo Slovenska. Doc. J. Labudová bola špeciál
nym hosťom a na konferencii predniesla referát na tému 
„Vplyv cvičenia vo vode na rôzne skupiny zdravotne oslabe
ných detí". 

Na konferencií odznelo vyše 50 odborných a vedeckých prí
spevkov. zadelených do sekcií: 
- vedecké poznatky o cvičeni vo vode. 
-otázky  managementu, sponzoring. 
- choreografia cvičení vo vode. 

- vodná terapia. 

Účastníci mali možnosť vidieť i prakticky si vyskúšať vyše 30 
ukážok cvičebných hodín vo vode pre rôzne skupiny populá
cie (kojenci, deti. dospelí, športovci, zdravotne oslabení) 
s rôznym zameraním cvičenia v nízkej alebo hlbokej vode 
s využitím množstva náradia a náčinia. Súčasťou konferencie 
bola i módna prehliadka plaveckých úborov firmy Speedo 
ako i prezentácia rôznych nadľahčovacích a cvičebných po
môcok, spojená s predajom. 

Náročný pracovný program trval až do neskorých večerných 
hodín. Doc. Labudová mala príležitosť vzhliadnuť aj majstrov
stvá USA v disciplíne: chôdza vo vode, beh vo vode, súťaž cvi-
čiteľa aerobiku vo vode. Príjemným prekvapením bol závereč
ný banket, na ktorom doc. Labudovej bola odovzdaná Cena 
roka 1992 z a  rozvoj vedy o cvičení vo vode. 

Odovzdal jej ju riaditeľ Americkej asociácie cvičenia vo vode 
pán John R. Spannuth za vedeckú a publikačnú činnost 
Je to po prvý raz, čo táto cena putovala mimo územie USA 
Nás teší, že to bola práve Slovenka a členka našej katedry. 

Katedra pedagogiky a didaktiky TV 
a športu FTVŠ 

Fakulta telesnej výchovy a športu UK už vyše 10 rokov po
skytuje pomoc a priestor na plávanie a cvičenie vo vode pre 
zdravotne oslabené deti. Pod odborným vedením doc. PhDr. 
Jely Labudovej, CSc., z katedry pedagogiky a didaktiky T V  
a športu, MUDr. Silvie Vajczikovej z Traumatologického odde
lenia nemocnice Dérera sa realizujú pravidelné cvičebné jed
notky, vytvárajú sa priestory na pedagogickú prax posluchá
čov a zázemie na výskumnú činnosť študentov a učiteľov. 

Za roky existencie zdravotného plávania sa tu vystriedalo 
niekoľko desiatok detí, ktoré majú skoliózu, chyby držania te-

Doc. Labudová s prezidentom asociácie J. Spannuthom 

la, sú mentálne retardované, obézne, majú dýchacie problé
my, poúrazové parézy a pod. Tento záujmový plavecký krúžok 
je už dobre známy aj medzi viacerými lekármi v Bratislave, 
ktorí odporúčajú zdravotne oslabených vo veku od 8 do 18 ro
kov prijať do krúžku zdravotného plávania. 

Táto pohybová aktivita a forma starostlivosti o zdravotne 
oslabených sa stala predmetom záujmu aj odborníkov Ame

Щ 
Cvičenie vo vode účastníkov konferencie 
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Skúsenosti so študentskou anketou 

na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK 

Udalosti z jesene roku 1989 aktivizovali štu
dentov našej fakulty nielen v politickej oblasti. 
Začali sa pozerať okolo seba kritickými očami 
a hovoriť nahlas o veciach, ktoré boli dovtedy 
viacmenej tabu. Na pretras prišla aj otázka ich 
spokojnosti s náplňou výučby a jej úrovňou. 
Vznikol nápad usporiadať podľa vzoru niekto
rých západných škôl písomnú anonymnú anke
tu, v ktorej sa mali respondenti vyjadriť na konci 
semestra k úrovni, s ktorou si jednotliví vyuču
júci konajú svoje pedagogické povinnosti. Väč
šina učiteľov pochopila túto anketu ako úprim
nú snahu pomôcť skvalitniť výučbu a tak akade
mický senát MFF zakotvil do štatútu fakulty po
vinnosť vedenia školy každý semester uskutoč
niť takúto akciu. 

Dnes už má fakulta z a  sebou šesť ankiet 
a je možné konštatovať, že to neboli zbytočné 
akcie. U mnohých vyučujúcich sa prejavilo 
zlepšenie: veď často stačí maličkosť, chyba, 
ktorú si mladý, neskúsený učiteľ ani neuve
domuje a celý pedagogický proces je zne
hodnotený. Keďže výsledky ankiet sa zverejňu
jú v INFe (elektronický informačný systém prí
stupný všetkým učiteľom, zamestnancom i štu
dentom fakulty prostredníctvom počítačovej 
siete), každý učiteľ má možnosť zistiť, aký majú 
študenti názor na jeho pôsobenie vo výučbe 

a vyvodiť z toho potrebné závery. Väčšinou sta
čí táto spätná väzba; ak sa vyskytne prípad, 
že z viacerých ankiet vyplývajú zlé výsledky 
učiteľa, zaoberá sa záležitosťou vedúci katedry 
a ten sa postará o pravidelné hospitácie a me
todickú pomoc vyučujúcemu. 

Anketa prešla počas rokov svojho trvania 
drobnými úpravami. Základné princípy ankety 
- že je dobrovoľná, anonymná a individuálna -
pretrvali dodnes. Jej účastníci sa vyjadrujú 
k týmto okruhom otázok: 

a) zrozumiteľnosť výkladu, 
b) podnecovanie záujmu o predmet, 
c) reakciu učiteľa na otázky študentov k pre

beranej látke, 
d) vzťahy medzi učiteľom a študentmi, 
e) celkový názor na pedagóga, 

a to formou hodnotenia prostredníctvom štvor
stupňovej škály (1 znamená najlepšie, 4 naj
horšie hodnotenie). Posledná známka nezna
mená aritmetický priemer predchádzajúcich 
ale má hodnotiacemu poskytnúť možnosť kom
plexného pohľadu na učiteľa a to zarátaním 
aj iných hľadísk, ako sú uvedené v bodoch 
a) - d). V ankete z a  zimný semester 1992/93 
bolo percentuálne zastúpenie známok typu 
e) takéto v intervale (1-1,49) bolo hodnote
ných 50,7% učiteľov, ďalej známku 1,5—1.99 

malo 20%,  2 - 2,49 - 20,3% 2,5 - 2,99 -
- 4,8%, 3 - 3,49 - 3 % ,  3,5 - 3,99 - 0,6% 
a známku 4 dostalo 0,6% učiteľov. 

Na zadnej, nepredtlačenej strane anketové
ho listu možno sa vyjadriť aj k iným otázkam, 
pripadne uviesť pripomienky, sťažnosti a ná
mety týkajúce sa pedagogického procesu Tie
to sú zverejňované spolu s výsledkami ankety 
a pre vedenie fakulty tvoria podklady pre rozho
dovania tykajúce sa študijných otázok Jeden 
anketový formulár slúži na vyjadrenie názoru 
všetkých členov študijnej skupiny, pričom 
každý študent sa môže sám rozhodnúť, či sa 
zúčastní ankety. Pokiaľ sa nechce vyjadriť 
nikto z krúžku, odovzdajú prázdny formulár so 
stručným zdôvodnením, prečo sa ankety ne
zúčastnili. 

Keďže jedným z často uvádzaných dôvodov 
bola obava študentov, aby zlý výsledok učiteľa 
neovplyvnil jeho prístup ku skúšaniu študentov 
daného krúžku, rozhodlo vedenie MFF na ná
vrh študentov, že  sa výsledky ankety budu zve
rejňovať až na konci skúšobného obdobia 

Záujem študentov o anketu kolísal v priebe
hu jej jestvovania Pri starostlivej príprave ak
cie je návratnosť anketových listov 69-70% 
takže výsledky šiestich uskutočnených ankiet 
predstavuju štatisticky významné udaie o jed
notlivých učiteľoch fakulty a každému z nich 
umožňu|u. aby si sám skontroloval čo si o ieho 
pedagogickom majstrovstve myslia ti ktorých 
výchova je prvoradým poslaním školy - štu
denti. * 

Doc. RNDr. Pavel Sura, CSc., 
študijný prodekan MFF UK 

Etnická problematika, vzťahy a spolužitie národov a národ
ností, etnické konflikty, faktory a procesy etnickej identifikácie 
sa  stala horúcou témou nášho súčasného života. Je nalieha
vou úlohou spoločenských vied prispieť k objasneniu týchto 
zložitých spoločenských javov. 

Etnická problematika je predmetom záujmu mnohých spolo
čenskovedných disciplín, pričom každá z nich má svoj špeci
fický uhol pohľadu, z ktorého objasňuje niektoré stránky tohto 
mnohovrstevného javu. V povedomí verejnosti sú najznámej
šie práce historické, novšie sociologické. Obe vedy, napriek 
rozdielom, spája to, že čerpajú predovšetkým z písomných 
prameňov (archívov, štatistík, písomných dotazníkov). Pri 
všetkej úcte k týmto prameňom, realita života je zvyčajne 
omnoho zložitejšia a často aj trochu iná ako to, čo je na papie
ri. Špecifikum etnografickej vedy je okrem iného vtom, že skú
mané javy sleduje priamo v danom prostredí, „čerpá z prame
ňov, ktoré neskresľujú nijaké čísla ani hlásenia a tak má prí
stup k poznaniu humánnej stránky spoločenského diania", 
(cit. Švecová, S., Národopisné informácie, 1992, č. 1). Takýto 
metodologický prístup je charakteristický aj pre grantový pro
jekt „Etnokultúrny vývoj na južnom Slovensku", ktorý rieši ko
lektív pracovníkov Katedry etnológie FF UK pod vedením 
prof. J. Podoláka, DrSc.) a 2 historickí geografi z Geografické
ho ústavu SAV a 3 etnografi z Maďarska). 

Voľbu témy určila jednak naliehavosť aktuálnej spoločen-
skopolitickej situácie na južnom Slovensku, jednak nadviaza
nie na predchádzajúcu orientáciu vedeckého výskumu na na
šom pracovisku v 70.-80. rokoch riešenie úlohy „Etnické pro
cesy v SSR". 

Cieľom projektu je objasnenie etnokultúrneho vývinu so zre
teľom na utváranie medzietnických vzťahov v oblasti sloven

sko-maďarske/ etnickej hranice (konkrétne medzi dolným Vá
hom a Ipľom). Zameriava sa hlavne na problémy etnickej iden
tifikácie Slovákov a Maďarov (u Slovákov diferencovane po
dľa príslušnosti k určitým skupinám - pôvodné obyvateľstvo 
tejto oblasti, presídlenci zo zahraničia, najmä z Maďarska 
a kolonisti zo severných oblastí Slovenska); vývoj slovensko-
madärských vzťahov (spolužitie, konflikty), korelácie medzi et
nickou, náboženskou a sociálnou identifikáciou, inštitucionál
ne (v tom aj politické) vplyvy na etnoidentifikačné procesy. 
Z historicko-geografického hľadiska sa sleduje vývin etnickej 
štruktúry. K takto formulovaným spoločným cieľom prispievajú 
jednotliví členovia tímu konkrétnymi poznatkami z výskumov 
svojoch tém: poľnohospodárski kolonisti, formovanie lokálnej 
a etnickej identifikácie slovenských repatriantov, medzietnické 
vzťahy v tradičných výrobných činnostiach, susedstvo a inter-
lokálne vzťahy, etnokultúrne tradície v rodine, umelecké akti
vity, odraz historických udalostí vo folklóre Naše bádanie, poznatky vychádzajú predovšetkým z te
rénnych výskumov. Doteraz členovia tímu absolvovali celkove 
160 dní v teréne (vo vybraných lokalitách okr Komárno a No
vé Zámky). Spracované výsledky týchto výskumov sú uložené 
v dokumentácii grantového projektu Predbežné výsledky boli 
prednesené na odbornom seminári a na niekoľkých medziná
rodných konferenciách. 

Poznatky etnografickej vedy získané výskumom v teréne 
majú nezastupitelné miesto pri objasňovaní etnických problé
mov. Predstavujú základné východisko teoretických, ale 
aj praktických otázok riešenia národnostných problémov 

PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc. 
Katedra etnológie FF UK 
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