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na Univerzite Komenského
Rektor UK prof. MUDr. Juraj Švec.
DrSc., privítal na pôde Univerzity Ko
menského veľvyslanca Kanady v Pra
he pána Paula Frazera.
Univerzita sa pripravuje v rámci roz
vojových programov zaviesť do výučby
program Kanadských štúdii, zameraný
na informácie z hospodárskeho, vedec
kého. kultúrneho a sociálneho života Ka
nady Kanadská vláda prispela na zriade
nie Kanadských štúdií finančným prí
spevkom, ktorý pri príležitosti návštevy
kanadsky veľvyslanec odovzdal rektorovi
UK Interdisciplinárne orientovaný pro
gram formou výberového predmetu je
určený pre všetkých študentov univerzity.
Prvé kurzy ponúkne univerzita záujem
com už od októbra tohto roku. Kanadsky
veľvyslanec vysoko ocenil úsilie o zave
denie interdisciplinárneho programu, kto
rý napomôže zvýšeniu informovanosti
o Kanade Ako zdôraznil, niektoré kon
krétne skúsenosti s budovaním ekono
micky konkurencie schopného mierové
ho, multietnického štátu sú použiteľné
pre strednú Európu ľ jej snahe o posilne
nie demokratických inštitúcii a zavedenie
ekonomických reforiem. Kanadské štúdia

Vysiela RÁDIO ZÓNA
Od 1. mája 1993 začalo na frekvencii 100,3 MHz vysielať Rádio Zóna.
Rozhlasové štúdio sa nachádza na akademickej póde Univerzity Ko
menského. O tom. ako sa zrodila a zrealizovala táto myšlienka, ako
i o koncepcii vysielania hovoríme s Mgr. Jánom Slovákom, riaditeľom
RADIO ZÓNA.
V roku 1991, kedy sme spolu s pánom doc. Slimákom, dekanom Filozofickej fakulty
UK urobili prvý pokus založit na Univerzite Komenského Ateliér kreatívnych médi
(v tom čase spolupracoval so vznikajúcou európskou sieťou), pnšiel k nám na fakultu
pán Mater z The International Media Fund (USA) Mal záujem zorganizovat seminár
pre budúcich zakladateľov nezávislých rozhlasových staníc. Zoznámili sme ho
s našou koncepciou kreatívnych médií, ktorú sme vyvíjali na katedre audiovizuálnych
médií, a navrhli sme mu, či by nám nepomohol založit univerzitnú rozhlasovú stanicu
fungujúcu podia know-how kreatívneho média Pán Mater pozeral na nás najprv dost
nedôverčivo, asi sme mu pripadali ako donkichoti z východu, ale pri najbližšej návšteve
doniesol z Washingtonu dobré správy, náš návrh ich zaujal, dokonca sa stal podnetor
na zakladanie podobných staníc v Prahe a v ďalších stredoeurópskych a výchooo
európskych mestách. Vďaka vynikajúcej organizačnej práci Dr. Kataríny Vajdovej kor 
com roku 1992 skutočne prišla z USA technika pre rozhladovu stanicu v hodnote
50 000 dolárov, univerzita zaplatila vysielač, tím mladých ľudí z Tlis, s.r o. prerobil
„obývačku" Katedry audiovizuálnych médií na rozhlasové štúdio
(Pokračovanie na 7 strane)

sa úspešne rozvíjajú na mnohých univer
zitách sveta, napríklad i na Viedenskej
univerzite a boli založené i na KU v Prahe
a UTGM v Brne.

Prednáška

V e ľ v y s l a n e c K a n a d y p á n P a u l F r a z e r o d o v z d á v a r e k t o r o v i U K prof. Š v e c o v i f i n a n č n ý p r i s p e v o k

na Kanadské štúdiá

Dňa 10. mája odznela v aule UK pred
náška prof. Františka Janoucha. predse
du Nadácie Charta 77 na tému Jadrová
energia a jadrový odpad v buducom ti
sícročí. Prof. Janouch je známy nielen
svojou aktivitou v oblasti boja za ľudské
práva, ale i ako jadrový fyzik Do roku
1974 pracoval na Ústave jadrového vý
skumu ČSAV a v súčasnosti pôsobí na
Ústave pre fyziku v Stockholme. V pred
náške určenej nielen odborníkom, ale
i širšej verejnosti, sa zaoberal problemati
kou jadrovej energie ako z hľadiska fyzi
ky, tak i jej vplyvu na kvalitu života Ako
uviedol 20 % obyvateľstva na svete spo
trebúva 80% energie Informoval tiež
o výsledkoch konferencie v San Frartciscu, o otázkach bezpečnosti jadrových
elektrární a o koncepcii likvidácie ich
odpadu na základe projektov Národného
laboratôna v Los Alamos
- as -
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pracovníkov vysokoškolskej administratívy
Už v minulom čísle boli uvedené základné informácie
o konaní VI. seminára vysokoškolských administratív
nych pracovníkov. Do Naiej univerzity prispel zhodnote
ním poslania takýchto stretnutí hlavný tvorca myšlienky pán John Hayward, kvestor univerzity v Durhame v Sever
nom Anglicku.
V poradí šiesta zo série Česko-slovensko-britských kon
ferencií o managemente univerzít sa konala na Univerzite
Komenského v dňoch 14.-16. apríla s účasťou 113 pracovní
kov. Hlavnou témou konferencie bolo riadenie ľudských zdro
jov so zvláštnym zameraním na ďalšie vzdelávanie a rozvoj
pracovníkov. Predchádzajúce konferencie boli zamerané na
strategické a krátkodobé plánovanie, finančný management
a rozvoj vyššieho vzdelávania v Spojenom kráľovstve. Pra
covné skupiny na bratislavskej konferencii sa zaoberali štyrmi
oblasťami: management budov, management informácií, ma
nagement ľudí a získavanie finančných zdrojov.
Myšlienka takýchto konferencií sa zrodila pri návšteve troch
členov vedení rôznych britských univerzít vo februári 1991,
ktorú spoločne zorganizovala ich Konferencia univerzitných
admimistrátorov (CUA) za pomoci Britisch Council. CUA pred
nedávnom splynula s Organizáciou polytechnických admini
strátorov (APA) a tak vznikla nová organizácia - Asociácia
univerzitných administrátorov (AUA), ktorá má okolo 2500 čle
nov. Asociácia zabezpečuje semináre a školenia pre svojich
členov, vydáva príručky, ako napr. súčasnú sériu príručiek
dobrých skúseností, organizuje medzinárodné návštevy
a medzinárodné konferencie a zvoláva výročnú konferenciu
Durhamská konferencia, ktorá sa konala tesne pred bratislav
ským seminárom, prilákala 1500 účastníkov, z toho boli 2 zo
Slovenska - kvestorka UK Ing. Dobríková a kvestor STU Ing
Štroffek.
Trojročný spoločný projekt vznikol v roku 1991 s tromi hlav
nými cieľmi:
- podporiť rozvoj managementu vysokoškolského vzdelá
vania,
- pomôcť univerzitným administrátorom, najmä kvestorom,
v ich partnerskej spolupráci s rektormi,
- poskytnúť českým a slovenským kvestorom, tajomníkom
a ďalším vedúcim pracovníkom pocit profesionálnej identity
a hrdosti, napr. aj tým, že sa založí členská organizácia podľa
vzoru Britskej konferencie univerzitných administrátorov, ak
by spoločné diskusie ukázali vhodnosť tohto návrhu.
Na začiatku projektu sa vyskytli obavy z toho, či v rôznych
systémoch vysokého školstva v rozličných krajinách nájde sa
platforma na diskusie a vzájomné porovnávanie. Veľmi rýchlo
však bolo jasné, že spoločný menovateľ tu je, najmä v podobe
prísneho obmedzenia financií z verejných zdrojov, ekonomic
ká nestabilita, radikálne zmeny v politickej kultúre, neistá pozí
cia univerzít v spoločnosti, ako aj veľké výkyvy v spoločnosti
samotnej. Vo Veľkej Británii v osemdesiatych rokoch prekona-
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Pan John Hayward. kvestor univerzity v Durtiame (V Británia)

li univerzity vplyvom takýchto faktorov managersku revolúciu,
ktorá v priebehu 3 rokov zmenila na nepoznanie system riade
nia škôl, na|mä z pohľadu počtu pracovníkov a nielen admini
stratívnych Bohužiaľ Česká a Slovenská republika má pod
statne menej času na vyriešenie problémov, ktoré su rozhod
ne ťažšie než tie, ktoré sme riešili my.
Bratislavská konferencia mala veľký úspech. Uznanie patrí
kvestorke p. Zore Dobríkovej a jej organizačnému výboru
z Univerzity Komenského, ktorí ju zorganizovali na vysokej
profesionálnej úrovni. Najhodnotnejším záverom konferencie
bolo prijatie návrhu UK na založenie vlastnej asociácie admini
stratívnych pracovníkov V Š Čiech a Slovenska, ďalej aby sa
konferencia konala každý rok a aby pozostávala z viacerých
pracovných skupín, ktoré by sa počas roka mohli stretávať
a podávali by správu o svojej práci na výročnej konferencii.
Základné témy budú plánovanie, financovanie, rozvoj pracov
níkov a riadenie informácií. Ďalšie návrhy sa týkali možného
rozširovania aktivít smerom k akademickým funkcionárom,
členom vedenia univerzít a fakúlt. Táto myšlienka vyžaduje
odozvu z ich strany, dvaja prodekani, účastníci konferencie
ju uvítali. Zváži sa aj možnosť vytvorenia Európskej asociácie
univerzitných administrátorov, ktoré už má podporu vo Veľkej
Británii, Taliansku i Nemecku. Prvá podmienka akceptovania
vašich administratívnych pracovníkov, založenie ich vlastnej
asociácie sa práve začala.

FAKULTA TELESNEJ V Ý C H O V Y A ŠPORTU
Univerzity Komenského
Dosiahnutie štátnej samostatnosti je významným medzníkom v živote každé
ho národa dotýkajúcim sa bezprostredne všetkých oblastí života spoločnosti,
a teda aj vysokých škôl. FTVŠ sa stala svojho druhu jedinou vysokou školou
na Slovensku, ktorá zabezpečuje výchovu vysokoškolsky vzdelaných odborníkov
pre všetky oblasti telesnej kultúry. Zvýšila sa zodpovednosť fakulty za rozvoj
telesnej kultúry na Slovensku.

Fakulta telesnej výchovy a športu patrí medzi mladé fakulty
Univerzity Komenského. Pred niekoľkými rokmi oslávila iba
30. výročie svojej existencie. Za toto obdobie vykonala však
fakulta veľký kus práce. Vychovala stovky učiteľov telesnej vý
chovy, vysokoškolsky vzdelaných trénerov a organizátorov
pôsobiacich nielen na Slovensku a v Cechách, ale aj v iných
krajinách sveta. Fakulta sa postupne dobudovala, vyprofilova
la a získala dobré meno v telovýchovnom hnutí. Dobrú úroveň
fakulty potvrdzuje skutočnosť, že desiatky našich absolventov
sa dokázali ako učitelia a tréneri výrazne přesadit aj v zahra
ničí.
Podmienky, ktoré fakulta má najmä v objektovej oblasti, nie
su zďaleka optimálne. Existovala perspektíva, ktorej sme ve
novali veľa síl, vybudovať novú fakultu v Mlynskej doline
Dnes už mali byť niektoré objekty dobudované Skutočnosť je
však taká, že už neexistuje ani pozemok, kde sa malo stavať
Uvedomujeme si. že v najbližšej budúcnosti nemáme reálnu
nádej na výstavbu novej fakulty, a preto sústredujeme pozor
nosť na vylepšenie existujúcich podmienok Plánujeme znovu

vybudovať pôvodné ihriská, ktoré boli zdevastované počas vý
stavby diaľničného mostu cez Dunaj. Jeho výstavba však pod
statne zhoršila životné podmienky. V pláne máme adaptovať
a využívať na výučbu halu INCHEBY, ktorá stojí na univerzit
nom pozemku a nie je celoročne využitá
Máme k dispozícii vlastnú lodenicu v Karlovej Vsi. na vodác
ky výcvik využívame stredisko na Zelenej Vode a turistické
kurzy organizujeme vo výcvikovom stredisku UK na Richŕiave
Značné problémy existujú so zabezpečovaním lyžiarskych
kurzov Univerzita by potrebovala vlastnú chatu s vhodným
podmienkami na lyžiarsky výcvik, ktorá by slúžila všetkým fa
kultám univerzity.
Fakulta má študentský domov a jedáleň, ako aj vlastnú špe
cializovanú knižnicu s celoslovenskou pôsobnosťou. Studenti
maju možnost kultúrneho vyžitia vo folklórnom súbore Gymnik, ktorý si získal meno nielen na Slovensku, ale aj v zahra
niční.
V súčasnosti študuje na fakulte viac ako 800 študentov (z to
ho 260 žien). Na dvojodborovom študiu je zapísaných 513 štu-
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dentov (193 žien), na jednoodborovom 225 študentov (47 žien)
a na štúdiu popri zamestnaní, kde máme otvorené len tri roč
níky 66 študentov (20 žien).
Výučbu zabezpečuje 109 učiteľov (6 profesorov, 27 docen
tov, 74 odborných asistentov a 2 asistenti), ktorí sú začlenení
do 9 odborných katedier. Súčasťou fakulty je aj Výskumný
ústav telesnej kultúry (34 pracovníkov), ktorý organizuje
a koordinuje výskum v oblasti telesnej kultúry na Slovensku.
Niektorí pracovníci VÚTK sa podieľajú aj na výučbe.
Fakulta zabezpečuje jednoodborové a dvojodborové štú
dium.
Študenti, ktorí si zvolili učiteľské zameranie, absolvujú
dvojodborové štúdium, ktoré trvá 5 rokov (10 semestrov).
Druhý aprobačný predmet si študenti zapisujú priamo na fa
kulte (občianska náuka) alebo na sesterských fakultách UK Filozofickej fakulte (slovenský, anglický, ruský a nemecký ja
zyk, dejepis, pedagogika), Prírodoveckej fakulte (biológia
a geografia). Výnimku tvorí matematika. Študenti tejto kombi
nácie patria kmeňove na Matematicko-fyzikálnu fakultu UK
a na FTVŠ absolvujú len výučbu telesnej výchovy
Štúdium končí obhajobou diplomovej práce a štátnou skúš
kou z odboru telesná výchova a šport, ako aj z druhého apro
bačného predmetu. Absolventi získavajú titul „magister" a sú
kvalifikovanými odborníkmi, učiteľmi pre 5 - 9 ročník základnej
školy a pre stredné školy v obidvoch aprobačných predme
toch. Súčasne majú možnosť absolvovaním zvoleného športu
podľa vlastného výberu získať aj kvalifikáciu trénera I. triedy.
Jednoodborové štúdium - telesná výchova a šport s vy
branou špecializáciou trvá 4 roky (8 semestrov) Športové
špecializácie, osobitne na každý školský rok, určuje vedenie
fakulty. Štúdium končí obhajobou diplomovej práce a štátnou
skúškou zo špecializácie a z odboru telesná výchova a šport.
Absolventi získavajú titul „magister", najvyššiu trénerskú kva
lifikáciu .diplomovaný tréner" vo zvolenej špecializácii. Sú
vysokokvalifikovanými odborníkmi trénermi pre jednotlivé
športy, ako aj oblasť rekreačného športu s humanitným, biolo
gickým a organizačným základom univerzitného vzdelania
Uplatňujú sa v telovýchovnom hnutí ako tréneri, metodickí
a riadiaci pracovníci

a súčasne z í s k a v a j ú kvalifikáciu

učiteľov

telesnej výchovy pre 5 - 9 ročník základnej školy a pre stredné
školy.
Štúdium popri zamestnaní je rovnocenné s denným štú
diom. Má charakter jednoodborového štúdia - telesná výcho
va a šport s výberom športovej špecializácie. Štúdium trvá
4a1/2 roka, t. j. 9 semestrov.
Okrem toho fakulta zabezpečuje v spolupráci so športovými
zväzmi diaľkové štúdium (DŠT) I triedy vo vybranej špor
tovej špecializácii, štúdium trvá 2 roky (4 semestre), končí
obhajobou diplomovej práce a záverečnou skúškou zo špecia
lizácie.
Fakulta je nielen významným vzdelávacím centrom, ale aj
školiacim pracoviskom. Zabezpečuje nadstavbovú vedec
kú prípravu formou postgraduálneho doktorandského štúdia
(PGŠ), ktoré trvá dva roky. V súčasnosti ho navštevuje 39
postgraduantov z celého Šlovenska. Na fakulte sa obhajujú
kandidátske dizertačné práce, prebiehajú habilitácie docentov
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a profesúry, čím fakulta pomáha zvyšovať kvalifikáciu peda
gógov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku
Štúdium má poskytovať univerzálne a špeciálne vzdelanie
rozvinúť tvorivé schopnosti absolventov tak aby mali možnost
variabilné ho uplatniť v praxi
Obsah štúdia zahrňuje spoločensko-vedny základ (jazyky
história, filozofia, komunikácia, rétorika a štylistika pedagogi
ka, psychológia), poznatky o človeku (anatómia fyziológia
biochémia, fyziológia telesných cvičení, traumatológia hygie
na a prvá pomoc) a teoreticko-didaktické poznatky z oblasti
telesnej vychovy a športu (dejiny telesnej kultury teona
a didaktika športu, psychológia telesnei vychovy a športu
rekreologia, biomechanika, didaktika telesnej vychovy d Spor
tu, antropomotorika, atletika, gymnastika, plávanie, športové
hry, úpolové športy).
Súčasťou výučby sú aj lyžiarske a turistické kurzy, kurz
korčuľovania a ľadového hokeja, ako aj učiteľská a trénersko-metodická prax, ktorej sa venuje zvýšená pozornosť

PERSPEKTIVY
Dá sa predpokladať, že význam telesnej kultúry v živote sú
časného človeka bude naďalej narastať. V rámci snahy zlepšiť
nie najlepší zdravotný stav občanov Slovenska sa ráta s uve
dením do života programu celoživotnej pohybovej aktivity
mladej i staršej generácie. Predpokladá sa, že tak ako je
tomu vo vyspelých krajinách, budú sa o rekreačnú pohybovú
aktivitu občanov starať predovšetkým miestne zastupiteľstva
Mali by budovať vhodné nenáročné športové objekty a pre
vádzkovať ich z prostriedkov získaných za vstupné Rozšíriť
by sa mala aj sieť fitnis centier. Viac by sa o zdravie svojich
zamestnancov mali starať aj podniky Nie je prehnaná ani
požiadavka, aby sa postupne na školách zaviedla hodina te
lesnej výchovy denne.
Úspešná športová reprezentácia Slovenska si tiež vyžaduje
dostatok erudovaných trénerov.
To sú skutočnosti, ktoré oprávňujú k optimistickému pohľa
du na možnosti umiestnenia našich absolventov v najbližšej
budúcnosti. Vo všetkých uvedených zariadeniach by mali
pôsobiť kvalitní, vysokoškolsky vzdelaní telovýchovní peda
gógovia.
Túto skutočnosť potvrdzuje každoročne veľký záujem o Stu
dium na fakulte. Na štúdium sa každoročne nlási 800 až 900
uchádzačov, z ktorých vzhľadom na obmedzené možnosti fa
kulty (personálne a objektové) sa na základe prijímacieho
pokračovania prijíma maximálne 160-170 študentov
Vedenie fakulty si uvedomuje, že je nevyhnutné obsah
a zameranie štúdia inovovat', prispôsobiť vývojovým trendom

a požiadavkám telovýchovnej praxe. Pripravuje sa prestavba
štúdia, ktorá by študentom poskytla väčšie možnosti výberu
zamerania svojho štúdia. Rozšíriť chceme systém voliteľných
a výberových predmetov.
V najbližších rokoch by sme chceli otvoriť nové odbory: ma
nager telesnej kultúry, športový novinár, telovýchovný inštruk
tor pre potreby armády a postupne vytvoriť podmienky pre štú
dium zdravotne postihnutých.
V záujme zachovania a zvýšenia kvality musí fakulta per
manentne usilovať o čo najvyššiu úroveň učiteľov a vedeckých
pracovníkov. Napomáha k tomu aj zákon o vysokých školách,
ktorý prikazuje obsadzovať miesta pedagogických a vedec
kých pracovníkov konkurzom. Východiskom je hodnotenie ve
deckej a pedagogickej práce každého učiteľa. Učiteľ by nemal
len učiť, ale byť študentom príkladom v odbornosti, morálke,
vystupovaní, ako aj výzorom a spôsobom života.
Učitelia fakulty sa musia viac zapojiť do telovýchovného
hnutia. Podieľať sa aktívne na tvorbe a posudzovaní koncep
cií, zastávať funkcie v športových zväzoch, odborných spoloč
nostiach, komisiách Slovenského olympijského výboru, viesť
reprezentačné družstvá, školenia a doškoľovania trénerov.
Umožňuje to udržovať kontakty s praxou, poznať potreby
a názory praxe, a tým si zabezpečiť spätnú väzbu, poskytujú
cu dostatok informácií o výsledkoch pedagogickej práce.
Fakulta chce udržovať dobré kontakty s FTVŠ UK v Prahe,
Fakultou telesnej kultúry Univerzity Palackého v Olomouci,
ako aj ostatnými vysokými školami, ktoré na Slovensku zabez
pečujú výchovu telovýchovných pedagógov (Prešov, Banská
Bystrica, Nitra, Bratislava, ako aj s katedrami telesnej výchovy
ostatných fakúlt univerzity). Nadviazali sme kontakty so škola
mi podobného typu z zahraničí (Ljublana, Brémy, Londýn,
Halle, Tulane University). Uvedomujeme si, že aj ich skú
senosti a poznatky možno využiť na zlepšenie organizačnej,
vedeckej a pedagogickej práce.
Náročné úlohy však môžeme splniť iba pomocou našej alma
mater a dobrej spolupráce s ostatnými fakultami Univerzity
Komenského.

UČITEĽSKÉ ŠTÚDIUM
Učiteľské štúdium telesnej výchovy patrí medzi nosné sme
ry štúdia na FTVŠ.
Od školského roku 1991-1992 sa na fakulte realizuje inovo
vaná koncepcia štúdia, v rámci ktorej došlo k zmene v poňatí
štúdia, v obsahovej a štrukturálnej zmene predmetov, k reduk
cií v časovej dotácii niektorých predmetov, rozšíreniu počtu
výberových prednášok a predmetov so snahou skvalitniť prí

pravu telovýchovných pedagógov, a tak reagovať na nové
spoločenské požiadavky. Pred učiteľmi telesnej výchovy je
trvalá úloha spočívajúca v tom, aby účelne modelovali telový
chovný proces a zabezpečili základné funkcie telesnej výcho
vy v oblasti kompenzačnej, motivačnej a zdravotnej, ako aj
hlavné ciele v rovine poznatkovej, rozvoja základných pohy
bových zručností, pohybovej výkonnosti a výchovnej oblasti
Tieto zmeny majú širší dosah lebo príprava sa zbavila výcho
vy univerzálneho typu učiteľa telesnej výchovy pre stredné
a základné školy. V súčasnom období sa zvýšili požiadavky
na učiteľa telesnej výchovy v dôsledku nových osnov telesnej
výchovy na stredných a základných školách, ktoré sa zbavili
direktívneho riadenia, normatívnosti, monotónnosti a pod.
O úrovne telesnej výchovy na školách sa kladne vyjadrujú
pedagógovia zo zahraničia, najmä pre prepracovaný systém
výučby na jednotlivých stupňoch škôl,' ucelenosť učebných
osnov, ktoré konkretizujú funkciu, ciele a úlohy, postavenie
a miesto predmetu v systéme ostatných predmetov, discipli
novanosť žiakov, a čo je najdôležitejšie, vyučovací proces
zabezpečuje teoretické, pohybové vzdelávanie a výchovu
osobnosti. Teda ide o komplexné formovanie žiaka v rámci
predmetu z výstupnou klasifikáciou, kde sa zohľadňuje indivi
duálne ohodnotenie žiaka z hľadiska telesných, pohybových,
psychických a zdravotných predpokladov, ohodnotenie jeho
zlepšenia, nárastu výkonnosti, kvalitu pohybových činností za
určité obdobie, postoje, záujem, vedomosti a pod Nové úlohy
nastali aj pred výchovnou stránkou procesu, kde telesná vý
chova svojimi špecifickými prostriedkami, metódami a forma
mi výučby plne participuje na výchove k demokracii, humaniz
mu, znášanlivosti, tolerancii. Tieto stránky výchovy v minulosť
silne absentovali vo výchovno-vzdelávacom procese, a preto
v súčasnosti telesnú výchovu chápeme ako širšie dimenzova
ný predmet.
Tieto požiadavky nová koncepcia štúdia plne rešpektuje
a premieta ich aj do profilu absolventa, ktorý je širšie koncipo
vaný s akcentom na odbornosť v širšom spektre uplatnenia
najmä v podmienkach škôl rôzneho typu. od štátnych po sú
kromné. cirkevné a v rôznych riadiacich funkciách.
Súčasné študíum je univerzitného typu a zodpovedá para
metrom, ktoré sú zrovnateľné so školami podobného typu
v zahraničí. Je treba konštatovať, že úroveň prijatých študen
tov je po roku 1989 na vyššej úrovni z hľadiska teoretickej
úrovne, kvality zručností, pohybovej výkonnosti, profesionál
nej zameranosti, prístupu a cieľavedomosti v štúdiu. Bude na
nás pedagógov, vedenie fakulty, aby sa tieto pozitíva ďalej vy
užívali v systéme prípravy. Preto mienime súčasnú koncepciu
štúdia, ktorá je prechodná, ďalej zdokonaľovať s cieľom, aby
vysokoškolské štúdium okrem získavania poznatkov a zruč
nosti viedlo k tvorivému mysleniu, samostatnosti, zodpoved
nosti. Študent musí dostať väčší priestor na vyber voliteľných
predmetov, ktoré považuje pre svoj rast za potrebné a pre kto
ré ich získajú učitelia svojou úrovňou. Predmety mienime roz
deliť na povinné, voliteľné a výberové. Rozsah výučby, ktorý
absolvuje študent v každom semestn je riadený, bude vychá
dzať z kreditného systému, ktorý vedie študenta k absolvova
niu povinných a voliteľných predmetov. Očakávame, že nova
koncepcia štúdia posilní najmä teoretickú prípravu a bude sil
ným motivačným činiteľom pri profilovaní z hľadiska využitia
schopností, záujmu, ako aj budúceho uplatnenia

TRÉNERSKE ŠTÚDIUM
A VRCHOLOVÝ ŠPORT
Výchova odborníkov v oblasti telesnej kultúry je jedným
z určujúcich faktorov fungovania vrcholového športu Jej vy
znám umocňuje požiadavka dobudovania systému vrcholové
ho športu v Slovenskej republike a potreba prezentácie ieho
úspešnosti v medzinárodnom meradle
FTVŠ UK je akreditovaným pracoviskom na výchovu vvso
koškolsky vzdelaných odborníkov v oblasti telesnei kultury
najvyššej kvalifikácie. V jednoodborovom. trenerskom smere
štúdia (dennom i ŠpZ) vychovává diplomovaných trenerov pre
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jednotlivé športové odvetvia, vrátane trénerov zdravotne osla
bených (od šk. r. 1993-1994) a trénerov športu pre všetkých.
Podľa nariadenia vlády z roku 1991 aj študenti dvojodborového, učiteľského smeru štúdia, ktorí úspešne absolvovali
8-semestrálnu výučbu zvoleného športu, získavajú kvalifiká
ciu trénera I. triedy.
Od roku 1991 sme na fakulte otvorili špecifický druh baka
lárskeho štúdia popri zamestnaní-štvorsemestrálne diaľkové
štúdium trénerov I. triedy. Fakulta ho realizuje v úzkej spolu
práci so športovými zväzmi. V súčasnosti prejavujú najväčší
záujem o štúdium predstavitelia športových hier - otvorené
sú špecializácie futbal, hádzaná, tenis a od marca aj ľadový
hokej. Ponuku fakulty rozširujú ešte možnosti didaktických ka
tedier, ktoré sú akreditovanými pracoviskami aj na školenie
trénerov nižších tried (II. a III. trieda). Ďalšie výrazne rozší
renie záujmu o štúdium očakávame už v najbližšom období
pretože športové zväzy po rušnom prechodnom období znova
začínajú venovať zvýšenú pozornosť výchove trénerských
kádrov.
Našimi študentmi boli a aj v súčasnosti sú úspešní repre
zentanti na najvýznamnejších svetových športových poduja
tiach typu OH, MS, ME, svetové univerziády a pod. Pre štu
dentov reprezentantov sa usilujeme vytvárať také podmienky,
aby si mohli plnohodnotne plniť študijné požiadavky a úspešne
reprezentovať. Študenti môžu využívať rôzne možnosti, ako
aj individuálnu úpravu štúdia (IÚŠ), rozloženie ročníka a pod
Reprezentanti si môžu predĺžiť čas štúdia až na dvojnásobok
t. j. môžu študovať 8, resp. 10 rokov.
O výchovu študentov sa stará početný kolektív pedagógov
Viacerí z nich boli nielen úspešnými športovcami, ale stali sa
aj medzinárodne uznávanými odborníkmi. K učiteľom a štu
dentom, ktorí nás ako pretekári alebo tréneri úspešne repre
zentovali na najvýznamnejších medzinárodných športových
podujatiach, ktorí zastávajú významné funkcie v MOV. SOV
v medzinárodných telovýchovných a športových organizá
ciách patria napr. Balážová Bendeová. Čepčiansky Cernušák Dubovský, Frolo Glesk. Golian Grófová-Chládeková
Herrmann. Hrčka. Ihring, Jánošíkové. Kačáni Komadeľ Krajčírová-Némethová, Labuda, Macák, Moravec. Motlitba. Mrač
nová, Mráz, Nedomanský. Pisarčíková-Mazurová. Prieložný,
Rozim, Ríčna, Sedláková, Starší, Štefková-Kohútová, Sýkora.
Szabó, Šimonek, Tkáč, Vačkář, Vengloš, Zaťková a další.
Od šk. r. 1994/95 plánujeme uviesť ao života inovovaný
systém vzdelávania. Hlavným východiskom pri jeho koncipo
vaní je porovnateľnosť s progresívnymi zahraničnými školský
mi systémami, ktorá však nesmie byť v rozpore s rešpektova
ním špecifických osobností a možností fakulty. Chceme prejsť
na kreditný systém štúdia, v rámci ktorého budú mať študenti
možnosť výberu zo širokej ponuky predmetov (systém povin
ných. povinne a nepovinne výberových predmetov). Väčšia
otvorenosť štúdia im umožní profilovať sa viac v smere svojich
záujmov a predpokladov
Rozvoj telesnej kultúry, vrátane vrcholového športu a štát
nej reprezentácie, je určovaný aj rozvojom vedy a uplatňova
ním vedeckých poznatkov v praxi. Bezprostredný prenos ve
deckých poznatkov do praxe zabezpečuje fakulta aj úzkou
spoluprácou s Centrom akademického športu (CAŠ) a TJ Slá
via UK Bratislava. CAŠ je nástupníckou organizáciou Stredis
ka vrcholového športu. Zabezpečuje všestrannú starostlivosť
o vrcholových športovcov, reprezentantov SR a akademickú
reprezentáciu. Všetky pracoviská fakulty majú záujem udržia
vať úzke kontakty so zväzmi a športovou praxou (telovýchov
né jednoty, oddiely, útvary talentovanej mládeže školy
a pod.). Vo viacerých z týchto pracovísk vykonávajú študenti
trénersko-metodickú prax.
Činnosť fakulty si nevieme představit bez úzkej spolupráce
s MŠaV SR a jej Odborom telesnej výchovy a športu. Usiluje
me sa o nadviazanie bezprostredného kontaktu pri tvorbe kon
cepčných materiálov v oblasti vrcholového športu, resp. pri ich
pripomienkovaní.
Fakulta a vrchololvý šport spolu neoddeliteľne súvisia Fa
kulta si považuje za česť i povinnosť prispieť celým svojím tvo
rivým potenciálom k zvýšeniu úrovne vrcholového športu
a úspešnosti športovej reprezentácie SR.
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VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
A REALIZÁCIA JEJ VÝSLEDKOV
V PRAXI
Vedeckovýskumná činnosť sa ľ období posledných 20-25 rokov
uskutočňovala v oblasti telesnej výchovy na školách, prípravy talento
vanej mládeže na šport, športovej prípravy vrcholových športovcov
a masovo-rekreačnej telesnej výchove. Pracovníci našej fakulty boli
prevažne dlhodobo zapojení do riešenia prvých dvoch oblasti.
Rozličné pohybové a športové aktivity sú základným prostriedkom
zvyšovania telesnej zdatnosti, výkonnosti, upevňovania zdravia mláde
že a dospelých. Dôležitou súčasťou pedagogického procesu uskutoč
ňovaného v rámci školskej a záujmovo-rekreačnej telesnej výchovy
je sformovať pokiaľ možno u každého jedinca trvalejší vzťah k aktívne
mu pohybu, ponúknuť mu rozličné pohybové programy a postupy
hodnotenia zmien úrovne pohybových schopností a zručnosti V su
časnosti sa vysoko aktuálnymi stali aj otázky vedeckovýskumného
zabezpečenia prípravy vrcholových športovcov (starostlivosť o repre
zentáciu Slovenska) Všetky tieto námety sa premietli aj v cieľoch
„Národného programu zdravia". schválením ktorého sa štátne organy
snažia zastaviť nepriaznivý trend zdravotného stavu obyvateľstva na
Slovensku
Vo výskumných úlohách, ktoré sa riešili v rokoch 1990-1993 sa hla
daju možnosti zvýšenia preventívneho pôsobenia pohybovych aktivít
pri odstraňovaní negatívnych vplyvov súčasného životného štyiu
na zdravie obyvateľstva V inštitucionálnych a grantových projektoch
telovýchovní odborníci reagujú aj na ďalšie požiadavky tělovýchovně
praxe V rámci rezortney úlohy MŠaV SR pracovnici VUTK FTVŠ UK
koordmu/u výskum v oblasti telesne/ vychovv a športu na Slovensku
Vedeckí a pedagogickí pracovnici sa podiel a/u na riešen, i52 výskum
nych tém z oblasti vrcholového športu školskej teiesnej vychovy špoi
tu pre všetkých a teoretických základov telesnej vychovy Na rozan
od minulosti s а predpoklade že sa uskutočnia a/ samostatne o p o n e
tury jednotlivých tém výskumné/ úlohy Tento postup by ma pnspiet
k zvýšeniu zodpovednosti /ednothvych riešiteľov za kvahtu zav'ečnp
správy V súčasnosti sa hľadajú možnost efektívneho prenosu zisba
ných vedeckých poznatkov podlá jednotlivých tematekveh okruh, ч
do praxe, formou publikačné/ činnosti v časopise Telesná výchov,
a šport. Zborník fakulty Spoločnosti pre telesnú výchovu a šport resp
referátov na vedeckých konferenciách doma a v zanramt na semr
roch metodických centier (učitelia telesnej výchovy) a jednotlivycl
športových zväzov (tréneri). Čiastkové výsledky výskumu sa využívaj'
aj pri skvalitnení vlastného vyučovacieho procesu na fakulte
Realizačné výstupy troch grantových úloh riešených na FTVŠ UK
sú zamerané na genezu telesného, funkčného, psychického a motoric
kého vývoja populácie, resp. fyziologické a biochemicke faktory určun
ce ekonomiku behu V najbližšej budu cnosti sa zmenou spoločenských
priorít očakáva určitá zmena zamerania výskumu na fakulte z oblast
vrcholového športu a prípravy talentovanej mládeže na oblasť školskej
a záujmovo-rekreačnej telesnej výchovy Pracovníci fakúlt v Bratislave
a Ljubläne spolupracujú pri riešení problematiky diagnostiky a rozvo/i
rýchlostných schopností v atletických šprintoch a behoch na stredne
trate V tomto roku boli skonkretizované ďalšie projekty spolupráce
s univerzitami v Clermont-Ferrand, v Halle a v Bremach zamerane
na oblasť funkčnej diagnostiky, biomechanickú analýzu techniky špor
tového pohybu a testovanie pohybové/ výkonnosti testom, ktorý s<.
používa v krajinách západnej Európy EUROFIT
Na fakulte sa už zrealizovali niektoré racionalizačné opatrenia sme
rujúce k zefektívneniu vedeckovýskumnej práce Počet výskumných
pracovníkov na FTVŠ UK sa znížil o 35 %. Úzku spoluprácu pri riešení
výskumných úloh nadviazali jednotliví vedeckí pracovnici VUTK FTVŠ
UK a učitelia katedier, čo umožnilo maximálne využívat súčasne mate
riálne a technické podmienky Zodpovedne inštitúcie sme už niekol
kokrát upozorňovali na skutočnosť že ak bude nadalej pokračovat
nastúpený trend prudkého znižovania finančných prostriedkov na
vedu, hrozí fakulte strata základného atribútu vysokej školy že sa na
nej nebude rozvíjať náš vedný odbor Za optimálnu považujeme uzku
spoluprácu učiteľov a vedeckých pracovníkov FTVŠ UK na riešení jed
notlivých projektov zadávaných MŠaV SR a športovými zväzmi Nad a
lej podporujeme projekt vybudovania informačného systému v oblasti
športu na Slovensku Oceňujeme podporu MŠaV SR novovzniknute/
Spoločnosti pre výchovu a šport, ktorá sidli na FTVŠ UK Poslaním
Spoločnosti je vytvárať podmienky na prenos získaných poznatkov
do tělovýchovněi praxe Jednou z aktivit Spoločnosti /e aj vydáváme
v súčasnosti jediného vedecko-metodického časopisu Telesná vycho
va a šport, v ktorom môžu telovýchovní odbornici publikovat vysledky
výskumnej práce a plniť tým kritériá pre ďalší kvalifikačný rast
Doc. PhDr. J. Šimonek, CSc., dekan FTVŠ UK Doc PhDr I Varga CSc .
PhDr. J. Koátial, CSc., PaedDr. R. Moravec, CSc

Predstavujeme Vám členov
AKADEMICKÉHO SENÁTU UK
zvolených na obdobie 1993-1995
Predseda A S UK:
Podpredsedovia A S UK:

Prof. Ing. Miroslav Ferenčík,
DrSc., LF UK
RNDr. Milan Vachula, MFF UK
Doc. PhDr. Ján Grexa, CSc.,
FTVŠ UK
Tomáš Cikrt - študent, FAF UK

Predsedníctvo A S UK:
PAS UK sa skladá z jedného zástupcu každej fakulty. Z titulu
svojej funkcie sú jeho členmi aj predseda a podpredsedovia
AS UK. Zároveň sa považujú za zástupcu fakulty. Podpredse
da zvolený zástupcami študentov sa nepovažuje za zástupcu
fakulty.
JLF UK
- Prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.,
FAF UK
- RNDr. Milan Žemlička, CSc.,
FIF UK
- PhDr. Martin Jakúbek,
PRIF UK
- RNDr. Ivan Ostrovský, CSc.,
PDF UK
- Doc. PhDr. Jozef Pavlík, CSc.,
EBF UK
- Doc. ThDr. Juraj Bándy,
CMBF UK - ThDr Ing. Jozef Kutarňa,
FM UK
- Ing. Klement Kačír, DrSc.
Členovia A S UK:
LF UK
- Doc. MUDr Peter Kukumberg, CSc..
Doc. MUDr. Branislav Líška, CSc.,
Branislav Schifferdecker - študent;
JLF UK
- PhDr. Mária Bujalková, CSc.,
Vladimir Hacek - študent,
Ján Zachar - študent;
FAF UK
- Pavol Balgavý, CSc.,
Doc RNDr. Jozef Seginko, CSc.,
PRAF UK - Prof. JUDr. Eugen Husár, DrSc.,
Doc. JUDr. Ján Cuper, CSc.,
JUDr. Ján Matlák,
Miroslav Bobák - študent;
FIF UK
- PhDr. František Gahér, CSc.,
Rastislav Fábry - študent,
Ivan Harman - študent;
PRIF UK - RNDr. Karol Mičieta, CS.,
Mgr. Pavol Neogrády,
Daniel Sloboda - študent;
MFF UK
- Doc. RNDr. Pavol Čičmanec, CSc.,
Prof. RNDr. Valter šeda, DrSc.,
Roman Bíro - študent;
FTVŠ UK - Doc. PhDr. Milan Kips, CSc..
PhDr. Juraj Zaťko, CSc.,
Renáta Bartková - študnetka;
PDF UK
- Dr. Juraj Vantuch,
Rastislav Bukovčák - študent,
Jozefa Čučková - študentka;
EBF UK
- Prof. ThDr. Pavel Kolárovský,
Magdaléna Dolná - študentka,
Nataša Hovorková - študentka;
CMBF UK - Doc. ThDr. Jozef Minarovič,
Branislav Bukovský - študent,
Peter Mášik - študent;
FM UK
- Marcel Bachratý - študent;
Psychologická poradňa pre vysokoškolákov UK - Alexandra
Saxová;
Jazykové centrum UK - PhDr Anna Pomichalová;
Botanická záhrada UK - RNDr Alena Mojzešová;
ÚJOP ZŠ UK - Mgr. Eleonóra Oktavcová;
Výpočtové centrum UK - Ing. Pavol Horník

(Pokračovanie z 1. strany)

Rozhlasové štúdio sa teda nachádza na akademickej
pôde univerzity. Aké poslanie bude plniť?
Budem citovať z nášho propagačného materiálu: „RÁDIO
ZÓNA ako stanica, ktorá vzniká na akademickej pôde, nevstu
puje do aktuálnych politických dejov, skôr využíva svoju síef
expertov, aby načrtávala možné horizonty pre tvorivý pohyb
oblasti, či krajiny v európskom priestore. Svojimi informačnými
vstupmi vytvára jedinečný „expertný systém", ktorý pomáha
študentom, tvorivej inteligencií a tvorivým ľuďom vôbec, pod
nikateľom aj politikom objavovať možné spôsoby riešenia
aktuálnych problémov" - potiaľ propagačný materiál. Splniť
tento cieľ si však vyžiada spoluprácu celej univerzity. Zatial
tím „elévov", dvadsaťročných študentov prejavil dostatočnú
odvahu a napokon aj schopnosť a spolu s tromi odvážnymi že
nami (Dr. Štefánikovou, Dr. Hlinkovou a Dr. Žigovou), ktoré sa
nezľakli počiatočných ťažkostí, vytvoril štartovaciu plochu.
Treba spomenúť, že bez podpory vedúceho Katedry žurnalis
tiky doc. Vojteka a dekana FF UK doc. Slimáka by ani odvaha
nebola stačila. Kedysi na začiatku sme si hovorili, že táto
„stanička" by mohla byť trenažérom pre mladých moderáto
rov, redaktorov, reportérov, technikov, ale aj manažérov
a marketingových pracovníkov. Vždy ma prekvapí, keď realita
predbehne teóriu. Po prvých dňoch vysielania môžem pove
dať, že študenti doslova každým dňom profesionálne do
zrievajú. Šokuje ma, koľko zodpovednosti unesú devätnásť-dvadsaťroční ľudia. (Vedúci redaktor má dvadsať rokov a ma
nažér devätnásť). Štartovacia dráha je teda už vytvorená
Teraz veľmi potrebujeme politológov, sociológov, etnografov
ekonómov, psychológov... (môžte ďalej doplniť všetky odbory
UK), študentov aj pedagógov, aby nám pomohli vytvoriť spo
mínaný „expertný systém".
Na akom okruhu vysielate a v akom časovom rozpätí?
Náš dosah je zatiaľ na Bratislavu plus 20 kilometrov. V máji
sme vysielali pokusne od 6,00 do 9,00. Od 1. júna sme prešli
na šesťhodinové vysielanie (do 12,00). A ďalej sa uvidí. Máme
pripravenú koncepciu na dvanásťhodinové vysielanie denne
Opäť zacitujem z propagačného materiálu: ..RÁDIO ZÓNA sa
rodí ako živá bytosť, postupne. Vzniká z EMBRYA: RANNÝ
BLOK (6,00-9,00) mení sa na dieťa: DOPOLUDŇAJŠÍ BLOK
(9,00 - 12,00), prežíva zázračnú chvíľu miadosti: POPOLUD
ŇAJŠÍ BLOK (12,00 - 15,00).
Na akú problematiku sa zameriava Vaše vysielanie, čo
bude ťažiskom programu?
„RÁDIO ZÓNA" je stanicou tvorivých ľudí a ich hier. ktorá
bude „prevliekať" Bratislavu na tvorivé centrum Slovenska
a strednej Európy". Náš program tvoria študenti (hádam ešte
dodám, že - talentovaní). Na rozdiel od iných staníc, ktoré
už majú svoj „imidž", my by sme chceli dosiahnuť stav. aby
naša stanica znela polyfonicky. aby v nej dostali ľudia šancu
prejaviť sa tvorivo, teda čo najosobnejšie a najosobnostnejšie.
Len osobnosť je schopná vychovať osobnosť Oslovujem te
raz kolegov s opakujúcou sa výzvou: príď ku nám do radia
so svojou „fajnšmekerskou témou", teda s tým. čo robíš v tom
čudnom stave šťastnej inšpirácie. Aj v našej stanici vidím, že
prichádza generácia, ktorá je ako špongia, baží po podnetoch,
po osobnostiach, po niečom, čoho by sa chytila v náročnom
trhovom prostredí. Výraz ..podnikovej dovolenky na tva r sa
akosi vytráca. Chceme vytvoriť podnetné radio, ktoré by nas
samých presvedčilo, že máme dosť schopnosti, že sa nemá
me čoho báť. Inteligencia musí chytiť „tvonvy predzapa ak
sa má pohnúť celá krajina Vytvoril som síce programovú
koncepciu pre dvanásť hodín vysielania denne, ale to e len
libreto. V našom „embryu" - v rannnej trojhodinovke - hľadame
spôsoby, ako vyvolávať stav inšpirácie u poslucháčov a ako
im pomôcť premietnuť ho do praktického činu
V priebehu
niekoľkých mesiacov by sme chceli spustit UNIVERZITNÝ
KLUB, akúsi našu ..vnútornú univerzitu . v ktoré; sa nebudeme
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deliť na študentov a pedagógov, ale v ktorej sa budeme stretá
vať ako tvorivé osobnosti. Bratislava je bizarné mesto. Podľa
môjho hlbokého presvedčenia žijú v nej ľudia, ktorí by dokáza
li prísť s podobnou iniciatívou ako svojho času Rímsky klub.
Tá naša by mohla mať „mediálny charakter": sprostredkovala
by symbiózu Západu a Východu, Severu a Juhu.
Aké problémy Vás v súčasnosti najviac ťažia a ako ich
chcete riešiť?
V tom sme neinvenční, trápia nás tie isté problémy, ako
všetkých. Peniaze. Len pri ich riešení by sme chceli použiť
„akademické prednosti". Pán rektor, prof. Švec priniesol z Pa
ríža dobrý nápad: spojenie univerzity s priemyslom. Po mojich
prvých rokovaniach s priemyselnými kruhmi sa zdá, že kon
cepcia Bratislavy ako ekonomického, kultúrneho a mediálneho centra Slovenska a strednej Európy ich zaujala... Ale čo
potrebujeme veľmi súrne: CeDečka a CD prehrávač!!!
A. Suroviaková

VYSOKOŠKOLSKÝ PROJEKT
Univerzita Komenskeho v Bratislave ma dlhoročne kontakty
s Humboldtovou univerzitou v Berlíne, ale až v dnešnej dobe bolo
možne spojiť obidve univerzity v spoločnom trojročnom vysoko
školskom projekte TEMPUS, ktorý financujú krajiny Europskehc
spoločenstva, s tretim partnerom, s Thames Valley University
v Londýne.
Cieľom projektu je spolupráca vysokoškolských učiteľov týchto troch
univerzít pri modernizácii vzdelávania učiteľov nemčiny a angličtiny pre
slovenské základne a stredné školy.
Prvý seminár sa už konal. Odbornici z Londýna, Berlína a Bratislavy
diskutovali o študijnom poriadku, učebných plánoch a výskumnej kon
cepcii odborov anglistiky a germanistiky na Katedre moderných jazy
kov a literatúr PdF UK v Bratislave. Na základe existujúceho knižného
fondu, technického vybavenia, charakteru učebných plánov, syláb
a používaných didaktických metód si stanovili účastníci podujatia zá
kladné postuláty pre tvorbu aktuálnych učebných materiálov pre mo
derne vyučovanie cudzích jazykov na pedagogickej fakulte.
Projekt prispieva i k zlepšeniu materiálneho vybavenia PdF UK
V rozhovore s dekanom PdF UK doc. PhDr. M. T. Bažánym, CSc. sa
dohodlo, že na fakulte bude po zabezpečení vhodných miestnosti
z prostriedkov E S vybudovaný technický kabinet, vybavený zariade
ním pre samoštúdium cudzích jazykov, ako sú work stations, video-zariadenie a počítače.
Činnosť v rámci projektu T E M P U S j e ešte obsiahlejšia. O d letného
semestra 1993 v priebehu ďalších dvoch rokov budú absolvovať 8 štu

Z rokovania 1. seminára v rámci projektu TEMPUS pre PdF UK s účas
ťou Humboidlovej univerzity v Berlíne a Thames Valley University
v Londýne na PdF UK.

denti anglistiky prípadne germanistiky z PdF UK trojmesačné pobyty
na Humboldtovej univerzite v Berlíne, prípadne na Univerzite Thames
Valley v Londýne. Projekt umožňuje aj Účasť vysokoškolských učiteľov
na štvortýždňových študijných pobytoch na HUB a T V U , cieľom ktorých
je príprava učebných materiálov pre vzdelávacie centrum na PdF UK.
Projekt má takto pomôcť pri riešení aktuálnej potreby dobre priprave
ných učiteľov cudzích jazykov na Slovensku.
PhDr. Maria Vajičková.
PdF UK

Za doc. PhDr, Jozefom KARÁSKOM, CSc.
Náhle a nečakane, uprostred nedokončenej vedeckej i pedagogickej
práce, ktorá bola jednou z najvýznamnejších dimenzii /eho života, spo
ločenstvo slovenských sociológov navždy opustil doc PhDr Jozef
Karásek, CSc. Málokomu je sudene naplno uskutočniť svoje zámery
Nepodarilo sa to ani docentovi Karáskovi Ostalo po Лот sice prázdne
miesto, ale aj kus poctivej práce v našej sociológii a pre ňu
Vyrastal v skromných pomeroch a po absolvovaní 3 tried meštian
skej školy pracoval v sklárni a neskôr i v papierňach Stredoškolské
štúdium ukončil večerne a od r 1950 začal študovať na Vysokéj škole
politických a hospodárskych vied v Prahe Po /ej zrušení štúdium ukon
čil v r. 1954 na Filozoficko-historicke/ fakulte KU v Prahe, kde a/ nastu
pil ako odborný asistent Katedry filozofie Dva roky neskôr prešu•
na Filozofickú fakultu UK v Bratislave, kde sa v r 1962 i habilitoval
V r. 1964 bol Vedeckou radou FF UK poverený organizovaním katediv
sociológie a študijného odboru sociológia Ako vedua katedry pôsobil
potom až do r. 1986
Docent Karásek sa rozhodujúcou mierou zaslúžil o zriadenie i obno
verne činnosti Katedry sociológie Po dlhom období ktoré uplynulo od
zrušenia odboru na začiatku 50 rokov, tak už v r 1965 katedra mohla
otvoriť prvy ročník štúdia a začať prípravu profesiora!ne zdatných
sociológov Aj jeho zásluhou maty okruh nadšencov zviado ťažké
úlohy revitalizácie odboru a postupne ss dopracuvaí na požaoovan
odbornú úroveň Osvedčil sa aj vo vefm tažkom obdob norman/ať
nych rokov, keď sa podanlo zachovať kontinuitu vedeckej iwdagoti
ke/ činnosti katedry, ktorá bola životne ohrozovane vleda timi *><•. "
gickymi tlakmi Katedra im odolala a bez vnútorných zvratov nad,, <•
pestovala odbor a pripravovala jeho študentov
Docent Karásek sa počas svojho dlhoročného pôsobenia na katedre
podielal na príprave niekoľkých generácií študentov, nejeden z mla
dých sociológov absolvoval pod jeho vedením vedeckú ašpirantúru
a urobil prvé kroky v samostatnej vedeckej a výskumnéj práci Sam
docent Karásek pedagogicky pôsobil v oblasti sociologickej teórie a ne
skôr najmä metodológie a štatistiky. Okrem toho viedol i mnohé vý
berové prednášky a semináre zo sociometrie, metód multivariačnej
analýzy atd.
Výraznú stopu zanechal aj v širšej sociologickej obci Bol jedným
zo spoluzakladateľov Slovenskej sociologickej spoločnosti a /ej dlho
ročným podpredsedom. Pôsobil však i na ďalších úsekoch, ktoré bol
pre konštltujúcu sa a rozvíjajúcu sociológiu vitálne dôležité v redakčnej
rade Sociológie, v komisiách pre obhajoby vedeckých prác. v iných
vedeckých grémiách
V oblasti svojej vedeckej špecializácie bol nielen renomovaným od
bornikom, ale aj plodným autorom. Vydal 4 samostatné monografické
práce a text ďalšej mal rozpracovaný. Publikoval veľké množstvo časo
piseckých štúdií a článkov, výskumných správ atď. Podielal sa na mno
hých sociologických výskumoch, pri ktorých spolupracoval aj s mymi
sociologickými pracoviskami - predovšetkým s Výskumným ústavom
kultúry a Ústavom pre výskum verejnej mienky. Všeobecne najviac
oceňované sú vedecké výsledky, ktoré dosiahol v oblasti výskumu kul
túrnej úrovne a kultúrnych potrieb obyvateľov Slovenska, ale i tie
ktorými prispel k metodologickej kultivácii výskumov verejnej mienky
Tesne pred svojim náhlym a neočakávaným odchodom napísal SVOJL.
poslednú vedeckú štúdiu, ktorá je venovaná analyze fenomenu chudo
by v našej populácii.
Spoločenstvo slovenských sociológov opustil ďalší z tých. ktorí ho aj
v neľahkých pomienkach začali obnovovať a rozvíjal Zásluhou tejto
generácie, do ktorej patril i docent Karásek, je i to, že strom sociológie
ako vednej discilíny dnes už má solídne a pevné korene O jeho dal
šom osude však svojou prácou rozhodne súčasná a budúca generácia
sociológov na Slovensku
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