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• Po novembri 1989 sa otvorili možnosti
rozvoja nových vedných odborov, kto
ré sa premietli na Univerzite Komen
ského aj do vzniku novej, najmladšej
fakulty - Fakulty managementu. Aké
miesto, postavenie a význam zaujala
za obdobie svojej činnosti v rámci
zväzku fakúlt Univerzity Komenské
ho ?
Najprv sa pokúsim odpovedať na prvú
časť otázky. Je potrebné povedať, že ma
nagement nie je nová vedná disciplína.
Frederick Winslow Taylor,z ktorého me
nom je spojený jeden smer vo vývoji po
znatkov o managemente - Scientific Mana
gement, publikoval svoje prvé odborné
práce o managemente ako vednej discipli
ne už na sklonku 19. a začiatku 20. storo
čia. U nás sa management považuje za
novú disciplínu z toho dôvodu, že v uply
nulom období u nás neexistovala organizo
vaná forma prípravy v tomto odbore.

K druhej časti otázky by som chcel
uviesf nasledujúce, pri vzniku fakulty v ro
ku 1991 sme sa často stretávali s otázkou,
či fakulta takého zamerania je kompatibil
ná so štruktúrou univerzity. Táto otázka
vznikla jednak pod vplyvom stereotypu or
ganizácie vysokého školstva na Slovensku,
resp. vo vtedajšom Československu, a jed
nak z nedostatku informácií o obsahu výu
ky na fakultách tohto zamerania. Z hladiska obsahu výuky fakulta managementu je
ekvivalentom tých fakúlt, ktoré v západ
ných krajinách sú známe pod názvom Col
lege of Business Administration. Nie je to
teda ekonomická fakulta Rozdiel medzi tý
mi dvomi druhmi fakúlt je práve v obsahu
výuky. Fakulty managementu teda Colle
ges of Business Administration v západ
ných krajinách sú bežne súčastou univerzít
vedla dalších fakúlt, ako sú napriklad práv
nické, lekárske, ale tiež ekonomické
a technické fakulty. Ako príklad možno

uviest univerzity, na ktorých som osobne
dlhší čas pôsobil. Je to Jokohama National
University, ktorú tvoria štyri fakulty - Peda
gogická fakulta, Fakulta of Business Admi
nistration, Elektrotechnická fakulta a Eko
nomická fakulta. Analogickú štruktúru má
tiež Univerzita v Groningene s tým rozdie
lom, že v štruktúre univerzity sú zahrnuté
aj dalšie fakulty, ako je právnická, lekárska
a dalšie. To isté možno povedaf o štruktú
re University of Tennessee v Knoxville, na
ktorej som pôsobil v uplynulom školskom
roku.
Teda môžeme konštatoval, že vytvore
ním Fakulty managementu Univerzita Ko
menského postúpila o další krok smerom
k dotváraniu štruktúry univerzity ako najvý
znamnejšej vzdelávacej inštitúcie na Slo
vensku. Naši absolventi nájdu velmi široké
uplatnenie v hospodárskej praxi tak v súk
romných, ako aj štátnych podnikoch, a to
Pokračovanie na str. 2
lllllll

M. A . MARTINEZ
na pôde našej univerzity
Dňa 21. 1. 1994 navštívila delegácia Parlamentného zhromaž
denia Rady Európy vedená jej predsedom M. A Martínezom
Univerzitu Komenského. Delegáciu privítal rektor UK prof.
MUDr. Juraj Švec, DrSc., spolu so všetkými prorektormi UK.
Vzácny host prevzal Zlatú medailu UK za zásluhy o presadzo
vanie demokratických princípov a ochrany ludských práv, ako
prejav ocenenia jeho osobného prinosu v budovaní novej zjed
nocujúcej Európy.
Po tejto slávnostnej udalosti pán Martinez predniesol pred Ve
deckou radou UK prednášku na tému:"Súčasnosf v procese vý
stavby novej Európy". Prednáška vyvolala nezvyčajný záujem
poslucháčov, čo sa prejavilo i v bohatej diskusii. Jej hlavné
myšlienky sa sústredili najmä na rok 1993, ktorý bol rokom oži
venia idey zjednotenia Európy. M. A. Martinez zdôraznil, že ten
to proces vyžaduje rešpektovanie určitých štandardných zásad
spoločných pre všetkých členov európskeho spoločenstva: práv
ny systém, demokracia, zachovávanie práv národnostných men
šín, -ludské práva, sociálna spravodlivost a solidarita, stabilita
a prosperita na jestvujúcich štátnych hraniciach.
V dalšej časti prednášky sa orientoval na klúčové postavenie
Rady Európy v tomto zjednocovacom procese. Rada Európy sa
stala platformou pre politickú spoluprácu členov európskeho
spoločenstva.

Na záver prednášky pripomenul viaceré politické axiómy a po
žiadavky ako napríklad potrebu koordinácie činností medzi eu
rópskymi inštitúciami, potrebu "mobilizácie Európanov pre Euró
pu", vyriešenie situácie v Bosne. Európanstvo znamená slobodu
a prosperitu, zdôraznil pán Martinez, ak by demokracia mala pri
niesť len chudobu a sociálnu nespravodlivosť, velmi lahko by sa
mohlo stať, že by len velmi málo (udí demokraciu akceptovalo
Doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.,
prorektor UK pre medzinárodné vztahy
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PRIJATIE
Dňa 10. 1. 1994 prijal rektor Univerzi
ty Komenského prof. MUDr. Juraj
Svec, DrSc., 8-člennú delegáciu talian
skych novinárov. Talianski novinári sa
2aujfmali
o zmeny v o vysokoškol
skom štúdiu na UK a na ostatných slo
venských vysokých školách po roku
1969.
Na prijatí boli prítomní: doc. PhDr.
tgor Brezina. CSc., prorektor UK pre
medzinárodné vztahy a vedúci Oddele
nia medzinárodných vztahov RUK
PhDr. Ivan P u Š k á i
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tak vo výrobných, ako aj v podnikoch poskytu
júcich služby, dalej v orgánoch štátnej správy,
ale tiež vo vedecko-výskumných a vzdeláva
cích inštitúciách.
• A k é t ú podmienky prijatia študentov na
fakultu z hradiska nárokov na nich klade
ných počas štúdia a prípravy na uplat
nenie s a v praxi v trhových
podmien
kach ?
Podmienky pre prijatie na štúdium na fakulte,
schválené Akademickým senátom fakulty, sú
nasledujúce: ukončené stredoškolské vzdelanie
a úspešné absolvovanie prijímacích testov
z matematiky a jazyka anglického. Na základe
toho o prijatí rozhoduje dekan fakulty, pričom
zohľadňuje aj kapacitné možnosti fakulty. Pri
organizácii pedagogického procesu sa kladie
dôraz predovšetkým na kvalitu odbornej, ale aj
jazykovej prípravy, pretože kvalita je predpokla
dom úspešnosti v podmienkach trhovej ekono
miky.
• A k é uplatnenie v praxi m ô ž u očakávaf ab
solventi fakulty a čím sa lífti ich príprava
od v ý c h o v y absolventov Ekonomickej uni
verzity ?
Na túto otázku som už čiastočne odpovedal
na začiatku rozhovoru. Vzhíadom na úroveň
odborných poznatkov a jazykovú spôsobilosť
naši absolventi skutočne budú maf veľmi široký
priestor na uplatnenie v praxi. Po ukončení päť
ročného štúdia nadobudnú tak všeobecné, ako
aj hlboké odborné poznatky v takých disciplí
nách, ako je personálny management, marke
ting management, informačné systémy, operač
ný management, finančný management atd. Ich
priprava v odborných predmetoch je zároveň
predpokladom toho, aby po nadobudnutí pot
rebných skúseností v praxi mohli zastáva! managerské posty. Teda ide tu o pripravu poten
ciálnych managerov predovšetkým hospodár
skych, ale aj dalších organizácií.
Pokiaí ide o druhú časť otázky - odlišnosti
v priprave našich absolventov a absolventov
Ekonomickej univerzity - je potrebné vysvetliť
niektoré základné skutočnosti. Ide predovšet
kým o fakt, že Ekonomická univerzita má štyri
fakulty, z ktorých každá vychováva svojich ab
solventov. Neexistuje teda porovnávacia zá
kladňa, na základe ktorej by bolo možné porov
návať výchovu absolventov fakulty jednej uni
verzity s inou univerzitou ako celkom. Tri zo

spomínaných fakúlt Ekonomickej univerzity vy
chovávajú ekonómov, profil ktorých je vnútorne
diferencovaný Ak by sme túto skutočnosť po
važovali za porovnávaciu základňu, tak je pot
rebné znova zdôrazniť, že ekonómia a mana
gement sú dve rozdielne discipliny, ktoré vyža
dujú špecifické učebné programy pre zabezpe
čenie výuky. Z toho híadiska je rozdiel medzi
našou fakultou a ekonomickými fakultami uni
verzity v učebnom programe, a teda aj v obsa
hu výuky, pretože tieto fakulty vychovávajú
ekonómov. Analógia, nie však identita v učeb
ných programoch by mohla vzniknúť v pripade
porovnania našej fakulty s Fakultou podnikové
ho managementu, teda štvrtou fakultou Ekono
mickej univerzity. Ale aj v tomto pripade je pot
rebné si uvedomiť, že analogický učebný prog
ram nemusí nevyhnutne poskytovať analogický
obsah výuky. Ale toto je skôr akademická dis
kusia, pretože nemám k dispozícii potrebné in
formácie o uvedenej fakulte.
• A k é má fakulta podmienky pre s voju čin
nost a rozvoj, ako j e zabezpečený výchovno-vzdelávací proces z hradiska dostatku
vysokokvalifikovaných učiteľov, kontakty
na fakulty Univerzity Komenského a spolu
prácu so zahraničnými v y s o k ý m i školami,
vedeckými a odbornými, prípadne inými
pracoviskami ?
Pravdupovediac, túto otázku by bolo možné
rozdeliť na viacero čiastkových otázok. Pre vy
čerpávajúce odpovede na tieto otázky by sme
potrebovali veími vefký priestor. Preto sa pokú
sim odpovedať stručne na každú časť otázky.
Pod podmienkami pre činnosť fakulty rozumie
me zvyčajne materiálne, finančné, personálne
a organizačné podmienky. Ku každej z uvede
ných skupín možno povedať nasledujúce: Fa
kulta funguje v provizórnych priestoroch, ktoré
z viacerých dôvodov nemožno považovať za
vyhovujúce pre pedagogický proces a pre fun
govanie fakulty ako celku. Usilujeme sa tento
problém riešiť spoločne s vedením univerzity.
Ak máme na mysli dalšie materiálne podmien
ky, ako sú počítačové laboratória, didaktická
technika a podobne, tak sa nazdávam, že
v tomto smere je situácia vcelku dobrá. Finanč
né podmienky pravdepodobne nie je potrebné
podrobne rozoberať, pretože tu je situácia po
dobná ako v našom školstve ako celku, teda
veími nepriaznivá Pod personálne podmienky

zahrňujeme tak študentov, ako aj pracovníkov
fakulty. V tejto súvislosti by som chcel zdôraz
niť skutočnosť, že práve v tomto smere kladie
me osobitný dôraz na kvalitu Pedagogicky pro
ces, pochopiteľne, je zabezpečeny v plnom
rozsahu Nazdávam sa. že to isté môžeme po
vedať aj o jeho kvalite napnek tomu. že tu nie
sú vyčerpané všetky možnosti
Pod organizačnými podmienkami rozumieme
kooperáciu v rámci urwverzjty Myslím si. že ve
denie univerzity ném naozaj vychádza v ustre
ty v rámci svojich možností. Rovnako kontak
ty s ostatnými fakultami sú na dobrej úrovni.
S viacerými fakultami univerzity spolupracuje
me na tvorbe učebného plánu, ktorý bude za
bezpečovať naša fakulta, pedagógovia z viace
rých fakúlt pôsobia v pedagogickom procese
na našej fakulte v tých predmetoch, pre ktoré
z finančných dôvodov nemôžeme prijať pracov
níkov na plný pracovný úväzok. Pochopiteľne,
ž e existujú aj dalšie formy kooperácie.
Na fakulte pôsobia aj učitelia zo zahraničia,
najmä zo západnej Európy a z USA. Pôsobia
u nás na základe dohôd o spolupráci medzi
univerzitami, resp. na základe grantov nadácii,
ako je Fulbright, Mellon, C E P a niektoré dalšie.
V tomto školskom roku na fakulte pôsobia uči
telia z Cornell University, Wichita State Univer
sity, University of Groningen, Texas University
a z niektorých dalších. Rovnako je potrebné
povedať, že aj pre našich učiteľov a študentov
sa usilujeme vytvárať príležitosť absolvovať štu
dijné pobyty na zahraničných univerzitách.
• A k o hodnotíte možnosti aktivity pedagó
gov a vedeckých pracovníkov v oblasti
rozvoja vedeckovýskumnej činnosti na fa
kulte, j e j špecifiká, zvláštnosti a v ý z n a m ?
Špecifikum vedeckovýskumnej činnosti na tej
to fakulte spočíva predovšetkým v tom, že na
ším "laboratóríom" sú podniky. Odtiaí vyplýva
potreba úzkej kooperácie fakulty s hospodár
skou praxou. Žiaf, práve v tejto, pre fakultu veí
mi dôležitej oblasti sa nám nepodarilo dosiahnúť požadované výsledky V súčasnom období
už máme pripravené návrhy na celkovú kon
cepciu vedeckovýskumnej činnosti na fakulte
Som presvedčený, že v krátkom čase sa nám
podarí naplniť aj tieto ciele
Rozhovor pripravila:
Ing. A Suroviaková

PEDAGOGIČKA FAKULTA
UNIVERZITY KOMENSKÉHO
História a poslanie
Pedagogická fakulta sa stala súčastou Univerzity Komenského
v roku 1946 po uzákonení vysokoškolskej prípravy učitelov pre
celý školský systém. V roku 1953 sa vyčlenila z rámca univerzi
ty ako Vysoká škola pedagogická, o šesf rokov neskôr jej spolo
čenskovedné a prírodovedné súčasti boli integrované do Filozo
fickej a Prírodovedeckej fakulty UK a v roku 1964 sa Pedagogic
ká fakulta opätovne obnovila ako samostatná súčast Univerzity
Komenského. Pôvodne bola fakulta zriadená v Bratislave, v roku
1964 sa jej sídlom stala Trnava a v roku 1986 sa zasa vrátila
do Bratislavy.
Pôvodným poslaním fakulty bola príprava učitelov - elementáristov, učitefov všeobecnovzdelávacích predmetov pre základné
a stredné školy, ako aj vychovávatetov pre rôzne školské zaria
denia. V roku 1972 sa rozšírila pôsobnosf fakulty aj na oblast
špeciálnej a liečebnej pedagogiky, v rámci ktorej sa pripravovali
učitelia, vychovávatelia a odborní pracovníci pre prácu so zmys
lovo, telesne, zdravotne a mentálne postihnutými, ako aj pre
prácu s defmi a mladistvými emocionálne a sociálne narušenými
a s poruchami reči.
Koncom 70-tych rokov začala postupná likvidácia Pedagogic
kej fakulty UK v Trnave. Postupne sa rušili študijné odbory, zni
žovali sa počty študentov, katedier aj učitelov a neučitelských
pracovníkov. Pri premiestnení fakulty do Bratislavy zostalo už
len torzo zo všetkého, čo bolo na fakulte zhromaždené. Do Bra
tislavy boli preložené len štúdium učitelstva pre 1. stupeň zá
kladnej školy, štúdium špeciálnej pedagogiky a niektoré dobieha
júce študijné odbory v mimoriadnych formách štúdia.
Všetci, ktorí poznali a rozumeli problematike školstva u nás,
vedeli, že univerzita nesúca meno J. A. Komenského Pedago
gickú fakultu potrebuje. Vedeli aj to, že región západného Slo
venska potrebuje fakultu, ktorá by pre jeho potreby pripravovala
učitelov a dalších pedagogických odborníkov pre základné
a špeciálne školy a zariadenia.

Po prestahovaní fakulty do Bratislavy bolo nevyhnutné začaf
s budovaním vlastne novej fakulty. Situácia na fakulte bola kata
strofálna, či už spomenieme priestory, materiálne vybavenie ka
tedier alebo počet a kvalifikovanost učitelov. Základným výcho
diskom tohto budovania bolo vyhodnotenie spoločenskej potreby
výchovno-vzdelávacích pracovníkov a odborníkov so súvstažnýrn
výchovným zameraním na rôzne úseky spoločenskej praxe, kto
ré jednoznačne poukázalo na nedostatok učitelov pre 1. stupeň
základnej školy, učitelov pre niektoré všeobecnovzdelávacie
predmety základných škôl a to najmä učitelov cudzích jazykov,
vysokú mieru nekvalifikovanosti učitelov na špeciálnych školách,
ako aj vychovávatetov v detských domovoch a v zariadeniach
sociálnej starostlivosti o osoby s osobitnými potrebami. Toto vy
hodnotenie poukázalo tiež na potrebu celého radu odborníkov
pre sociálne služby verejnosti, poradenskú a liečebno-výchovnú
činnost a špeciálnopedagogické služby škole vyžadované proce
som integrácie postihnutých do bežných škôl Druhým východi
skom sa stalo uvedomenie si dopadu prebiehajúcich hospodár
skych zmien s volným trhom pracovných síl na profil absolven
tov, čo vyústilo v prestavbe učebných plánov spočívajúcej v roz
šírení všeobecnovzdelávacieho základu štúdia, v polyfunkčnej či
polyvalentnej priprave s podstatne rozšírenou praktickou zložkou
prípravy a podstatne širšej ponuke volitelných prednášok. Tretím
závažným prvkom sa ukázala potreba zvyšovania podielu aktív
nych foriem výučby a projektových seminárov pre vytvorenie šir
šieho priestoru pre aktívnejšiu účast študentov na výučbe a po
stupného zvyšovania podielu sebavzdelávania študentov v rámci
celkovej prípravy budúcich absolventov. Toto všetko prispelo
k vytvoreniu dnešného profilu fakulty, ktorá v prvom rade pripra
vuje učitelov, vychovávatetov, riadiacich pracovníkov a ďalších
odborníkov pre predškolské zariadenia, základné školy, špeciál
ne školy a zariadenia a pre celý rad zariadení na úseku zdravot
níctva, spravodlivosti, sociálnej práce atd.

Študijné odbory
Fakulta pripravuje učiteľov, vychová
vatetov, sociálnych pracovníkov a ďal
ších odborníkov v týchto študijných od
boroch:
- Učitelstvo pre 1. stupeň základnej školy
- Slovenský jazyk a literatúra
- Anglický jazyk a literatúra
- Francúzsky jazyk a literatúra
- Nemecký jazyk a literatúra
- Španielsky jazyk a literatúra
- Matematika
- Prírodopis
- Pedagogika
- Dejepis
- Občianska a etická výchova
- Hudobná výchova
- Výtvarná výchova
- Telesná výchova

-

Pedagogika mentálne postihnutých
Pedagogika zrakovo postihnutých
Pedagogika sluchovo postihnutých
Pedagogika telesne a zdravotne postih
nutých
- Logopédia (klinická a školská)
- Sociálna práca
- Vychovávatelstvo a sociálna pedagogika
- Psychológia
- Liečebná pedagogika
Uvedené študijné odbory v dennom štú
diu sa väčšinou študujú v dvojkombináciách, ktorých v školskom roku 1993/94
máme 61. Do vytvorenia plnoorganizovanej pedagogickej fakulty by bolo treba ešte
otvorif štúdium Fyziky, Chémie a Zemepi
su (pre základné školy), čo však zatial,
s ohladom na finančné a priestorové pod

mienky nie je možné. Skôr však bude pot
rebné vytvorif podmienky pre štúdium Ma
ďarského jazyka a Rómskeho jazyka
v kombináciách najmä s odbormi špeciál
nej a liečebnej pedagogiky, sociálnej prá
ce, učitelstva pre 1. stupeň základnej ško
ly, ale aj výtvarnej a hudobnej výchovy
a dalších.
Na Pedagogickej fakulte UK sa už tra
dične uskutočňuje aj itudium popri
zamestnaní Jeho zavedenie pred desatročiami súviselo s kvantitatívnym rozvojom
školskej sústavy, spojeným s potrebou
väčšieho počtu kvalifikovaných uätetov
K udržaniu tejto formy štúdia neskôr po
spělo aj to, že značná čast absolventov
učitelského štúdia odchádzala pracovat do
neučitelských profesií, kde sa im poekyto-
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vali výhodnejšie platové, bytové a dalšie
podmienky. Do škôl tak sústavne prichá
dzali učitelia bez kvalifikácie, čo sa pomer
ne najviac prejavilo v kategóriách učitel
stva pre 1. stupeň základnej školy a špe
ciálnych škôl a zariadení.
Okrem dialkového štúdia (v súčasnosti je
učebný plán rovnaký ako v dennom štúdiu,
doba trvania štúdia je predĺžená o 1 rok),
boli zavedené aj iné druhy štúdia ( 2 - 3
ročné), a to rozširujúce štúdium, v ktorom
študent s pedagogickou kvalifikáciou získa
val dalšiu pedagogickú kvalifikáciu a dopl
ňujúce pedagogické štúdium, v ktorom zís
kavali chýbajúcu základnú pedagogickú
kvalifikáciu pracovníci učilíšt.
Rozširujúce a doplňujúce štúdium sa t.č.
uskutočňuje ako rekvalifikačné štúdium za
úplatu (hospodárska činnosf). V súčasnosti
prebieha rekvalifikácia učiteíov na cudzie
jazyky (anglický, nemecký a francúzsky),
na špeciálnu pedagogiku (pre učiteíov zá
kladných a stredných škôl, učiteíov mater
ských škôl, vychovávateíov, dielenských
učiteíov a majstrov odbornej výchovy), dalej na etickú výchovu pre učiteíov základ
ných a stredných škôl.
Doplňujúce pedagogické štúdium sa or
ganizuje pre majstrov odbornej výchovy
a vychovávateíov pôsobiacich na učiliš
tiach.
V súlade s potrebami rezortu práce, so
ciálnych vecí a rodiny sa organizuje baka
lárske štúdium v odbore Sociálna práca a
mimoriadne magisterské štúdium v odbo
roch Sociálna práca a Sociálny manage
ment.

Učitelia a študenti PdF
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Graf 2
- pre sociálnu prácu vlastne nemáme sys
tematicky pripravovaných odborníkov, pri
čom existuje veíká potreba praxe a žiaí,
táto potreba bude narastaf,
- výrazne sa zvýšila potreba učiteíov cu
dzích jazykov.
Môžeme teda zhmúf: dôvodom vysokého
počtu študentov je množstvo potrebných
študijných odborov, dalej spoločenská pot
reba, veíký záujem uchádzačov (pomer
účastníkov prijímacích skúšok a prijatých
študentov je cca 5 : 1 ) . Reagovali sme aj
na žiadosti vládnych činiteíov a v záujme
zníženia počtu nezamestnaných - absol
ventov stredných škôl, sme prijímali štu
dentov podlá možnosti fakulty (priestorové,
personálne, finančné).

dobná výchova, logopédia). Vývoj počtu
učiteľov a študentov uvádzame n « Gra
fe t. 2.
Samostatným problémom je kvalifikova
nost učiteíov našej fakulty Východiskový
stav (rok 1986) bol: 1 profesor, 5 docen
tov, 19 kandidátov vied Dnes je medzi
učiteími našej fakulty 8 profesorov a 35
docentov (spolu tvoria 24,6 % zo všetkých
učiteíov)

Umiestnenie fakulty

Pracoviská fakulty sú po Bratislave doef
rozptýlené Centrum fakulty je na Moskov
skej ul. č. 2 a 3 (dekanát, knižnica. 2 ka
tedry, výučbové priestory), dalšími centra
V školskom roku 1993/1994 na fakulte
mi sú budova na Račianskej ul. č. 59, bu
študuje 2 454 študentov, z toho 1 710
dova na Mlynských luhoch (Prievoz) a na
v dennom štúdiu a 744 v ostatných for
Učitelia
druhom okraji mesta v Mlynskej doline
mách štúdia. Vývoj počtu študentov na
(1 katedra) a v Dúbravke (1 katedra). Ná
fakulte uvádzame na Grafe t. 1. Ako vi
V súčasnosti na fakulte pracuje 175 in klady na dopravu a telefonické spojenie
díme, počet študentov fakulty sa výrazne
terných učiteíov. Pokiaí porovnávame po
medzi pracoviskami len v Bratislave sú te
zväčšoval. Dôvodom takéhoto trendu bolo:
- naša fakulta ako jediná na Slovensku za čet učiteíov v roku 1986 so súčasnosfou, da skutočne značné.
Fakulta má aj Konzultačné stredisko
bezpečuje výučbu špeciálnych a liečeb ich počet je štvornásobný, počet študentov
ných pedagógov. V školách a zariade je však 5 krát väčší. Počet študentov pri (budova, správny personál) v Lučenci.
padajúcich na jedného učiteía máme V tomto stredisku zabezpečujeme prijíma
niach pre postihnutých a narušených je
11,47. Tento pomer je v rámci UK veími
cie pohovory, konzultácie, prednášky,
stále vysoké percento nekvalifikovaných
vysoký, ak uvážime, že v niektorých študij skúšky a pod. v mimoriadnych formách
pedagógov,
- je stály nedostatok učiteíov pre 1. stupeň ných odboroch je časf výučby zabezpečo štúdia, najmä pre študentov stredného
vaná individuálne (výtvarná výchova, hu a východného Slovenska.
základných škôl, najmä na Záhorí,
Okrem toho tu organizujeme konferencie,
z ktorých spomenieme napr : zasadnutie
Študenti PdF UK v rokoch 1986 - 1994
Európského fóra špeciálnej pedagogiky
rozdelenie podľa formy štúdia
pod egidou Európskej asociácie špeciálnej
pedagogiky, konferencie o penitencionárnej
2500i
;
1
j
Z454_
starostlivosti v rezorte Ministerstva spra
vodlivosti a Ministerstva vnútra.
2000
Na základe dohody medzi našou fakultou
a prezidentom Európskej asociácie špe
ciálnej pedagogiky má toto naše stredisko
1500
slúžif pod titulom Európského fóra venova
ného problematike "Výchovnovzdelávacích
podporných opatrení pre postihnutých v
1000
procese sociálnych zmien" s poslaním or
ganizovat výcvikové kurzy pre učiteíov a
500
pracovníkov, špeciálnej pedagogiky zo
všetkých európskych krajin a pre postgra
duálne štúdium. Financovanie Európskeho
fóra sa zabezpečuje v spolupráci s Komi
06/87 87/66 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94
školský rok
siou európskych spoločenstiev a Generál
äffl denné
Ш diaľkové
neho riaditeístva pre medzinárodné vztahy
Graf 1
(projekt PHARE).

Študenti

Špecifiká Pedagogickej fakulty
Fakulta má jedinečné postavenie v Slovenskej republike vo vysoko
školskej (pregraduálnej i postgraduálnej) príprave špeciálnych a liečeb
ných pedagógov, to znamená učitelov, vychovávatelov, terapeutov
a dalších pedagogických odborníkov pre školy a zariadenia pre te
lesne, zmyslovo a duševne postihnutých a sociálne a emocionálne na
rušených deti, mládeže i dospelých.
Približne 1 0 - 1 1 % populácie ( u nás i vo svete) si v rámci výchovy
a vzdelávania vyžaduje iné ako bežné prístupy. Ako príklad si môžeme
spomenú!, ž e nevidiaci, ktorému spomenutý defekt znemožňuje přijímat
impulzy a informácie poskytované zrakom, v rámci vzdelávania vyžadu
je špecificky spôsob čítania, písania, orientácie v priestore atd. Výcho
va a vzdelávanie postihnutých nie j e iba otázkou ludských práv (právo
na vzdelanie), j e to aj ekonomicky výhodnejšie pre spoločnosť
(pracovná príprava postihnutých, aby si na svoju existenciu vedeli za
robil potrebné prostriedky - v porovnaní s odkázaním na sociálne dáv
ky po celý život).
V o výchove a vzdelávaní postihnutých existujú dve značne rozdielne
koncepcie. Prvá (staršia) vyžadovala vzdelávanie a výchovu postihnu
tých sústredenú do špecializovaných škôl a zariadení, ktoré boli špe
ciálne upravené (podlá potrieb žiakov a chovancov), vybavené potreb
nými pomôckami a špeciálne pripravenými odborníkmi. Podlá druhej
koncepcie je nevyhnutná spoločenská Integrácia postihnutých (vefkej
väčšiny) do škôl a zariadení bežného typu, pričom vzdelávanie a vý
chovu postihnutých zabezpečujú pochopitelne špeciálni pedagógovia.
Treba povedaf, že u nás v súčasnosti prevládajú ešte špecializované
výchovné a vzdelávacie inštitúcie pre postihnutých.
Hospodárske a spoločenské zmeny po roku 1989 nastolili aj problém
základného postoja k postihnutým občanom zo strany spoločnosti.
Rozhodujúcu úlohu tu zohrali postupne k nám prenikajúce názory hu
manistickej psychológie a pedagogiky šíriace sa od 70-tych rokov
v USA a západnej Európe. Zo slovníka špeciálnej pedagogiky sa strá
ca dovtedy ústredný pojem defektu, ktorý determinoval všetky pedago
gické postupy. U ž nehovorime o handicapovaných, ale o defoch či
dospelých s osobitnými potrebami, ktoré varirujú od osoby k osobe
Predpokladané a pripravované zmeny v systéme škôl a školských za
riadení vplývajú aj na koncepčné zmeny v príprave učitelov a vychová
vatelov schopných pracovat s defmi s osobitnými potrebami v integro
vanom školskom vzdelávacom či výchovnom prostredí
Naša univerzita zohrala významnú úlohu v rozvoji špeciálnej pedago
giky na Slovensku. Bola to Univerzita Komenského, na pôde ktorej bol
v roku 1967 zriadený ako prvý v bývalej republike Inštitút špeciálnej
a liečebnej pedagogiky (Na Filozofickej fakulte) s poslaním zabezpečo
vat úplné vysokoškolské štúdium špeciálnych a liečebných pedagógov
- učitelov, vychovávatelov, terapeutov a iných odborníkov aj v dennom
štúdiu ( v štúdiu popri zamestnaní bolo možné získat vysokoškolské
vzdelanie zo špeciálnej pedagogiky už pred tým na Pedagogickej fakul
te UK v Tmavé). Tento Inštitút neskôr splynul s Pedagogickou fakultou
UK v Tmavé.
V roku 1991 pod vplyvom zahraničných skúseností, ako aj v dôsled
ku spoločenskej požiadavky, dochádza k podstatným zmenám v štruk
túre, zameraní a náplni štúdia špeciálnej pedagogiky. Postupne došlo
k vybudovaniu katedier pedagogiky zrakovo postihnutých, pedagogiky
sluchovo postihnutých, pedagogiky telesne a zdravotne postihnutých,
logopedie, pedagogiky mentálne postihnutých a sociálnej pedagogiky
zameranej na výchovu deti a mládeže s emocionálnymi poruchami
a narušeným sociálnym vývinom. Týmto sa vytvorili podmienky pre
vznik špecializovaných tímov pracovníkov pre pedagogickú i vedecko
výskumnú činnost v daných vedných odboroch. Prvé výsledky tejto
orientácie sa prejavujú v postupnom zapájaní sa do medzinárodnej
spolupráce, napr. v rámci projektu TEMPUS (Integrácia zrakovo postih
nutých osôb do výučby, učenia sa a spoločenského života) v spoluprá
ci s Univerzitou Karlsruhe a Matematicko-fyzikálnou fakultou UK a s
Pedagogickým ústavom Londýnskej univerzity (Prestavba počiatočného
a nadstavbového výcviku špeciálnych pedagógov), ako aj s Vysokou
školou liečebnej pedagogiky v Budapešti v rámci bilaterámej spoluprá
ce pri výmenných pobytoch učitelov a študentov.
Započatý proces integrácie postihnutých do normálnych škôl vyvolal
dalšiu zmenu v zameraní prípravy špeciálnych pedagógov a to najmä
pre prácu v rôznych zložkách služieb v škole, ako napr. u školských
logopédov, ktorí obsluhujú viacero škôl v svojej oblasti Proces integrá
cie sa však dotkol aj prípravy všetkých učitelov pre základné školy Do
študijného programu týchto učitelov boli zaradené kurzy špeciálnej pe
dagogiky zamerané najmä na didaktickú vybavenost učitelov pracovat
s postihnutými detmi integrovanými do bežných tried.
V roku 1991 došlo k rozvoju aj odboru liečebnej pedagogiky, ktorá sa
zameriava na pripravu odborníkov pre rôzne liečebno-preventívne po
stupy z oblasti muzikoterapie, arteterapie, dramatoterapie, psychomoto
rické] terapie atd.
Poslednou pripravovanou zmenou v štúdiu špeciálnej pedagogiky je
plánované zavedenie odborného smeru štúdia v niektorých špeciálno-

pedagogických odboroch v posledných dvoch ročníkoch štúdia, ktorý
má umožniť prehĺbenú pripravu študentov pre vedeckovýskumnú prácu.
Paradoxom súčasnosti je, ž e pre špeciálnopedagogické školy a zaria
denia sme počas posledného štvrťstoročia pripravili vyše 10 000 kvalifi
kovaných odborníkov a pritom v uvedených zariadeniach stále existuje
vysoká nekvalifikovanosf, ktorej pričiny by stálo za to objektívne pre
skúmať.
Transformačný proces našej spoločnosti sa premieta i do sociálnej
oblasti. Filozofia nového prístupu k sociálnym problémom a ich preven
cii vyžaduje nový typ sociálneho pracovníka, ktorý bude pripravený fle
xibilne reagovať na potreby súčasnosti. V minulosti sa nekládol osobit
ný dôraz na kvalifikáciu a pripravu sociálnych pracovníkov. Sociál
na práca bola realizovaná ludmi najrôznejšieho profesionálneho poza
dia, ktorí neboli pripravovaní na konkrétnu prácu v teréne, v inštitú
ciách, ä na rôznych stupňoch riadenia. Na naliehavú potrebu budova
nia systému profesionálnej pripravy sociálnych pracovníkov ako prvá
zareagovala Pedagogická fakulta UK a za výdatnej pomoci spolupra
covníkov zo zahraničia v roku 1991 zriadila Katedru sociálnej práce.
Katedra zabezpečuje ako denné, tak aj externé štúdium, bakalárske
i magisterské. Na začiatku školského roku 1993/1994 študovalo v den
nom štúdiu 140 študentov, na externých formách 183 študentov
Okrem pedagogickej činnosti sú pracovníci katedry zapojeni do rieše
nia výskumných úloh v rámci projektu 'Analýza makrosociálnych zmien
na Slovensku a ich dôsledky na sociálnu politiku". K celkovej koncepcii
pripravy sociálnych pracovníkov prispela katedra organizovaním I me
dzinárodnej konferencie "Sociálne problémy mládeže a rodiny", na kto
rej sa zúčastnilo vyše 120 odborníkov z 12 európskych krajin, USA
a Kanady.
V rámci Univerzity Komenského sme jedinou fakultou, ktorá zabezpe
čuje pripravu učitelov pre umelecké predmety (výtvarná a hudobná vý
chova). Pri priprave učitelov pre hudobnú a výtvarnú výchovu vychá
dzame z predpokladu, že je potrebné, aby učiteí umeleckej výchovy
bol schopný tvoriť (aj interpretovať) umelecké diek), ä m sa zvýši efek
tivnost jeho výchovno-vzdelávacej práce a tým bude schopnejší výz
namne prispievať k estetickej výchove našich deti a mládeže Na mno
hých fórach sa často konštatuje, že naša mládež má stále rezervy aj
v estetickej výchove.
Katedra výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte UK bola znovu
zriadená v roku 1990 a vo svojej krátkej činnost realizuje učebné plá
ny prestavby vysokoškolského štúdia tak, aby pripravila študentov, bu
dúcich učitelov v optimálne riadenom výchovnom a vzdelávacom pro
cese pre ich pôsobenie v pedagogickej práci.
Charakter predmetu výtvarná výchova umožňuje rozvíjať popri rozu
movom chápaní života v modemom európskom štáte hlavne citový
vzťah študentov k súčasnosti cez ich vlastnú praktickú tvorivú činnost
ale aj k ludovému a národnému výtvarnému umeniu. Katedra si uvedo
muje svoje poslanie, že prostredníctvom rozvoja tvorivého myslenia,
priestorovej predstavivosti, rozvoja výtvarných schopností, výtvarnej
pamäti a hladani optimálnych variantov je možné kladne ovplyvniť ve
decké a technické myslenie i aktivizáciu málo používaných mozgových
oblastí.
Na štúdium výtvarnej výchovy sú prijímaní uchádzači na základe ta
lentových skúšok. Najnadanejší uchádzači môžu študovať jednoodborov é štúdium výtvarnej výchovy.
Katedra považuje aj svoj program výstav za súčast výučby predmetu
v zmysle jeho modernizácie. Cielom tejto činnosti je zverejňovať vý
sledky práce študentov a tým pestovať v nich zdravé sebavedomie
a uvedomelý a cielavedomý vzťah k práci Dokladom takýchto tenden
cii, ako aj umeleckej úrovne našich študentov sú aj reprodukcie prác
našich študentov uverejnené v ráma tohto informačného materiálu
Hudba je zvláštny fenomén, ktorý k svojmu jestvovaniu potrebuje tak
tvorcov, ako aj interpretov a sprostredkovatelov (učitelov hudobnej v ý 
chovy) Hudobné nástroje samy o sebe. ani notové záznamy skladieb
nie sú schopné pôsobiť na vnútorný svet človeka, musia byť
"oživované" hudobne vyškolenými odborníkmi, prostredníctvom ktorých
možno vnímat, možno sa nauôf precítiť a porozumieť ich akustickým
parametrom.
K najdôležitejším úlohám Katedry hudobnej výchovy patrí vyškoliť
a vyzbrojit takých odborníkov, ktorí budu vedief hudbu sprostredkoval
priblížiť, vysvětlit a vzbudit o ňu záujem v mieste ich boduceho pôsobe
nia. v školských i mimoškolských zariadeniach V programoch štúdia
hudobnej výchovy sa teda kladie dôraz nielen na zvládnutie samotného
učitelského remesla, ale aj osvojenie si rôznych hudobných aktivit súvi
siacich so širením hudobných diel Ťažisko výchovno-vzdetávacteho
procesu spočíva v harmonickom sklbeni teoretických a praktických dis
ciplín, z ktorých viaceré maju individuálny a skupinový charakter Su
vytvorené podmienky, aby si študenti mohli zdokonalovat svoje hudob
né zručnosti a spôsobilosti aj v mimo vyučovacom čase Študenti môžu
pracovať v komorných hudobno-inštrumentálnych súboroch a v spevác
kom zbore Comenius
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Vedeckovýskumná a umelecká činnosť
A j na našej fakulte kladieme dôraz na to, aby všetci vysoko
školskí učitelia boli zapojení do vedeckovýskumnej alebo ume
leckej činnosti. Vychádzame z predpokladu, že takáto činnost,
ako činnost tvorivá, rozvíja tvořivost učitela a potom zvyšuje pô
sobenie učiteía v oblasti výchovy k tvorivosti našich študentov,
ktorá sa potom, ked naši absolventi pôjdu pracovať, prenesie aj
na žiakov prislušných škôl.
O vedeckovýskumnej práci na fakulte môžeme hovořit vo
dvoch rovinách. V prvom rade o zameraní a najvýznamnejších
výsledkoch práce špecializovaných vedeckovýskumných inštitúcií
na fakulte, potom o vedeckovýskumnom zameraní učitelov fakul
ty. Pochopiteíne budeme věnovat pozornost aj výsledkom ume
leckej činnosti našich učitelov v poslednom čase.
Vedeckovýskumné inštitúcie fakulty:
Laboratórium počítačovej lingvistiky (dalej LPL) bolo zalo
žené v roku 1992 na našej fakulte s hlavným zameraním na ve
deckovýskumnú činnost v oblasti počítačovej lingvistiky a počíta
čového spracovania textových informácií. Pracovníci LPL sa zú
častňujú riešenia dvoch grantových projektov. Prvým j e projekt
"Formálne modely počítačového spracovania slovenčiny".
V rámci tohto projektu sa uskutočnila analýza štruktúry aj obsa
hu rôznych typov slovníkov s cielom získania obrazu o spoloč
ných vlastnostiach ich štruktúry a obsahu a o zvláštnostiach jed
notlivých typov slovníkov. Výsledkom analýzy bol formálny opis
častí Krátkeho slovníka slovenského jazyka a akceptovanie taxo
nomie lexikálnych informácií, ktorá sa využíva pri tvorbe počíta
čového slovníka slovenčiny. Práca na výstavbe tohto slovníka sa
vykonáva vo dvoch rovinách. V prvej rovine sa sleduje výstavba
referenčného slovníka, výstižnejšie je hovořit o lexikálnej databá
ze slovenčiny. Táto databáza by mala obsahovat o každom slo
ve všetky poznatky. V prvej etape je cielom dosiahnuť databázu,
ktorá by rozsahom informácii nebola menšia ako Krátky slovník
slovenského jazyka. V druhej rovine sa sleduje výstavba lexikál
nych databáz, ktoré sú určené na konkrétne aplikácie. Takouto
aplikáciou j e morfologická analýza. Lexikálna databáza tejto apli
kácie obsahuje (zatiaľ) približne 80 000 slov a rozširuje sa o in
formácie, ktoré sú potrebné k morfologickej analýze.
Druhým projektom je "Metodika budovania korpusu textov
a bázy dát slovenského jazyka", ktorý riešime v spolupráci s Ja
zykovedným ústavom LS SAV. Práce boli smerované najmä na
vybudovanie malého pilotného korpusu textov, na ktorom sa
overujú procedúry konverzie typografických formátov od rôznych
dodávateíov textu (najmä bratislavské tlačiarne) na jednotný in
terný formát a testuje sa zvolené programové vybavenie pre
sprístupnenie korpusu používatelom. V rámci tvorby lexikálnej
databázy bol navrhnutý značkovací jazyk, ktorý bol použitý pre
označkovanie textu Krátkeho slovníka slovenského jazyka pred
jeho budúcou konverziou na formalizovaný tvar vhodný na im
port do relačnej databázy. Tento jazyk bol úspešne použitý aj
v iných slovníkových projektoch.
Časf výskumnej kapacity pracoviska bola venovaná spolupráci
na riešení projektu literárnovedného zamerania riešeného Kated
rou slovenského jazyka a literatúry našej fakulty.
Na najbližšie obdobie plánujeme pokračovať v zahájených
smeroch činnosti.
V niektorých jazykových aplikáciách sme započali spoluprácu
s podnikmi a našim spoločným cielom je dať na trh jazykové
produkty určené pre širokú oblasť používatelov. Časť aplikácií je
určená na podporu výučby a takéto aplikácie riešime v spoluprá
ci s inými pracoviskami našej fakulty, ako aj iných fakúlt. Je na
šim záujmom zaradiť sa do medzinárodnej spolupráce formou
účasti i na viacjazyčných projektoch.
V roku 1992 bol zriadený na fakulte Ústav pre výskum vývi
nu diefata Jeho poslaním je multidisciplinárny psychologický,
sociologický a pedagogický výskum vývinu detí a mladistvých na
Slovensku. Hlavným dôvodom pre zriadenie ústavu bola skutoč
nosť, že pri charakterizovaní vývinových fáz detstva a dospieva
nia existuje relatívne málo údajov o populácii detí a mladistvých
na Slovensku.
V súčasnom období ústrednou výskumnou problematikou ústa
vu j e výskum medzigeneračných vzťahov v rodine a v škole
s osobitným zretelom na analýzu procesu socializácie v týchto
životných prostrediach.
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Vybrané výskumné úlohy riešené na fakulte:
Grantové projekty kategórie A:
"Tvorba a overenie metód a postupov v diagnostike, korekcii
a rehabilitácii najčastejších druhov narušenej komunikačnej
schopnosti", prof. PhDr. V. Lechtá, CSc. (Za výskumnými úloha
mi uvádzame vedúcich riešiteíských kolektívov).
"Medzigeneračná komunikácia - jej význam v procese sociali
zácie dieťaťa", doc. PhDr M Bažány, CSc.
"Výskum modalít, podmienok a normatívnych ukazovatelov pre
integráciu mierne mentálne postihnutých detí do bežných škôl",
doc. PhDr. I. Bajo, CSc.
Grantové projekty kategórie B:
"Kreativizácia výchovy", doc. PhDr. M Zelina, DrSc.
"Postoje spoločnosti k postihnutým jedincom", Prof PhDr
L. Požár, CSc.
"Neuropsychologický diagnosticko-korekčný program pre dysfatické deti", doc PhDr M Mikulajová, CSc
"Nové modely riadenia výchovy a vzdelávania v demokratickej
spoločnosti a rozhodujúce postavenie učitelov pri ich realizácii",
prof. PhDr Z Obdržálek, DrSc
"Koncipovanie kapitol do vedeckej Syntaxe slovenského jazy
ka", doc. PhDr. J Kačala, DrSc.
"Filozofia pre deti - Analýza obsahu a formy pojmových útva
rov a štruktúr z eticko-filozoľickej oblasti u detí v podmienkach
simulovanej situácie", PhDr A Kóvér
(Nespomínali sme spolunešenie grantových úloh, ktoré sú evi
dované na pracoviskách mimo fakulty )
Z výskumných úloh riešených v rámci Inštitucionálnych
prostriedkov uvedieme nlekolfco hlavných úloh:
"Výskum obsahu a procesu výučby cudzích jazykov "(Vedúci
kolektívu riešitelov sú uvedený za výskumnou úlohou ),
doc. PhDr R Repka, CSc
"Porovnávací výskum vybraných jazykovedných vzťahov slo
venčiny a cudzieho jazyka", PhDr P Kvetko
"Rozbor niektorých aspektov zahraničnej literárnej tvortJy v pr
vej polovici 20 storočia'.doc PhDr N Vietorovä CSc
"Jazyková kultura v pedagogickom procese", doc. PhDr. A.
Rýzková, CSc.

MILAN PREKOP, II. ročník jednoodborové ho štúdie - Výtvornň
výchova

"Vývin slovenskej literatury pre deti a mládež (1945-1990)",
doc. PhDr. O. Sliacky, CSc.
"Dejiny slovenskej literatúry od počiatku do roku 1843", PhDr.
E. Tkáčiková, CSc.
"Dejiny slovenského verša III", doc. PhDr. F. Štraus, CSc,
"Vybrané problémy filozofie a sociálnych vied", PhDr. E. Mistrík, CSc.
"Formy komunikácie sluchovo postihnutých a ich dopad na
rozvoj osobnosti", PhDr. V . Hauskrechtová.
"Vývoj a súčasné smery v tyflopedagogickom myslení a vý
skume u nás a v zahraničí", doc. PhDr. K. Čajka, CSc.
"Vplyv činiteíov vonkajšieho a vnútorného prostredia na do
siahnutú úroveň telesného rastu a vývinu detí a mládeže", prof.
RNDr. I. Drobný, DrSc.
Časf učitelov našej fakulty sú tvoriví umelci, preto do tejto sta
te našej informácie o fakulte treba uviest aspoň stručný prehtad
ich činnosti.
Katedra výtvarnej výchovy pripravila výstavu výtvarných prác
svojich členov v Piešťanoch i v Bratislave, dalej výstavy študent
ských výtvarných prác z kurzu kresby a malby v prfrode, ako aj
výstavy z disciplín Kresba a grafika pod vedením prof. Ondreičku, akad. mal., a doc. Sedláka, akad. mal. Okrem toho v po
slednom čase samostatné výstavy mali:
prof. K. Ondreička, akad. mal. v Bratislave a v Berlíne - 1992,
doc. S. Harangozó, akad. mal. v Budapešti - 1993,
doc. E. Sedlák, akad. mal. v Bratislave - 1993,
A. Drahoš, akad. soch. v Dunajskej Strede - 1992.
Kolektívne výstavy doma i v zahraničí oboslali svojimi prácami:
prof. Ondreička, doc. Hanus, doc. Harangozó, doc. Trepáč.
Umelecká tvorba prof. Ondreičku bola ocenená viacerými ce
nami:
-

1. cena Invest, banky Praha (dizajn cenín),
cena L. Fullu - 1992,
Hlavná cena Ex libris Comenius (medzinárodná sútaž),
1. cena v medzinárodnej sútaži Ex libris mesta Oss - 1993,
čestná cena mesta Oss - Holandsko.

Okrem učitelov Katedry výtvarnej výchovy aj ich študenti sa
aktívne zapájajú do výtvarného diania, napr. 12 študentov 1.
a 2. ročníka jednoodborového štúdia sa zúčastňuje výstavy MA-

MILAN PREKOP, II. ročník jednoodborového štúdie - Výtvarná
výchova
IL-ART "THE CIRCLE" v Bruseli (november 1993) a študent 2.
roč. M Prekop vystavuje svoje práce na sútažnej výstave MlNIPRINTS v Napa. Kalifornia (USA). Tiež bol vybraný na sútažnú prehliadku českého a slovenského Ex libns 1993 v Ostrave
Do tejto časti nášho prehladu patri aj publikačná činnosf tvori
vých pracovníkov fakulty. Nakolko rok 1993 ešte nemáme uza
tvorený, spomenieme len zborníky a skriptá. Fakulta zabezpečila
v roku 1993 vydanie piatich zborníkov vedeckých a odborných
prác, ako aj vydanie 24 titulov vysokoškolských skript.

Medzinárodná spolupráca
V tejto časti nebudeme spomínat ani
počty vycestovaní našich pracovníkov do
zahraničia, ani prijatia zahraničných náv
štev na fakulte. Obmedzíme sa iba na dva
aspekty:
Najvýznamnejšie projekty fakulty so
zahraničnými partnermi:
TEMPUS - do tohto projektu sú v súčas
nosti zapojené:
- Katedra moderných jazykov a literatúr
spolu s Humboldtovou univerzitou v Ber
líne a Thames Valley University v Londý
ne spolupracujú na projekte zameranom
na dalšie vzdelávanie učitelov v rámci
novej prípravy učitelov nemčiny a anglič
tiny.
- Katedra moderných jazykov a literatúr je
zapojená do projektu "Angličtina pre
strednú Európu". Spolupracujúcimi inšti
túciami sú : College of Education v Dán
sku, Ústredný ústav pre vzdelávanie uči
telov v Bratislave, Pedagogická fakulta

v Českých Budôjoviciach, Ústřední ústav
pro vzdělávání pedagogických pracovníků
v Prahe a Roehampton Institute of Hig
her Education v Londýne.
- Katedra etickej a občianskej výchovy je
zapojená do projektu "Európa v škole"
- V rámci projektu mobility študentov 2
študentky absolvovali zahraničný študijný
pobyt.
PHARE - Obnova školského systému
v SR (vzdelávacia politika, učebné osnovy,
cudzie jazyky), EHA Brusel.
NESA - Network Educational Science
Amsterdami - ide o siet vysokých škôl za
meraných na pripravu učitelov a pracovní
kov dalších inštitúcií zaoberajúcich sa akti
vitami v oblasti výchovy a vzdelávania.
PdF UK bola 15. 9. 1993 prijatá za člena
NESA ako 47. inštitúcia.
IASSW - International Association of
Schools of Social Work - s touto asociá
ciou spolupracuje a o členstvo v nej sa
uchádza Katedra sociálnej práce

Bilaterálna spolupráca:
University of Northern Iowa, USA - re
konštrukcia vzdelávacieho systému, vzde
lávanie pre 21. storočie Spolupracuje :
Katedra pedagogiky
Hogeschool Van Amsterdam - vysoko
školská príprava učitelov Spolupracuje
Katedra pedagogiky.
Universität Bern - analýza "Štrukturálne
zmeny vo vzdelávaní učitelov vo väzbe s
rozvojom školskej sústavy" Spolupracuje
Katedra pedagogiky
Universität Osnabrück - Výchova európského učitela. Spolupracuje Katedra peda
gogiky
Universität Hamburg - Medzinárodná en
cyklopédia pedagogiky (štruktúra školskej
sústavy a jej perspektívne zmeny) Spolu
pracuje: Katedra pedagogiky
COST - Cooperation in the Field of
Scientific and Technical Research - počíta
čové modely pre lingvistiku Spolupracuje
Laboratórium počítačovej lingvistiky
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gov. Spolupracujú: všetky katedry špeciál
nej pedagogiky.
University of Sheffield - Postgraduálne
štúdium sociálnej práce. Spolupracuje: Ka
tedra sociálnej práce.
Vysoká škola špeciálnej pedagogiky Bu
dapest - výmenné pobyty učitefov a štu
dentov. Spolupracujú: všetky katedry špe
ciálnej pedagogiky.
Univerzita Maribor - Výmenné pobyty
učitefov a študentov.
i-sULoí .-y E J M M c r cv гч? U~versity of
Montclair State College, USA - Raná in
- i w
•
tos
:v\Sa«c4.V>eho a nad- tervencia u postihnutých deti. Spolupracu
s >c*>4»v л ' л л . šaeoainych pedagó
je: Katedra logopédie.
Rada EiraVs • Šäjc m s*up<na 'Deti uli
ce" Spo*jpr9kXjt? vatiMra sociálnej prace
H a g a s ď v o ľ V -orsí C"efcefgen Ho•arOSAO - ^ - t v s v i $CClv*r>CÍl pracovníkov.
&OLCraCM« VírtVľ'i SOOArsŕ! ^гэсе
Aoeöensc* ľ"ií»,<\-i4ts Grorwigori. Ho^-ctsvc - W v t A 5cc4*rt>cíi cracosniXov
Л-ř -'CiÄŕ. хгачсЧГючА SOCxAP^! ps>cí*at-oi.fi sawwdisw • $oolo~3C- •? katedra
S.V.ÍSI-W

MGU Moskva - Postoje spoločnosti k
postihnutým. Spolupracuje: Katedra psy
chológie a patopsychológie.
EASE - European Association for Special
Education - Postgraduálny výcvik špeciál
nych pedagógov z európskych krajin. Spo
lupracujú: všetky katedry špeciálnej peda
gogiky.
Universität Marburg - Výskum sociálnych
postojov detí a mladistvých (Holandsko,
SRN, Slovensko). Spolupracuje: Katedra
psychológie a patopsychológie

Ďalšie aktivity fakulty
=t

sycho^ogická poradňa

= - vätec-e psychológie a patopsycholóe r-aoená psychologická poradňa
pre šaoeriov fakulty Poradňa pomáha
i z x x r r y - nešif ich študijné problémy
tažxos: s prechodom zo stredoškolského
-•a vysokoškolské štúdium a pod.), nie
ktoré osobné problémy psychologického
charakteru (strach zo skúšky, prekonáva" « stresu adaptačné problémy, problémy
moävácte a pod ), pripadne poskytuje štu
dentom možnost otestovat si niektoré svo
je schopnosti (najmä intelekt) a osobnost
né vlastnosti. Študenti využívajú služby po
radne často aj v súvislosti s diplomovou
prácou, a to vtedy, ak j e potrebné vyšetřit
psychologickými testami skúmané osoby,

íěip. Ш. ja potrebné poulit psychoterapeut
tické metódy.

Logopedická poradňa
Táto poradňa bola zriadená pri Katedre
logopédie, poskytuje diagnostiku, terapeu
tickú, poradenskú a posudkovú službu naj
mä defom a mladistvým s poruchami jazy
ka a reči. V roku 1993 bolo v poradni vy
šetrených 620 jednotlivcov a v súčasnosti
má v sústavnej liečebnej starostlivosti 112
pacientov. Poradňa má k dispozícii štyri
triedy materskej školy, do ktorej sú zara
dované deti s narušenou komunikačnou
schopnosťou a poskytuje sa im logopedic
ká pomoc.
Okrem poskytovania služieb postihnutým
rečovou poruchou poradňa slúži ako výučbová základňa pre logopedickú prax štu
dentov klinickej a školskej logopédie Sú
časne je aj základňou pre vedeckovýskum
nú činnost pracovníkov katedry.
V roku 1993 poradňa rozšírila svoje služ
by aj pre všetkých študentov našej univer
zity, ktorí potrebujú pomoc pri odstraňovaní
porúch reči a jazyka.

Združenie pre alternatívnu
výchovu
V roku 1991 vzniklo pri našej fakulte
Združenie pre alternatívnu výchovu, zá
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kladným poslaním, ktorého je rozvíjal
a podporovat činnost jednotlivcov a skupín,
ktoré sa snažia uplatnit pri svojej práci
v školách a iných výchovných zariadeniach
prvky alternatívnej výchovy. V rámci Zdru
ženia pôsobí viacero sekcií zameraných na
problematiku uplatňovania poznatkov Montessoriovej pedagogiky, Waldorfskej škoty,
Rogerovej humanistickej pedagogiky, me
tód dramatizácie vo výchove a relaxačno-aktivizačných techník, ako aj rozpracova
nie problematiky hnutia filozofie pre deti
Združenie organizuje prednášky a škole
nia s účasfou aj zahraničných lektorov
V oblasti medzinárodných stykov spolupra
cuje so zahraničnými záujmovými organi
záciami a podiela sa na ich podujatiach
Iniciatívy Združenia prispeli k zavedeniu al
ternatívnych výchovných a vzdelávacích
metód do celého radu našich škôl, na za
vádzaní ktorých sa podielali odborníci fa
kulty. Zaslúžilo sa aj o to, že alternatívne
výchovné metódy sa dostali do učebných
plánov fakulty a stali sa predmetom semi
nárnych a diplomových prác študentov.
Združenie, na práci ktorého sa podiela tak
mer 200 členov z celého Slovenska, pri
spieva k demokratizácii nášho školstva
a najmä k jeho vnútornej prestavbe.

Spevácky zbor Comenius
Spevácky zbor Comenius bol založený
koncom roku 1991 ako súbor záujmovej
umeleckej činnosti pri Pedagogickej fakulte
UK. Členmi zboru sú predovšetkým štu
denti našej fakulty, ktorý si prostredníc
tvom zborového spevu rozvíjajú svoje hu
dobné schopnosti, dopĺňajú teoretické ve
domosti praktickými skúsenosfami z orga
nizácie, riadenia a metodického usmerňo
vania umeleckej prevádzky telesa, ktoré
budú môcf využit vo svojom budúcom učitelskom povolaní.
Profilácia zboru je do istej miery ovplyv
nená prevahou dievčenských hlasov a ne
dostatkom hlasov mužských, čo je odra
zom súčasnej feminizácie učitelského štú
dia, no cieíovou orientáciou je vytvorenie
celouniverzitného miešaného zboru Čin
nost zboru usmerňuje a zabezpečuje Ka
tedra hudobnej výchovy na našej fakulte
a umeleckým vedúcim - dirigentom je člen
katedry PhDr S Mironov,

Zbor vystupoval na podujatiach fakulty
a univerzity, uskutočnil samostatné koncer
ty, nahrával v rozhlase a spoluúčinkoval
na festivale v Rakúsku Na medzinárodnej
sútaži akademických speváckych zborov
v Banskej Bystrici získal 3 cenu v kategó
rii miešaných zborov a Cenu rektora UMB
za rozvinutie umeleckej činnosti budúcich
pedagógov

Filmový klub 901
Na našej fakulte je znadený a pracuje
Filmový klub. ktorý prevádzkujú študenti
Získané finančné prostnedky využívaj itudenti na zabezpečenie študentského »pol
ku Liberté, prípadne na dalšie aktivity

Predložený materiál je vlastne pr
vým komplexným pohľadom na
prácu Pedagogickej fakulty UK.
Samozrejme sme nemohli na tomto
priestore podrobne uvlesf a analy
zovat všetky aspekty existencie,
práce, problémov a Ich spôsobu rie
šenia a našich ciefov. Podrobnejšie
sa k jednotlivým okruhom budeme
vyjadřovat neskôr.

Autori jednotlivých príspevkov (v abeced
nom poradí):
Bajo l., doc., PhDr., CSc.
Bažány M., doc., PhDr., CSc.,
dekan fakulty
Drobný I., prof., RNDr., DrSc.
Gabura J., PhDr.
Kerekrétiová A., PhDr.
Kollárová E., doc., PhDr., CSc.
Kostoianský E., RNDr., CSc.
Kôvér A., PhDr.
Kovérová Š., PhDr.
Mišlková J., PhDr., CSc.
Raninec J., doc., PhDr., CSc.
Trepáč J., doc., akad. mal.
Príspevky upravil a zostavil
Prof. RNDr. I. Drobný, DrSc.

POMOC zrakovo postihnutým ŠTUDENTOM
Zrak j e jedným zo základných zmyslov,
ktorým človek získava 80 - 90% všetkých
Informácii. Jeho absencia alebo tažké po
škodenie preto neraz vyvoláva pochybnosti
o schopnostiach zrakovo postihnutých zís
kal vyššie vzdelanie. Že j e to možné,
o tom svedčí fakt, že na vysokých školách
v minulosti ukončili štúdium i nevidiaci
a úspešne sa uplatňujú v praxi nielen ako
odborníci v rôznych oblastiach, ale i ako
"advokáti" ostatných zrakovo postihnutých
spoluobčanov.
I dnes sa na našej univerzite máme
možnosf stretnúf so študentmi, ktorých po
znávacím znamením je biela palica alebo
s dalšími s fažkým poškodením zraku. Im
a ich nasledovníkom má slúžif Podporné
centrum pre zrakovo postihnutých
študentov, ktoré bolo 18. novembra 1993
slávnostne otvorené na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského.
Centrum bolo vybudované v rámci pro
jektu TEMPUS z prostriedkov krajín ES.
Na otvorení sa zúčastnili rektor UK prof
MUDr. J. Švec, DrSc., akademickí funkcio
nári Univerzity Komenského a jednotlivých
fakúlt, zástupcovia katedier, na ktorých
zrakovo postihnutí študujú, pracovníci Únie
nevidiacich a slabozrakých Slovenska,
špeciálnych škôl a organizácií a mnohí
další. Hlavný koordinátor projektu - Uni
verzita Kartsruhe - bola zastúpená prof.
Joachimom Klausom. Prítomní boli
i zá
stupcovia Národnej banky Slovenska, ktorá
sponzoruje podporné centrum a Konta ná
deja pri STV, ktoré už tradične finančne
prispieva na zakúpenie kompenzačných
pomôcok pre zdravotne postihnutých.
Hlavným zámerom centra j e podpora in
tegrácie zrakovo postihnutých do vysoko
školského štúdia a života. To znamená,
vytvorenie pre nich vhodných podmienok,
ktoré im umožnia plnit si študijné povin
nosti a uplatňovat študentské práva rovno
cenne s vidiacimi kolegami, či už je to pri
stúp k informáciám, práca so študijnou lite
ratúrou, absolvovanie skúšok, trávenie vol
ného času, ap.
Podporné centrum j e vybavené špeciál
nym hard- a softwarem, napr. braillovským
riadkom,
počítačmi s hlasovým
výstu
pom, scanerom, braillovskou tlačiarňou,
VGA-readerom - tele
víznou lupou pripoje
nou k počítaču, prog
ramom na rozpozná
vanie textu - REKOGNITA, atd.
Učebnice, skriptá,
študijné texty,... sú
spravidla
prístupné
len v čiemotlači, a
tým sú pre nevidia
cich úplne a pre zra
kovo fažko postihnu
tých čiastočne nedo
stupné. Úlohou cen
tra je dosiahnut, aby
nevidiaci mali študij
nú literatúru k dispo
zícii v pre nich prija-

teínej forme v aktuálnom čase. Preto sa li
teratúra spracováva bud do digitálnej po
doby, alebo sa nahráva na magnetofónové
pásky. Naši študenti vlastnia ako domáce
vybavenie špeciálny počítač pre nevidia
cich EUREKA, pomocou ktorého si môžu
robif poznámky pri prednáškach, ale i zo
znamoval sa s už spracovaným textom, čo
napomáha ich nezávislosti.
V priebehu trvania projektu sa podporné
centrum jeden rok technicky a priestorovo
budovalo a druhý rok sa malo začat s ove
rovaním poskytovaných služieb. Príchod
nevidiacich a zrakovo tažko postihnutých
študentov v štádiu budovania priniesol
mnohé problémy, ktoré sa museli riešit za
pochodu a spôsobil, že t.č. je realizácia
niektorých zámerov v rovine plánu alebo
v začiatkoch. Preto sa môže staf, že nevi
diaci študenti pridu na seminár nepriprave
ní, lebo sa pre krátkost času, kedy sa
uprednostňuje spracovanie literatúry ku
skúškam, nedostali k literatúre, ktorú na
vyučovaní dostávajú naštudovať z týždňa
na týždeň. O to väčšia zodpovědnost na
nich leží na skúškach.
Učiteía, ktorý sa na svojich prednáškach
dosial s nevidiacim alebo zrakovo tažko
postihnutým nestretol, zaujíma, ako mu
môže pri výuke vyjsf v ústrety. Je neraz
tažké braf pri 100-200 študentoch ohlad na
potreby jedného - dvoch Možno pomôže
pár praktických rád, ktoré ulahčia situáciu.
- V o všeobecnosti platí, že zrakovo a vô
bec zdravotne postihnutým študentom by
sa mal v predstihu poskytnú! zoznam
predpísanej literatúry. Je pre nich tažšie
dosiahnutetná vo vhodnej forme alebo
kvôli potrebnému dlhšiemu času na prí
pravu.
- Vhodné j e (čo sa nám v spolupráci
s niektorými fakultnými knižnicami už
osvedčilo) prednostné krátkodobé zapoži
čanie študijnej literatúry i z fondov štu
dovní na jej dalšie spracovanie. Kde sa
jedná o novšie tituly, možno ich už v di
gitálnej podobe získat z vydavatelstiev.
- Účinnú pomoc môžu vyučujúci poskyto
vat pri výuke verbalizovaním písaného
a premietaného textu, poskytovaním
zväčšenín rôznych demonštrovaných ma
teriálov, akceptovaním hluku spôsobené

ho používaním kompenzačnej techniky
(Pichtov stroj, diktafón, otázky k susedo
vi na vysvetlenie,...) iniciovaním alebo
umožnením teamovej práce alebo koo
perácie pri riešení úloh na seminári, ap.
Skúšky sami osebe vyvolávajú u skúša
júcich, ktorí sú v tomto smere bez skúse
ností, nemálo otázok.
Ústna skúška zrakovo tažko postihnutého
sa nelíši od ústnej skúšky jeho zdravého
kolegu.Pri testoch, ak sa nedajú nahradit
ústnou skúškou, existuje viacero alternatív
- vždy však ide o individuálnu skúšku
(pokiaí skúšajúci nezadá otázky v Braillovom písme, čo môže podporné centrum
zabezpečit).
1. Otázky dostane študent nahrané na
magnetofónovej páske s volným miestom
pre odpovede.
2. Otázky mu prečíta poverená osoba,
ktorá zároveň označuje alebo zapisuje od
povede.
3. Poverená osoba prečíta otázky, štu
dent si ich zaznačí na špeciálnom počítači
alebo Pichtovom stroji, zodpovedá ústne
Po ohodnotení zo strany skúšajúceho mô
že svoju od poved napísat na normálnom
písacom stroji
Vo všetkých prípadoch platí požiadavka
predĺženia času na prípravu kvôli časovo
a technicky náročnejšej orientácii v texte
a zapisovaní poznámok, resp. odpovedí
Časové nároky na absotvovanie skúšok
(dĺžka skúšobného obdobia) sú u zrakovo
postihnutých rôzne Najmä nevidiaci neraz
potrebujú dlhšie časové obdobie, aby i po
sledný kamienok mozaiky zapadol na svo
je miesto a objasnili sa všetky vztahy
a súvislosti medzi postupne získanými po
znatkami. V budúcnosti bude zrejme ak
tuálne predĺžiť na základe individuálnych
potrieb skúšobné obdobie, resp. umožnit
absolvovanie skúšok i počas nasledujúce
ho semestra V zahraničí sa v niektorých
prípadoch osvedčilo rozloženie jedného
ročníka na dva roky.
Domnievame sa, že sa na každej fakulte,
kde takíto študenti študujú, nájde najvhod
nejšia forma štúdia, ktorá im umožní napl
no využit svoje schopnosti a bezozvyšku
si splnit študijné povinnosti, čím získajú
kvalifikáciu v zvole
nom odbore.
Máme za sebou pr
vý semester, prvé
skúsenosti, vyriešené
i nedoriešené problé
my. Naši študenti ma
jú pred sebou dalšie
obdobie
náročného
štúdia Želajme im,
aby sa im darilo Že
lajme si, aby im boli
podporné
centrum
a celá akademická
veřejnost v ich rteíahkom zámere nápo
mocní.
PaedOi í lem Mendelort.
CSc
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Z náhodného stretnutia prof. Städtkeho s doc. dr. Evou Széherovou na Univerzite v Brémách roku 1991 sa zrodila idea: uspo
riadať v rámci družobných stykov medzi UK Bratislava a Uni
Bremen kurz slovenského jazyka pre študentov odboru Kultúrne
dejiny východnej Európy na Katedre jazykov FF UK. Podía toho
istého projektu dostali študenti FF UK možnost zúčastnit sa let
ného kurzu nemeckého jazyka v Brémách.
Náš "malý SAS" sa rea
lizoval v septembri 1991
a mal vetmi pozitívny
ohlas. Napriek záujmu ne
meckých študentov
sa
však kurz v dalšom roku
z finančných dôvodov ne
uskutočnil.
Kolektív Katedry jazykov
sa však svojej idey ne
vzdal, až sa zrodil projekt,
ktorého krstnými rodičmi
sú Doc. Dr. Heinz Kneip
z Uni Regensburg a doc.
dr. Eva Széherová, CSc.
Doc. Kneip je jedným
z neveľkého počtu fanati
kov, ktori sa nezištne usi
lujú o zviditelnenie vý
chodnej a strednej Európy. A tak bol ochotný prevziať za projekt
"Kultúra a krajinoveda ako základ cudzojazyčného vzdelávania
a predpoklad interkultúmej komunikácie" koncept, ktorého vypra
covala doc. Széherová, finančnú a zmluvnú zodpovědnost. Pro
jekt bol zaradený do programu Tempus, realizuje sa medzi uni
verzitami v Brémách, Regensburgu, Padově a Bratislave a jeho
hlavným koordinátorom sa stala doc. dr. Eva Széherová, CSc.

- tému, ktorú im urči odborná katedra (referát na seminári, ma
teriál ku skúške atd.),
- práce zo seminárov a prednášok, za ktoré dostali potvrdenie
o ich úspešnom absolvovaní,
- návrh systému štúdia1 príslušného odboru, učebné osnovy od
boru,
- skúsenosti, výsledky zo štúdia,
e/ vybudovanie multimediálneho strediska pre nemec
ký a taliansky jazyk a kultú
ru, na FF UK bude slúžit
ako cudzojazyčné vzdeláva
cie centrum na samoštúdium
i
skupinové
vyučovanie
s modernou audiovizuálnou
technikou,

Р м ю с е и

TMflPUSIf

f/ cielom mobility našich
vysokoškolských učitelov je
vypracovanie
metodických
postupov a originálneho mo
delu intenzívneho kurzu slo
venského, nemeckého a ta
lianskeho jazyka s maximál
nou prezentáciou reálií, t.j.
histórie a kultúry krajiny vý
chodiskového jazyka
Ne
meckí profesori a docenti, vystupujúci na FF UK s prednáškami,
zasa prispievajú k vytváraniu nových spoločných výskumných
projektov medzi zúčastnenými univerzitami.

'európskejsía'"uMŕtrerzfta

Cieľom projektu, ktorý je plánovaný na roky 1992 - 1995
je:
1. Prispiet k vyvedeniu Slovenska z jeho kultúrnej izolácie
a integrovat ho do kultúrneho spoločenstva strednej a západnej
Európy, prezentovat slovenský jazyk a kultúru v jej historickom
vývine a tým zabezpečit slovenskému kultúrnemu bohatstvu
dôstojné miesto v európskom kultúrnom kontexte.
2. Šířit a propagovat nemecký a taliansky jazyk a kultúru na
Slovensku.
3. Umožnit rozvoj odborných vedomostí študentov rozličných
odborov FF UK - multiplikátorov a uplatnenie jazykových a krajinovedných poznatkov v budúcich profesiách. Prebudovaním
učebných plánov a študijných programov prispiet k zmene kon
cepcie štúdia pri reštrukturalizácii vysokoškolského resp. stred
ného školstva.
Formy:
a/ organizovanie prázdninových intenzívnych kurzov slovenské
ho jazyka a reálií pre 15 študentov z Uni Regensburg, Brémy
a Padova v Bratislave,
Ь/ 6-mesačné kurzy slovenského jazyka, reálií a štúdium dal
ších odborov pre 2 študentov z Regensburgu, 2 z Brém a 2
z Padovy na FF UK v Bratislave.
V oboch prípadoch nám ide o to, aby sme vzbudili záujem
o Slovensko a získali z radov študentov potenciálnych odborní
kov, prekladatelov a propagátorov reálneho obrazu našej repub
liky v Európe.
с/ usporiadanie krajinovedne orientovaného kurzu nemeckého
jazyka v Brémách a Regensburgu a talianskeho jazyka v Pado
vě pre 42 študentov rozličných odborov FF UK s dobrými jazy
kovými vedomostami.
Cietom kurzu j e rozvíjanie interkultúrnej komunikácie, rozširo
vanie vedomostí o krajinách ES, kontrastívne porovnávanie so
slovenskou realitou a snaha cez poznanie kultúry iných krajín
dospiet k hodnoteniu kultúry Slovenska.
dl 6-mesačné študijné pobyty na univerzite v Regensburgu,
Brémách a Padove (každý rok) pre 20 študentov FF UK s dob
rými jazykovými a odbornými vedomostami.
Študenti počas svojho pobytu spracujú a predložia:
- krajinovednú tému podlá vlastného výberu použiteínú v rozlič
ných formách a typoch výučby nemeckého a talianskeho jazy
ka,
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Po uzavretí a vyhodnotení prvého roku realizácie projektu
moino konštatoval, že výsledky prekročili naše očakávania
• intenzívneho kurzu slovenského jazyka a reálií sa namiesto
plánovaných 15, zúčastnilo 21 študentov O tom, že kurz splnil
svoj ciet, svedči najlepšie skutočnost, že jeho druhý ročník
v auguste 1994 je už pine obsadený,
- štyna nemeckí študenti, ktori absolvovali na FF UK polročný
kurz slovenského jazyka a reálií, pokračujú v jeho štúdiu aj na
svojej materskej univerzite Jedna z absolventiek nášho kurzu
sa dokonca rozhodla změnit svoj pôvodný študijný odbor
a prejst do Lipska na magisterské štúdium anglického jazyka
v kombinácii so slovenčinou, dalši z nich pišu napr. dizertačnú
prácu zo slovenských dejín, štúdiu o filmovej tvorbe českoslo
venských disidentov, zúčastnili sa na založení Slovensko-nemeckého spolku žien atd.,
- na univerzite v Regensburgu sa otvoril lektorát slovenského ja
zyka (8 hodín týždenne), na univerzite v Brémách prijali exter
nistu na výučbu slovenského jazyka (2 hodiny týždenne) a ve
deniu univerzity bol predložený návrh na vytvorenie nového
druhého odboru - slovenčiny,
- naši študenti, absolventi 6-mesačných pobytov, odovzdali svoje
návrhy na zmenu učebných osnov vedeniu príslušnej katedry
FF UK,
- vypracoval sa model kurzu nemeckého jazyka a reálií, pracuje
sa na skriptách "Krajinoveda nemecky hovoriacich krajín",
- vypracoval sa model intenzívneho kurzu slovenského jazyka
a reálií,
- rokuje sa s vedením FF UK o uznaní semestra študentom, ab
solventom polročných pobytov v Nemecku a Taliansku a to na
základe odborných seminárnych prác a skúšok, ktoré tam vy
konali.
Ide o prvý projekt tohto typu, ktorý umožňuje nielen vysielanie
slovenských študentov do Nemecka a Talianska, ale aj prijíma
nie nemeckých a talianskych študentov na štúdium slovenského
jazyka a reálií
Kolektív Katedry jazykov (dr Weissové, CSc., Mgr Vlčková,
dr. Kanichová, dr Ďurčányová, Mgr. Strelinger, Mgr Pallay
a další) pracuje na projekte s nadšenim a nasadením vš*»'kých
síl a teší sa vetkej podpore vedenia FF UK, pričom si kladie za
cief na jednej strane čo najvšestrannejšie prezentovat Sloven
sko, jeho kultúru, dejiny, jazyk a na strane druhej získaval skú
senosti prostredníctvom študentov, vyslaných na študijné pobyty
a prispiet aj týmto k reforme systému vysokoškolského štúdia
u nás.
Doc. PhDr. Eva Széherová, CSc

SKÚSENOSTI S BODOVACÍM SYSTÉMOM
na Prírodovedeckej fakulte UK
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Bodovací systém bol na Prírodovedeckej fakulte UK zave
dený v šk. r. 1990/91 pre študentov 1. ročníka. V súčasnos
ti ním hodnotíme študentov 1., 2. a 3. ročníka denného
štúdia. Základné zásady systému sú tieto:

Vydavateľstvo ISTER SCIENCE PRESS vzniklo v septem
bri 1990 v Bratislave s cieľom vydávat v anglickom jazyku
vedecké monografie, zborníky z medzinárodných konferen
cii, prípadne učebnice.

1. Každý predmet má určitú bodovú hodnotu, ktorá vyjadruje
dôležitost (obtiažnosf, náročnost) a hodinovú dotáciu predmetu.
(V prvom přiblíženi 1 vyučovacia hodina týždenne = 2 body).
Náročnejšie predmety majú takto získanú hodnotu zvýšenú,
menej náročné zníženú.
2. Priklad : Organická chémia 2/2 S 1 0 - 3 znamená 2 hodiny
prednášok, 2 hodiny seminár, predmet končí skúškou. Číslo 10
predstavuje bodové ohodnotenie predmetu, tzv. hornú hranicu.
Okrem toho má predmet dolnú bodovú hranicu, ktorá môže mat
aj hodnotu nula. Ak j e dolná hranica nenulová, jedná sa o po
vinný predmet a študent musí z predmetu získat aspoň tento
minimálny počet bodov, aby splnil podmienku na postup do ďal
šieho ročníka. Ak je dolná hranica nulová, predmet je volitelný,
čo znamená, že študent ho nemusí mat zapísaný, alebo ho má
zapísaný a môže alebo nemusí z neho získat body.
3. Pridelovanie bodov: vid príklad v bode 2.
Jedná sa o povinný predmet, 10 bodov získa študent za
100% vedomosti, 5 bodov za 50%, 3 body za 30%. Na postup
do dalšieho ročníka musí študent získat aspoň 3 body. Rozde
lenie 10 bodov medzi skúšku a seminár si určí príslušná kated
ra, študenti sú s tým na začiatku semestra oboznámení, ako aj
s podmienkami, za ktorých body získajú Spôsob skúšania si
volí učitet - nemusí byt nutne ústna skúška.
4 Pri zápise si študent zapíše predmety v hodnote minimálne
50 bodov za semester (počíta sa horná hranica) čo predstavuje
približne 25-28 vyučovacích hodín týždenne Na postup do dal
šieho ročníka je potrebné získat minimálne 66 bodov za 2 se
mestre, čo predstavuje s povinnosfou získat aspoň dolnú hrani
cu z povinných predmetov dalšiu podmienku na úspešné ukon
čenie ročníka. (Na PrirF UK sa uzatvára ročník nie semester).
Na elimináciu vefmi slabých študentov sa pred začiatkom letné
ho semestra kontrolujú body získané za zimný semester. Štu
denti, ktorí majú menej ako 25 bodov, nepostúpia do letného
semestra.
5. Pri nesplnení súčtového kritéria alebo minimálneho bodové
ho zisku v jednotlivých predmetoch sa ročník považuje za neu
končený. Študent ho môže opakovat. V tom prípade si znovu
zapisuje predmety v hodnote minimálne 5 0 bodov za každý se
mester. Predmety, v ktorých získal viac ako 60% bodov sa mô
žu uznat. Žiadny ročník sa nesmie opakovat dvakrát.
6. Systém sa postupne zdokonaluje získavaním skúseností
v praxi. Ukazuje sa, že trocha odlišná stratégia je v nižších roč
níkoch, zatial čo vyššie ročníky majú väčšie percento volitel
ných predmetov.
7. Výhody:
Systém umožňuje rozlišit dôležitosť jednotlivých predmetov,
dôležité a náročnejšie predmety majú vyššiu bodovú hodnotu
Doteraz udělovaná známka bola rovnocenná pre všetky pred
mety. Používa sa širšia škála na hodnotenie Každý predmet je
klasifikovaný, treba však vhodne stanovit podmienky na získa
nie bodov v predmetoch, kde sa predtým zapisoval zápočet len
za účast. Celkový počet získaných bodov umožní stanovit krité
riá pre udelenie konkurzného štipendia, prospechovej prémie,
sociálnych výhod a pod Je možnost udělit bakalársky titul po
získaní napr. 300 bodov a tiež možnost modifikácie učebného
plánu samotným študentom (doteraz ISP)

•Čo sa už podarilo uskutočnil ?
Z pôvodných zámerov sa nám podarilo realizovat predovšet
kým vydávanie vedeckých monografií a zborníkov vdaka spo
lupráci s poprednými medzinárodnými vydavatelmi, ako sú El
sevier Science Publishers, Kluwer Academic Publishers, CRS
Press, Simon and Schuster alebo Champan and Hall.

Študent môže postúpil do vyššieho ročníka ak neuspeje
v predmete s dolnou hranicou 0 bodov Doteraz musel opako
vat ročník kvôli málo významnému zápočtu Kostra učebného
plánu (základná proľilácia študenta) je regulovaná fakultou
(odborovou sekciou) súborom povinných predmetov, volitelné
predmety sa môžu měnit a pružne inovovat
Systém umožňuje zapisat si predmety aj na iných fakultách
Doc. RNDr. Pavol Zahradník, CSc.,
RNDr. Miloš Foltin, CSc.

•Odlišujete sa od iných bratislavských vydavateľstiev ?
Ano. Na rozdiel od väčšiny slovenských vydavatelštíev, ktoré
dovážajú na náš trh diela vytvorené vo svete, my sa snažíme
o opak, to znamená prezentovat práce našich autorov vo sve
te. Veda je medzinárodná a jej jazykom je dnes angličtina.
Našou snahou j e prispieť k medzinárodnej vedeckej komuni
kácii publikovaním kvalitných vedeckých prác, resp. publikova
ním výsledkov vedeckých výskumov.
•Môžete uviesť niektoré úspešné tituly ?
Hned našu prvú monografiu "Theory of WeIdability of Metals
and Alloys" od akademika Ivana Hrivňáka sme vydali v koedícii s vydavatelstvom ELSEVIER, čo by sa snád dalo přirovnat
k situácii, keby sa nejaká celkom neznáma začínajúca firma
stala dodávatelom trebárs takej renomovanej automobilovej
firmy ako je MERCEDES BENZ. Odvtedy sa nám podanlo vy
dať dalšie koedičné tituly, ako napr "Separation Chemistry"
od profesora jadrovej chémie Fedora Macáška a Dr. Jamesa
D. Navratila, "Fundamentals of Dynamical System and Bifur
cation Theory" od M Medveda. "Nonlinear Statistical Models"
od A. Pázmana.
•Kde si možno tieto knihy kúpif ?
Kedže ide zväčša o našich autorov, ponechávame si distri
bučné právo pre Čechy a Slovensko, aby si tieto knihy mohli
kúpif vedecké pracoviská u nás za přijatelné ceny. Predajnosf
j e však pomerne nízka, pretože ide o knihy určené vefmi úz
kemu okruhu špecifických čitateíov. Zatial máme väčší odbyt
z Českej republiky, a to aj napriek časovo náročnému vyba
vovaniu objednávok cez colnice.
•Pripravujete nejakú novinku ?
Na slovenský knižný trh práve dodávame publikáciu doc.
MUDr. M. Tvrdoňa: "Stomatologická protetika a prevencia
straty chrupu". Táto kniha je schválená ako učebnica pre štu
dentov medicíny. Novinkou je, že to nie je koedičný titul Vy
dávanie vedeckých kníh alebo vysokoškolských učebníc je
takmer nemožné bez finančnej podpory štátu Ide o nízkonákladové tituly, čím sa samozrejme nepriaznivo ovplyvňuje ich
cena Dosial je tu obrovský rozdiel medzi finančným ohodno
tením práce vysokokvalifikovaných odborníkov a reálnou ce
nou odborných kníh. Zo svojich platov si vedeckí pracovnici a
vysokoškolskí učitelia len velmi ťažko môžu kupovať knihy,
ktorých cena j e niekoľko stovák, i tisícok korún.
•Aké sú Vaše kritériá na posúdenie kvality rukopisu ?
Neočakávame od autorov hotový rukopis, ale skôr námet, ná
pad. Autor by mal mať o svojej budúcej knihe jasnú predsta
vu: rozsah knihy, jej rozčlenenie, podrobný obsah, komu by
mala byť určená a aký je jej prínos v porovnaní s už publiko
vanými prácami.
•Kde Vás môžu autori z našej univerzity nájsf ?
Sídlime v centre Bratislavy na Staromestskej ulici 6. tel i fax
číslo je 312 662.
PhDr. Darine Halašovej a Ing. Nine Hečkovej
daku/e za rozhovor
RNDr. Vladimir Fajnor, CSc.
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Založili sme
SPOLOČNOSŤ ABSOLVENTOV A PRIATEĽOV
Univerzity Komenského v Bratislave
Dňa 14.12.1993 bola riadne zaregistrovaná "Spoločnosť absolventov a priatefov Univerzity
Komenského v Bratislave, ako občianske združenie. Hlavným ciefom spoločnosti je spojit
všetkých, ktorým záleží na rozvíjaní najstaršej Alma mater a vytváraní predpokladov pre
priame kontakty Univerzity Komenského v spoločenskom prostredí v domácom i v medziná
rodnom meradle. Snahou spoločnosti je tiež pomáhať pri zabezpečovaní prosperity Univerzity
Komenského a prispievať k vytváraniu a rozširovaniu možností štúdia.
Spoločnosť združuje najmä absolventov a študentov Univerzity Komenského, pracovníkov
univerzity, ako aj všetkých občanov, ktorí chcú pomáhať pri zvyšovaní jej akademickej prestí
že. Na plnenie svojej činnosti prijíma spoločnosť od svojich členov zápisné a príspevky, prí
padne dary aj s konkrétnym určením.
Všetci si určíte želáme, aby sa naša univerzita radila medzi tie najpoprednejšie v Európe.
Preto záleží na nás, aj na Vás, aby sme obnovili našu stavovskú spolupatričnosť a pomohli
rozvíjať tradičné poslanie Univerzity Komenského: byť miestom, z ktorého vychádza vzdela
nosť nášho národa.
Verime, ž e nám chcete pomôcť pri prezentovaní a propagácii našej Alma mater, a ž e spolu
prispejeme k naplneniu zámerov, pre ktoré sme spoločnosť založili.
Vaše prihlášky sú vítané na adrese :
UNIVERZITA KOMENSKÉHO
Rektorát
Odd.riadeniaa rozvoja
Šafárikovo námestie 6
818 06 Bratislava

P R I H L Á Š K A

absolvent UK: áno - nie
Meno a priezvisko, titul

rok ukonč.:

Zamestnanie:
Adresa:

:

Telefón:
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