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Vyznamenanie francúzskej vlády 
Vyznamenanie francúzskej vlády dostal dňa 18. decembra 1995 

v Bratislave dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského 
doc. PhDr. Miroslav T. Bažány, CSc. Z rúk vefvyslanca Francúzske) 
republiky na Slovensku pana Michela Perma prevzal menovanie za 
dôstojníka Rádu akademických paliem. ktorý sa udefuje za zásluhy 
a prácu v oblasti vzdelávania Na slávnostnom odovzdávam Rádu 
p. Petrin ocenil 20-ročnú prácu doc Bažányho v UNESCO a jeho mi
sie do takmer dvadsiatich krajin. naima tretieho sveta, kde doc Baža 
ny pomáhal zlepšovať vzdelávacie systémy V rôznych kiairiach Aft*ty 
a Južnei Ameriky sa venoval skvalitňovaniu obsahu, osnov vzdetava 
nia, neskoršie pôsobil v oblasti ekonomického zabezpečenia a zetek 
tívňovania systémov riadenia výchovy a vzdelavania Ďate( vo svotom 
príhovore velvyslanec v mene francuzskei vlády vyzdvihol rozhlede 
nost odbornosť, zásadovosf. pracovitost doc Bažányho. í o  spolu 
s jeho výbojnou |azykovou vybavenosťou vytvorilo predpoklady, že je
ho práca, misie boli pre IOZVOJ vzdelavania vysoko prospěšně a neraz 
oceňované a| vladami ktaim. kde pôsobil Rád akademických paliem 
(Odre des Palmes académiques) má tri stupne Prvým je rytier, dru 
hým dôstojník a tretím komandet Rádu akademických paliem 
Doc PhDr Miroslav T Bajany, CSc . je prvým slovenským odborrv 
kom. ktorý dostal toto vyznamenanie Miron Zelina 
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UNIVERZITA KOMENSKÉHO UDECOVAIA AKADEMICKÉ HODNOSTI 
«(•slávnostnom verejnom za&adnutí Vedeckej rady Univerzity Komenského 

v Bratislave odovzdal dne 26. januára 1  6  rektor UK prof. J, Švec diplomy 
6 novým doktorom vletí, 
postgraduálneho štúdia 

, 31 kandidátom vied a 21 absolventom doktorandského 
, ktorí obhájili svoje tfzertáeie na Univerzite Komenské

ho. Súčasne odovzdal dekréty aj 34 novým docentom, ktorí habilitovali pred ve
deckým) radami fakúlt UK. 

'Vy, ktorí preberáte diplomy doktorov vied, 
kandidátov vied a diplomy doktorov ste dokázali, 
i e  považujete za nutné naďalej prehlbovať svoje 
vedomosti, tvorivým spôsobom rozvíjať vedecké 
(joznanie, odovzdávať svoje poznatky mladším 
kolegom a študentom. Dokázali ste, 2e ste 
schopní riešiť vedecké problémy a priblížiť sa 
k vedeckej pravde overenej kritikou a zdôvodne

nej faktami. Dokázali ste, že pri každej vedec
kej práci je potrebná poctivost a mravnost kto
rá sa chápe ako súhlas rozumu, citu a svedo
mia a realizuje sa v poctivosti k práci, k sebe 
samým a k svojim blízkym. Prevzatím diplomu 
prijímate súčasne aj povinnosť nadálej tvorivo 
pracovať a usilovať sa o využívanie získaných 
poznatkov v praxi 

Je dôležité zväčšovať náš horizont a nebáť sa zaútočiť 
na najrozsiahlejšie problémy, i keď niet predpokladov, 
že by sme ich vyriešili my sami počas našej krátkej 
existencie, ale so snahou zanechať za sebou menej 
temnoty, než je. Lecomte Du Nouy 

Vy, ktorí dnes preberáte dekréty docentov Uni
verzity Komenského, ste dokázali schopnosť roz
víjať vedeckú a pedagogickú prácu v súlade ro
zumu a viery, aby život jednotlivca i spoločnosti 
sa zlepšoval smerom k pokroku a humanite. Slo
bode ducha prislúcha hlavné miesto, lebo len 
slobodné myslenie je tvorcom a základom vše-
tudských hodnôt 

Vy všetci ste služobníkmi ducha s povinnosťou 
ho chrániť a rozvijat V slobode myslenia a uče
nia máte vidieť zmysel a cieľ svojho konania, 
v spoločnosti slobodných, po vedeckej pravde 
túžiacich fudí, nech už ktokoľvek z Vás pracuje 
na ktoromkorvek úseku.' 

Doc. RNDr. S. Kalavský, CSc., 
prorektor UK 



j g g  Na aktuálnu tému 
Štatistický úrad SR započal v roku 1994 zber údajov o slovenskom výskume a vývoji podlá medzinárodne 

uznávanej metodiky Organizácie pre ekonomickú spoluprácu (OECD). Táto definuje tri hlavné sektory, v ktorých 
sa realizuje výskum a vývoj: podnikatelský, štátny alebo verejný (SAV a ostatné rezortné rozpočtové a príspevko
vé výskumné ústavy) a vysokoškolský. Získané údaje potvrdzujú, že SR má najnižší podiel výdavkov na výskum 
a vývoj vo vysokoškolskom sektore z 24 sledovaných krajín celého sveta. 

Za rok 1994 sú po prvýkrát 
k dispozícii aj údaje o počtoch 
výskumno-vývojových pracovní
kov prepočítané na človekoroky, 
ktoré umožňujú medzinárodné 
porovnanie. Takto sa dá vypočí
tať percentuálna diferenciácia vý
davkov vo výskume a vývoji rea
lizovaných v jednotlivých sekto
roch a prepočítaných na jeden 
človekorok. Vo váčšine OECD sú 
tieto výdavky v jednotlivých sek
toroch na približne rovnakej 
úrovni. Slovenské diferencovanie 
výdavkov na jedného pracovníka 
je veľmi špecifické a v porovná
vaných krajinách nemá obdobu. Vyplýva z neho otrasná skutoč
nosť, že v podnikateľskom sektore pripadá na jedného výskum-
no-vývojového pracovníka osem ráz viac a vo verejnom sektore 
páť ráz viac prostriedkov ako na vysokých školách SR. 

Tendencie, ktoré sa uplatnili v návrhu rozpočtu na rok 1996 pre 
vedu a techniku, sa od tu naznačených diametrálne odlišujú vo 
všetkých smeroch: v mzdách pre vedeckých pracovníkov, v šti
pendiách pre doktorandov, vo vecných neinvestičných výdav
koch a v investičných výdavkoch (tab. 1). 

Mzdy vedeckovýskumných pracovníkov 
Vláda predložila návrh, podľa ktorého by došlo k redukcii 

miezd pracovníkov na § 2001 v porovnaní s rokom 1995 približne 
o 8 mil. Sk. Pri schvaľovaní rozpočtu v NR SR sa táto položka na
výšila o 24 mil. Sk. 

Štipendiá doktorandov 
štipendiá doktorandov a výdavky na zdravotné poistenie sa 

v súčasnosti dotujú z § 2001 a z § 4018. Ku dňu 16.1.1996 bola 
z § 4018 zabezpečená len čiastka vo výške približne 21 mil. Sk. 
Ak sa neuskutoční presun výdavkov z § 4018 približne vo výške 
17 mil. Sk, nebude možné zabezpečiť v doterajšej výške štipen
diá súčasných doktorandov a zároveň sa vôbec neotvorí dokto
randské štúdium v šk. r. 1996/97. Pri počte 1808 študentov zara
dených do doktorandského štúdia a pre 500 novoprijatých 
od 1.9.1996, predstavuje čiastka potrebná na zabezpečenie 
priemerného mesačného štipendia (2900 Sk) celkovú výšku 
64.88 mil. Sk za predpokladu, že k 31.8.1996 ukončí štúdium 
v riadnom termíne cca 300 doktorandov. Stále pretrváva stav, 
podľa ktorého priemerný mesačný plat ašpiranta je v porovnaní 

s priemerným mesačným štipen
diom doktoranda minimálne 
o 1000 Sk vyšší. 

Vecnó neinvestičné 
a Investičné výdavky 

Pri porovnaní neinvestičných vý
davkov na vedu a techniku na
vrhnutých vládou na r. 1996 
a upravených neinvestičných vý
davkov na r. 1995 (tab. 1) možno 
dospieť k záveru, že návrh vlády 
na r. 1996 by predstavoval re
dukciu približne o 52 6 mil Sk 
a v porovnaní so schváleným 
rozpočtom na r. 1995 redukciu 

približne o 34.3 mil. Sk, čo predstavuje 10.1% 
Tento krajne nepriaznivý vývoj bol čiastočne zmiernený navý

šením výdavkov na vedu a techniku v NR SR v celkovej výške 
36 mil. Sk v nasledovnej štruktúre 
- mzdy na § 2001 24 mil. Sk 
- odvody do poisťovní 7 mil Sk 
- kapitálové výdavky 5 mil Sk 

Napriek tomu zostáva skutočnosťou, že veda a technika vo vy
sokoškolskom sektore nadalei |e v útlme, nakofko vy dávky na ve
du a techniku zostali na úrovni roku 1995, čo znížilo ich celkový 
podiel v rezorte Mš SR zo 16% v r 1992 na súčasných 11.3% 
Napriek tomu celý podnikateľky • štátny výskumný sektor 
nastupuje v roku 1996 po viacročnej stagnácii do rozvoja, 
čo dokumentuje oproti roku 1995 nárast výdavkov z o  štátne
ho rozpočtu v priemere o 14,6%, z toho SAV má navýšenie 
o 24%, zdravotníctvo o 20% a ministerstvo hospodárstva 
o viac ako 100%. V tejto situácii sa naliehavo natíska otázka, 
prečo sa výlučne vysokým školám redukujú výdavky práve 
v oblasti, ktorá má kilíčový význam pre ich ďalšie smerovanie 

- vo vede a technike a čo sa stane s celým edukačným proce
som vysokých škôl, ak sa tento stav zakonzervuje na dlhšie 
obdobie ? 

Tento stav sa prejaví na vysokých školách v roku 1996 predo
všetkým v tom, že zo schválených výdavkov na tovary a služby 
vo výške 57 431 tis. Sk bude nutné financovať: 
- 639 grantových projektov, z toho 124 nových projektov so za

čiatkom riešenia v r. 1995 v sume cca 35 000 tis Sk, 
- 96 vedeckých a vedecko-technických projektov schválených 

v r. 1995 z účelovej rezervy vlády v sume cca 48 000 tis Sk, 
- inštitucionálne projekty v sume 16 000 tis. Sk. 

Rozpočet výdavkov na vedu a techniku MŠ SR v tis. Sk: 1995 -1996 

rozpočet 1995 
schválený NR SR upravený 

'OZpočet 1996 
návrh vlády 

rozpočet 1996 
schválený v NR SR 

neinvestičné výdavky 308 996 327290 274 693 305 693 

z toho príspevky 
príspevkovým organizáciám 40192 35123 10 043 

mzdy pre V P  131 360 123 312 147312 

vecné neinvestičné výdavky 
(tovary a služby) 42 000 60 294 48 345 57 431 

štipendiá f 2001 28000 27 042 

doktorandov § 4018 28 000 37 838* 

investície 
(kapitálové výdavky) 30 000 30 000 35 000 

*16.1.1996 zabezpečené len 21 000 

erosTimvEiY 
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Z POBUDO ÜCIVilfKÜIO ROZPOČTI 
ИШНЕШКШОИМЮб 

Prof. RNOr. Ivan Kraus, DrSc. 
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NOVÁ BUDOVA 
PRE EVANJELICKÚ BOHOSLOVECKÚ FAKULTU UK 

b V dohľadnej dobe sa konečne vyrieši ne
vyhovujúca študijná i ubytovacia situácia 
budúcich evanjelických teológov, kecfže 
Evanjelická cirkev augsburského vyznania 
na Slovensku sa stala investorom výstavby 
novej budovy pre Evanjelickú bohoslovec-

} kú fakultu UK. Rozostavaný združený ob
jekt - materská škola, detské jasle a hospo
dárska budova na Machnáči v Bratislave 
prešiel delimitáciou investorskej činnosti 
pod správu Univerzity Komenského. Pro
jekt prestavby počŕta nielen s učebňami, 
ale aj s internátom pre 120 študentov, au
lou, knižnicou, i s výdajňou stravy pre pen
zistov. So stavebnými prácami sa začne 
v máji a za 12 mesiacov by mal byť objekt 
ukončený. Po súhlase Ministerstva školstva 
a vedy SR a za prítomnosti primátora mes

ta Petra Kresánka a zástupcov Generálne
ho investora Bratislavy potvrdili to dňa 
26.1.1996 na pôde Univerzity Komenského 
svojim podpisom za Evanjelickú cirkev 
augsburského vyznania na Slovensku jej 
generálny biskup doc. ThDr. Július Filo, 
generálny dozorca Ing. Ján Holčík a v me
ne budúceho správcu majetku štátu rektor 
Univerzity Komenského prof. MUDr, Juraj 
Švec, DrSc. 

"Pre mesto je to významná akcia. Priali 
by sme si, aby podobných zariadení bolo 
v Bratislave viac, pretože skvalitňujú život 
mesta a ich prítomnosť podporuje mno-
hokulturálnosf Bratislav/ povedal na stret
nutí primátor mesta Bratislavy Peter Kre-
sánek. 

Oh) 

b 

* 

Prezídium Asociácie Univerzity tretieho veku, ktorá združuje 15 univerzít а vyso
kých škôl na Slovensku, sa zišlo dňa 11, januára na Vysokej škole dopravy a spojov 
v Žiline 

O d  vzniku univerzity v r .  1991 stáie stúpa záujem o toto štúdium. Na UK Bratislava t č .  
študuje 801 poslucháčov, na VLSP a VSPG Nitra 476, na T U  Košice 223, «a UMB Ban-
ská Bystrica a T U  Zvolen 148 a 25 poslucháčov na VŠDS v Žihne, kde táto lorma Stüde 
začína. 

Podfa informácií profesora Ing. Ivana Hrtčovského, DrSc, prezidenta Asociácie, celo
slovenská konferencia Asociácie Univerzity tretieho veku sa uskutoční 20. marca 
a pn tejto příležitost) vydajú a j  bulletin so Štatistickýmt údajmi a o formách štúdia v za
hraničí. 

P-

Teologické akadémie 
Na RKCMBF UK v Bratislave a na 

teologických inštitútoch v Nitre, Badíne, 
Košiciach a Spišské) Kapitule sa v dňoch 
27.-28 |anuára uskutočnili akadémie 
k úcte sv. Tomáša Akvinského, teológa 
á filozofa, patróna teologických fakúlt 
V rámci slávnostnej akadémie v Banskej 
Bystrici - Badíne sa habilitoval ThDr 

František Škoda prednáškou Všeobecné 
morálne princípy človeka Dr František 
Škoda pôsobil do roku 1989 na 
Pápežskej univerzite Urbaniana v Ríme 
V súčasnosti pôsobí ako pedagóg 
kresťanskej filozofie na inštitúte v Ba
díne 

(vj) 

Aký 
bol starý rok ? 

"Pre vedenie univerzity azda jeden 
z najťažších, ak vôbec nie najťažší" odpo
vedá na otázku kvestorka UK Ing. Zora 
Dobríková. 'Začínali sme s rozpočtovým 
provizóriom a celý proces delenia financií 
sme vlastne absolvovali dvakrát. Okrem to
ho sme museli riešiť také krátenie rozpočtu 
na prevádzku budov, aké nemá v histórii vy
sokých škôl obdobu. Popri zvýšeniu počtu 
študentov UK oproti roku 1991 na 137,6 % 
dosiahli pridelené finančné prostriedky iba 
51,3 %, a to ešte iba v nominálnej hodnote, 
bez zohíadnenia inflácie I Iste tak skoro ne
zabudneme na koncoročnú krbovú situáciu 
internátov v Mlynskej doline, ktorým bezpro
stredne hrozilo odpojenie od vody, elektric
kého prúdu a tepla v dôsledku neuhrádza
nia faktúr. Situácia sa vyriešila až v hodine 
dvanástej - 20. decembra v poobedňajších 
hodinách - a to i za prispenia pôžičky z pros
triedkov rektorátu a centrálne financovaných 
súčastí UK. Aj z toho vyplýva, že v takých
to náročných podmienkach bolo hlavnou 
a najtažšou úlohou vedenia UK zabezpečit 
v rámci možností ptynulý chod unrverzíy 
a jej súčastí a vytvořit tak predpoklady pre 
kvalitu vyučovacieho procesu." 
• Napriek neľahkým podmienkam ta  viak 

vlani uskutočnilo viacero celou niverz It-
ných podujatí. 

"Z tých najvýznamnejších by som spome
nula napr slávnostné zasadnutia vedeckých 
rád univerzity v Aule UK, na ktorých bok 
udelené dva čestné doktoráty a zlatá medai
la prof. Bernardovi. K celounrverzÉným 
akciám s netradičným scenárom patrili 
medzinárodná konferencia rektorov vyso
kých škôl, slávnosť spojená s návštevou 
predstavitelov Sasakawa Foundation, pred
náška prof. Lehna, ako aj zorganizova
nie britsko-česko-slovenského semmára pre 
administratívnych pracovníkov vysokých 
škôl." 

• Čo u podarilo zlepšiť v oblasti pra
covných a sociálnych podmienok pra
covníkov rektorátu a študentov? 

"Ukončila sa mimoriadne náročná prestav
ba stravovacích priestorov - kuchyne a jedál
ne. dokončili sa všetky plánované opravy 
ústredného kúrenia, rozvodov vody a elektri
ny v hlavnej budove UK. Nové priestory dos
tal archiv UK i jazykové centrum na Laurn-
skej ulici. Bola otvorená nová poslucháreň 
právnickei fakulty - amfiteáter. V tomto roku 
budeme dálei pokračovat v zabezpečovaní 
prác pri rekonštrukcii obiektu na Žižkovej uli
ci, budovy pedagogičke) fakulty na Moskov-
skei ulici a v spolupráci s Evanielckym 
biskupským uradorn na novostavbe pre 
EBFUK. 

Vznikli, alebo sa pnpravufu na svo) vznik 
a| nové centrálne financovane súčasti uni
verzity. ako napríklad Toxikologické a an
tidopingové centrum UK a Inštitút judastiky 
UK 

Za vietko. čo sa napi » k  (aživet finančne) 
situácii podai i(o vlani vo všetkých otolas 
tiach čmnosti univerzity ziealizovaí. patu 
predovšetkým vďaka našm pracovnkom 
Ich obetavosti, iniciatíve a zodpovednosti, 
s ktorou sa zhostil svo)ich pracovných 
ú l o h '  

m 
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Nová vzdelávacia aktivita Ústavu jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov 
Univerzity Komenského v Bratislave 

REKVALIFIKAČNÝ KURZ "SPOLOČNOSŤ A KOMUNIKÁCIA" 
Je všeobecne známe, že úroveň kultúry 

rečovej a písomnej komunikácie v organi
záciách štátnej a verejnej správy nie je, 
najmä u mladých ľudí, na požadovanej 
úrovni. Nové spoločenské podmienky trho
vého hospodárstva priam vyžadujú vysokú 
profesionálnu kultúru i technickú úroveň 
komunikácie predovšetkým v styku nášho 
občana so zahraničným a domácim zákaz
níkom, resp. obchodným partnerom. Ide 
nielen o kultúrnu úroveň komunikácie, ale 
aj znalosť cudzích jazykov, znalosť psycho
logických a sociologických aspektov 
komunikácie, ako aj znalosti použitia mo
derných komunikatívnych systémov (PC 
systémy, fax, E-mail, využívanie počítačo
vej siete a pod). Absentovanie týchto vedo
mostí' v súčasnej etape rozvoja našej spo
ločnosti môže negatívne vplývať i na celko
vý zahraničný imidž Slovenska. 

Súčasný prudký rozvoj turistického ruchu 
vo svete sa dotýka i našej vlastí, ktorá v tej
to oblastí nemá dostatok kvalifikovaných 
pracovníkov, kvalitných informátorov, prí
padne sprievodcov domáceho turistického 
ruchu. 

Vychádzajúc z týchto skutočností, pri
pravil Ústav jazykovej a odbornej prípra
vy zahraničných študentov UK projekt 
jednoročného rekvalifikačného kurzu -
"Spoločnosť a komunikácia" pre našich 
občanov - absolventov stredných škôl 
s maturitou a získal naň kredit Akreditač
nej komisie pre rekvalifikačné a vzdeláva
cie zariadenia pri Ministerstve školstva SR 
v zmysle vyhlášky Ministerstva práce a so
ciálnych vecí SR, č. 51/91 Zb.. 

Prvý ročník kurzu sa uskutočnil v šk. roku 
1994/95 v študijnom stredisku v Koši
ciach a na pracovisku ústavu v Bratislave 
a opätovne prebieha i tento rok . 

Prostredníctvom rekvalifikačného kur
z u  'Spoločnosť a komunikácia" vychádza 
ÚJOP UK v ústrety: 

a/ všetkým občanom Slovenskej republi
ky s ukončeným stredoškolským vzdela
ním, ktorí sa z akýchkoľvek dôvodov roz
hodli o zmenu, či rozšírenie svojej pôvod
nej profesionálnej kvalifikácie a vytvoriť si 
tak vhodné podmienky pre uplatnenia sa 
v praxi, 

b/ všetkým absolventom stredných škôl 
s maturitou, ktorí sa z akýchkoľvek dôvo

dov nedostali na vysoké školy v SR a hľa
dajú spôsob, ako sa uplatniť v praxi 

Spektrum predmetov kurzu je volené tak, 
aby sa na požadovanej odbornej úrovni 
zabezpečil taký profil absolventa, ktorý by 
bol pripravený: 
- poskytovať na požadovanei úrovni služby 

v oblastiach verbálnej a písomnej komu
nikácie v organizáciách štátnej a verejnei 
správy, i v súkromnom sektore pri styku 
s našim i zahraničným občanom, 

- zastávať funkciu (činnosť) referenta 
(vedúceho) stykov s domácim a zahranič
ným zákazníkom (obchodným partne
rom), najmä v oblasti evidencie a písom
nej korešpondencie, so znalosťou použi
tia moderných komunikatívnych systé
mov (PC systémy, E-mail, fax, počítačová 
sieť a pod ), 

- na plnenie činnosti referentov pre zahra
ničné styky, 

- na výkon činností (funkcie) referenta pre 
domáci turistický ruch (z hľadiska jeho or
ganizačného zabezpečenia), 

- na výkon funkcie sprievodcu domáceho 
turistického ruchu so zameraním na histo
rické, kultúrne a prírodné pamiatky našej 
krajiny. 
Absolvent kurzu sa však môže uplatniť 

i v ďalších zamestnaniach, pri ktorých je 
predpísané ukončené stredoškolské vzde
lanie s maturitou a v ktorých sa vyžaduje 
dokonalá znalosť písomnej a ústnej komu

nikácie s použitím moderných komunikatív
nych systémov a znalosť aspoň jedného 
svetového jazyka 

Frekventanti kurzu majú na obidvoch pra
coviskách k dispozícii špeciálne počítačové 
učebne vybavené PC počítačmi (486), špe
ciálne jazykové laboratóriá s možnosťou 
individuálnej komunikácie pedagóga so 
študentom bez narušovania činnosti ostat
ných študentov, špeciálne učebne z |ed-
notlivých prírodovedných predmetov (ma
tematika, fyzika, chémia, biológia), ako 
i modernú komunikatívnu techniku (fax, po
čítačová sieť, E-mail) a knižnicu so študijný
mi priestormi 

Výučbu profilových predmetov zabezpe
čujú spolu s internými pedagogickými 
pracovníkmi ÚJOP UK aj externí učitelia 
z príslušných vysokých škôl, ako napr 
z Právnickej fakulty ÚK, Pedagogickei fa
kulty UK, Ekonomickei univerzity v Bratisla
ve, Elektrotechnickej fakulty TU v Košiciach 
a z cíalších pracovísk Okrem prednášok 
pôsobia externí učitelia aj ako konzultant 
záverečných prác frekventantov, i ako prí
sediaci na ich obhaiobách 

Rekvalifikačný kurz " Spoločnosť a komu
nikácia" je ukončený záverečným hodnote
ním vedomostí v profilových predmetoch, 
vypracovaním záverečnej práce ( na zvole
nú tému) a jej obhaiobou pred skúšobnou 
kometou Po úspešnom ukončení kurzu 
obdržia frekventanti certifikát (osvedčenie) 
o jeho absolvovaní. 

Zámer ÚJOP UK v Bratislave realizovať 
rekvalifikáciu občanov v rekvalifikačnom 
kurze "Spoločnosť a komunikácia" celo
plošne pre územie celej Slovenskej re
publiky, sa stal skutočnosťou Dopomohli 
k tomu úroveň spracovania projektu, do
siahnuté vzdelávacie výsledky, ako i pozi
tívne ohlasy absolventov kurzu. 

Uznesením porady vedenia ministerky 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 
428 z o  dňa 0.8.1905, bol projekt 
"Spoločnosť a komunikácia" prijatý ako 
Republikový rekvalifikačný program. 

Toto uznanie nás zaväzuje, aby sme 
našu prácu pri organizovaní budúcich 
ročníkov tejto vzdelávacej aktivity nadä-
lej zefektivňovali a skvalitňovali. 

RNDr. Ladislav Hebort, CSc , 
zástupca riaditeľa pra vzdelávaciu člnnotť 

V e č e r  p r i a t o n s t v a  

Príjemná a príateískáatmosféra vládla na novoročnej slávnosti, ktorú, tok ako t>o mi
nulé raky, i tohto roku dňa 20 januára usporiadal Klub zahraničných študentov ÚJOP 
UK. Spcďočenskú miestnosť v Študentskom domove Mladá garda zaplavili zahraniční 
študenti, pedagogický zbor i pozvaní hostia. Vo veľmi pútavom vystúpení predviedli 
zahraniční Studenti svoj osobitý spevácky, hudobný a tanečný talent - napr Abdul 
Basir Asíf z Afganistanu, Tone z Lubfeny, Shuvash z Bangladéšu, čím aspoň čiastoč
ne umožnili prítomným priblížiť kultúru svojej vlasti. Detsky súbor Studienka predstavil 
milým, sebavlastným stvárnením slovenský folklór. Rozchádzali sme sa s pocitom prí
jemne a veľmi srdečne prežitého večera 

(vh) 
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Dobrý deň, Groningen I 
Univerzita v Groningens ]e druhou najstaršou vysokou školou v Holandsku. Bola založená v roku 1614 a začínala so šiesti

mi profesormi na štyroch fakultách - teologickej, právnickej, lekárskej a filozofickej. Už v 17. storočí prijímala univerzita ročne 
okolo 100 študentov, čo bol v tej dobe obdivuhodný počet 

Dnes študuje na 10 fakultách groningenskej univerzity vyše 20 000 študentov a vyučuje na nej takmer 300 profesorov. Pra
coviská univerzity sídlia v 150 budovách v meste a blízkom okolí. Univerzita v Groningene je  modernou klasickou univerzitou. 
Klasickou - vzhľadom na štruktúru výučby, modernou - z hľadiska výskumu, systému vzdelávania, študijných možností. 

Univerzita v holandskom Groningene 
patrí k tým vysokoškolským zahraničným 
inštitúciám, s ktorými má naša univerzita dl
hodobo mimoriadne aktívne vztahy. Prvá 
dohoda o spolupráci bola podpísaná už 
v septembri 1990. V rámci nej, vďaka od
bornej pomoci a finančnej podpore gronin
genskej univerzity, vzniklo v apríli 1992 
Jazykové centrum UK, špeciálne zame
rané na zvyšovanie úrovne jazykovej 
pripravenosti učiteľov, vedeckých a od
borných pracovníkov, študentov UK i od
bornej verejnosti. Koncom novembra 
1995, počas návštevy predstaviteľov gro
ningenskej univerzity u nás, bola podpísa
ná v poradí už druhá päťročná dohoda 
o bilaterálnej spolupráci. Pri tejto príležitosti 
sa obidve strany zhodli, že vzájomná spo
lupráca prináša obojstranný úžitok a že je 
výhodné, vzhľadom na možnosti vytvárania 
spoločných projektov, v nej pokračovať. 

Ako sa to všetko začalo a čo predchá
dzalo vzniku Jazykového centra UK ? 

Myšlienka jazykového centra, i kecf ešte 
len v nevykryštalizovanej podobe, siaha do 
obdobia po novembri 1989, kecf Univerzita 
Komenského nadväzovala kontakty s mno
hými európskymi i zámorskými univerzita
mi Pri jednej z prvých návštev predstavite
ľov Univerzity v Groningene padla otázka, 
v čom by sa predovšetkým dalo pomôcť 
našej Alma mater. Skvalitnenie výučby 
cudzích jazykov - zaznelo ako jedno z pr
vých prianí a potrieb. Vyslovené želanie 
nadobudlo konkrétnejšiu podobu pri náv
števe rektora UK prof. Juraja Sveca v Gro
ningene. 

Na groningenskej univerzite sa vytvorila 
skupina odborníkov, ktorá navrhla projekt 
bratislavského jazykového centra na zákla
de skúseností s podobným univerzitným 
strediskom v Groningene. Následne senát 
univerzity projekt schválil a s ním a| prísluš
nú finančnú sumu. Vedúcim projektu sa 
stal dr. Koos Gráper, za Univerzitu Ko
menského realizáciou jazykového centra 
bol poverený prorektor pre rozvoj UK 
prof. F. Devínsky. 

Prvé konkrétne rokovanie sa uskutočnilo 
na jeseň 1991. Už v januári 1992 bola vy
pracovaná správa o zriadení jazykového 
centra, o základnom obsahu |eho činnosti, 
o zriadení nadácie, vrátane termínov inšta
lácie jazykového laboratória. Začiatok vý
učby bol stanovený na október 1992 
a slávnostné otvorenie Jazykového centra 
UK na 11 novembra 1992 - na sv Martina, 
ktorý je patrónom Groningenu a v Bratisla
ve má svoj chrám - Dóm sv. Martina 

Najťažšie bolo získať pre jazykové cen
trum priestory Vedenie UK rozhodlo o uží
vaní priestorov v budove na Laurinskej uli
ci, ktorá bola MŠ SR pridelená bratislav
ským vysokým školám pod gestorstvom 
Slovenskej technickej univerzity Rokova
nia s STU bo'i zložité a náročné, no nako
niec skončili úspešne s nemalým prispe

% 

ním kvestorky UK !ng Zory Dobríkovej 
Zriadenie Jazykového centra UK schválil 
Akademický senát UK v marci 1992. Vďaka 
stálym intenzívnym kontaktom a dobrej 
vzájomnej spoluptáci sa v krátkej dobe vy
pracoval štatút Nadácie jazykového centra 
UK, ktorý slávnostne podpísali dňa 15. júna 
1992 rektor UK pro?. Švec a za vedenie 
Univerzity v Groningene dr. Koos Gräper. 

Základom pre zriadenie nadácie boli fi
nančné prostriedky poskytnuté holandskou 
stranou. Využili sa na pokrytie všetkých vý
davkov spojených so stavebnými úpravami 
a materialnym a technickým vybavením ja
zykového centra. Univerzita Komenského 
sa zaviazala hradiť zo svojich finančných 
prostriedkov režijné náklady spojené s pre
vádzkou a mzdy učiteľov a pracovníkov 
centra 

A dnes ? 
V novembri 188b si Jazykové centrum 

Univerzity Komenského pripomenulo 
tretie výročie svojho oficiálneho otvore
nia. Pri tejto príležitosti zasadnutie Správ
nej rady Nadácie JC UK konštatovalo, že si 
centrum plní svoje poslanie a že okrem 
špecializovaných kurzov jazyka anglického 
a nemeckého zakotvených v štatúte Nadá
cie JC UK, sa aktivity centra rozšírili o ďal-
šie jazyky a nové formy jazykovej výučby. 

A to už v rozšírených priestoroch na Lau-
rinskei ulici, kde vedenie UK získalo pre ja
zykové centrum cfalšie poschodie 

K prvým špecializovaným kurzom po
stupne pribudli ďalšie, a to hlavne preto, že 
sa k novozriadenému centru přičlenila ka
tedra JASPEX (Jazyková a spoločensko-
-odborná príprava odborníkov - špecialis
tov). Ide o krátkodobé a dlhodobé kurzy 
všeobecného zamerania pre pracovníkov 
a študentov UK doplnené o mimouniverzit-
ných záujemcov, kurzy pripravené na zá
klade objednávky pre rôzne inštitúcie 

а podniky, ako napr. Úrad vlády SR, Ná
rodná banka Slovenska. Creditanstalt a s 
Energoinfo, KMart a iné, dvojročné štúdium 
JASPEX, jednoročné denné Státnicové 
kurzy jazyka anglického a nemeckého pre 
maturantov-absolventov stredných škôl, 
predštátnicové krátkodobé kurzy ako aj let
né intenzívne dvojtýždňové kurzy angličti
ny, nemčiny, francúzštiny a taliančiny. 

V školskom roku 1995/96 sa na JC 
UK vzdeláva vyše 360 frekventantov 
v 15-tich typoch kurzov, v ktorých sa vyu
čuje v 22 skupinách jazyk anglický, v sied
mich jazyk nemecký, v jednej jazyk špani
elsky a v jednej skupine taliansky Okrem 
toho zabezpečujeme aj individuálnu výuč
bu angličtiny. K tradičným jazykom, ako sú 
angličtina, nemčina, francúzština a španiel
čina sa pred dvoma rokmi pridružila talian
čina. Veríme, že jedného dňa sa v našich 
triedach rozozvučí aj holandština 

Spolupráca s Jazykovým centrom na 
Univerzite v Groningene sa ďalej úspešne 
rozvíja aj vďaka úprimnému záujmu nášho 
holandského partnera Napomáha tomu 
podobnosť zamerania, organizácie i čin
ností tohto nášho "sesterského pracoviska", 
ktoré zohralo takú dôležitú úlohu pri zrode 
JC UK. Sústavne si vymieňame skúsenosti 
z práce oboch centier, a to formou výmen
ných návštev naditefov centier, študijných 
a pracovných pobytov vyučujucich ako 
i výmenou učebných materiálov Spome
dzi všetkých zahraničných kontaktov, 
ktoré JC UK nadviazalo za tri roky svojej 
existencie, spolupráca s JC na Univerzi
te v Groningene je najserióznejšia, 
najprofesionalnejšia a pre JC UK aj naj-
vítanejšia. Teší nás, že vo februári 1996 
naše centrum navštívi riaditeľ JC na Univer
zite v Groningene pán Frans Geelen 

PhDr. Alžbeta Moravčíkova, C Sc 
riaditeľka JC UK 
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Projekt SCHOLA LUDUS -
• úspech, šanca a záväzok 

Už po druhý raz prijala Generálna konferencia UNESCO 
v Paríži Rezolúciu Slovenska k projektu SCHOLA LUDUS -
prvú na 27. zasadaní v novembri 1993, čím sa projekt zaradil 
medzi predvojové Projekty 2000+, druhú na svojom 28. zasa
daní v novembri 1995, ako projekt pre strednú a východnú 
Európu. 

Vzdelávacia komisia UNESCO, zložená zo zástupcov všetkých 
štátov, prijala 16 rezolúcií, z nich boli tri celosvetové a tri európ
ske: 
- Projekt prevencie proti drogám 
- Projekt prevencie proti AIDS 
a našu Rezolúciu SCHOLA LUDUS, zameranú na neformálne 
vedecké vzdelávania, rozvoj "vedecko-technologickej gra
motnosti* obyvateľstva a podporu školského vzdelávania. 

V rámci konferencie došlo k velkej konvergencii pohľadov 
všetkých delegácií a všetkých zložiek UNESCO na poslanie 
vzdelávania. Závery konferencie, ktoré tlmočili Federic Mayor, 
generálny riaditeľ UNESCO a Jasques Delors, predseda medzi
národnej komisie vzdelávania pre 21. storočie, zdôraznili, že 
prioritu musí dostať VZDELANIE PRE VŠETKÝCH, čo znamená 
robií VŠETKO PRE VZDELÁVANIE. 

Na rozdiel od predchádzajúcich období sa vzdelávanie chápe 
ako celoživotný proces týkajúci sa každého a vyžadujúci princi
piálnu zmenu života a myslenia, čo predpokladá nové usporia
danie vzdelávacej sústavy. Pre výchovu a vzdelávanie do roku 
2001 a pre 21. storočie to znamená: 
- Nové celospoločenské poňatie celoživotného vzdelávania Je 

potrebné vybudovať formálne a neformálne vzdelávanie ako 
dve rovnocenné, vzájomne prepojené zložky. 

- Rozšírenie neformálneho vzdelávania pre každého a do všet
kých zložiek života 

- Akceptovanie dôsledkov a výzvy nových informačných a komu
nikačných technológií. 

- Premostenie vedy a spoločnosti, nové spolupráce. 
Na základe prijatej rezolúcie sa teda Projekt SCHOLA LUDUS -

Slovenské centrum vedy pre všetkých zaradil medzi predvojové 
projekty UNESCO, ktoré udávajú celosvetový trend v oblasti 
vzdelávania. 
V tejto súvislosti vyzvala konferencia generálneho riaditeľa 

UNESCO, aby: 
- podporil regionálny vzdelávací workshop v Bratislave, zamera

ný na vyváženosť formálnych a neformálnych prístupov vo 
vzdelávaní v transdisciplinárnom kontexte a so zreteľom na 
školské osnovy, 

- podporil vývoj nenákladných pomôcok na popularizáciu vedy, 
vedeckých hračiek a tlačených a audiovizuálnych vzdelávacích 
prostriedkov v členských štátoch strednej a východnej Európy, 

- podporil rozširovanie príkladných učebných/študijných materiá
lov a výmenu skúseností medzi členskými štátmi v regióne 
strednej a východnej Európy zamerané na nový prístup k celo
životnému neformálnemu vzdelávaniu. 
Na Sekretariáte UNESCO považujú Projekt SCHOLA LU

DUS za referenčný. Prijatie už jeho druhej rezolúcie a priamy 
záujem generálneho riaditeľa UNESCO o spoluprácu s pro
jektom a o jeho finančné zabezpečenie znamená, že projekt 
má najvyššiu prioritu. 

Projekt, najmä vcľaka Matematicko-fyzikálne] fakulte UK, preu
kázal už svoju životaschopnosť a reálnosť. Vznik Oddelenia pre 
neformálne vedecké vzdelávanie vzbudilo skutočne široký me
dzinárodný záu|em Vo svete je dnes viac ako 1000 centier vedy, 
mnohé z nich priamo na univerzitách, ktoré sú vynikajúcimi labo-
ratóriami a súčasne odbornými vzdelávacími inštitúciami novej 
generácie V júni t r sa bude vo Vantaa pri Helsinkách konať pr
vý svetový kongres centier vedy s príznačným názvom "Učenie 
pre budúcnosf Proiekt SCHOLA LUDUS \e už pevne zakotvený 
v povedomí tvorcov centier vedy a má reálnu šancu zaradiť sa 
medzi svetové špičky Je tu ako otvorená ponuka r ú spoluprácu 

RNDr. Katarína Tep <nová, CSc., 
riadi' >lka projektu 

Pozvánka na novú výstavu 
SCHOLA LUDUS - Labyrint 

Od 2. februára do 15. mája 1996 je denne od 9.00 do 18.00 
otvorená v budove Slovenského národného múzea na Vajan-
ského nábreží v Bratislave už tretia samostatná interaktívna 
výstava SCHOLA LUDUS, tentokrát pod názvom - Labyrint. 
Výstavu organizuje Nadácia Schola Ludus pod patronátom 
UNESCO. 

Nová výstava SCHOLA LUDUS sa od predchádzajúcich líši ob
sahom, technickým vybavením i umeleckým stvárnením Objekty 
sú zhotovené najmä z prírodnín - starého železa a odpadového 
dreva, pričom ich výtvarné stvárnenie ponúka hlboký estetický 
zážitok 

Zámerom tvorcov unikátnei výstavy bolo spojiť fragmenty po
znania s krásou vedy. technikou a umením Výstava má hlboké 
filozofické korene Symbolom výstavy je rovnováha prírody a člo
veka. základným motívom Labyrint Labyrint ako bludisko, v kto
rom existujú cesty a ich hľadanie má zmysel. Ariadninou niťou |e 
laserový lúč, jeho zdrojom batéria fotočlánkov Jednotlivé pros
tredia spájajú napríklad optické javy a jednoduché farebné spek
trá symbolizujú materiálnu jednotu sveta 

Kto chce vedieť o javoch, procesoch a použitých technikách, 
ale aj o projekte Slovenské centrum vedy pre všetkých viac, zap
ne iba televízor. 

Adresátom výstavy je najširšia verejnosť a zvlášť školy všetkých 
typov, všetky ročníky. Výstava poskytuje zaujímavý priestor pre 
netradičnú prax študentov pedagogického zamerania, ako a| 
možnosť zozbierať cenný materiál k transdiciplinárnemu výsku
mu chápania vedy a k príprave vzdelávacích programov a mate
riálov. 

Vstupné: študenti 15,- Sk. dospetí 30,- Sk. Školám je  od
porúčané prihlasovať návštevy priamo v SNM. Odborný 
program konzultuje RNDr. Katarína Tepianová, CSc., 
tel. 724 335, 720 003, 724 000, fax MFF UK. 725882 
E-mall: Teplanova 

Výstava SCHOLA LUDUS vedecká hračka rískala na 44 svetiwei vystavp 
v Bruseli v novembri 199f) stnetxyrnu medailu 
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R O Z H O V O R Y  
s vynikajúcimi vedeckými a pedagogickými osobnosťami Univerzity Komenského 

шшшшт т ж ж ш ш ж ж т т ш ж т ж ш ш  

PATRÍ K PRVÝM Prof. PtiDr. František Sýkora, DrSc., sa narodil v roku 1927 
vo Vrútkach. Po skončení strednej školy začal v roku 1947 študovať 
na Filozofickej a Pedagogickej fakulta UK telesnú výchovu a fran
cúzštinu. Od apríla 1951, kedy bol prijatý ako asistent na bývalý Te
lovýchovný ústav Pedagogickej fakulty UK, stále pôsobí na Univerzi
te Komenského, na FTVá a jej predchádzajúcich pracoviskách Od 
roku 1952 sa venuje odboru teória vyučovania školskej telesnej vý
chovy, ktorému zasvätil celú svoju pedagogickú a vedeckú činnosť. 
V roku 1971, po získaní docentúry a hodnosti kandidáta vied, bol 
menovaný mimoriadnym profesorom, v roku 1980 získal hodnosť 
riadneho profesora á titul doktora vied. 

Jeho prvé výskumné práce boli zamerané na zisťovanie a hodnote
nie telesného vývoja, telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti detí 
a mládeže, na porovnávanie našich výsledkov so zahraničnými, na 
skúmanie možností, ako zlepšiť neuspokojivý stav telovýchovného 
procesu a jeho výsledky. 

V 60-tych rokoch koordinoval a realizoval rozsiahly celoštátny 
výskum 11-15 ročnej pohybovo nadanej mládeže v atletike, športo
vé) gymnastike a plávaní. Výskum vyústil v zriadenie športových 
tried pre pohybovo nadanú mládež. V ďalších rokoch sa venoval 
skúmaniu telesnej výchovy na stredných školách - gymnáziách 
a stredných odborných školách, neskôr na stredných odborných 
učilištiach. Vdaka výsledkom výskumu sa najmä v odborných učiliš
tiach zlepšili konkrétne podmienky pre pohybovú aktivitu žiakov. 

Súbežne s vedeckovýskumnou prácou sa prof. Sýkora venoval 
tvorbe encyklopedickej a terminologickej literatúry. Prvá práca tohto 
druhu vyšla v spolupráci so SAV už v r 1958, posledným dielom 
uskutočneným v spolupráci s početným kolektívom pracovníkov 
predovšetkým z FTVŠ UK, je Terminologický slovník telesnej výcho
vy a športu, ktorý vyšiel v roku 1995. 

Výsledky vedeckovýskumnej činnosti prof Sýkoru, známe i v za
hraničí prispeli k tomu, že sa od r. 1972 stal delegátom ČSR a sú
časne SR v Medzinárodnej federácii telesnej výchovy (FtEP), 
v ktorej pôsobí dodnes 

V rokoch 1982-1990 pracoval ako člen exekutívy Svetovej rady pre 
vedy o športe a telesnej výchove pri UNESCO, ktorá je vrcholnou or
ganizáciou celosvetovo koordinujúcou vedeckovýskumnú prácu 
v telesnej výchove a športe.Z jej poverenia viackrát vystupoval 
s hlavnými referátmi na medzinárodných seminároch a kongresoch. 
A j  z a  prispenia prof. Sýkoru bola v Postupim! (r. 1984) uznaná peda
gogika športu ako samostatný vedný odbor. 

V rokoch 1974-1988 pôsobil prof. Sýkora vo funkcii predsedu 
Vedeckej rady Československého zväzu telesnej výchovy, ktorá ko
ordinovala a podporovala rozvoj vedeckovýskumnej práce v tejto 
oblasti. 

V roku 1982 sa stal prof. Sýkora ako prvý telovýchovný pedagóg 
členom vedeckého kolégia ČSAV pre pedagogiku a psychológiu. 

Prof. Sýkora vyriešil 13 výskumných úloh, publikoval 12 vedec
kých monografií, 9 vysokoškolských učebníc, 125 vedeckých člán
kov v časopisoch a zborníkoch, z toho 40 v zahraničí, 15 učebných 
textov, 9 odborných a metodických príručiek, 165 odborných a me
todických článkov, z toho 25 v zahraničí. Na vedeckých konferen
ciách predniesol 120 prispevkov, z toho 30 v zahraničí. Na seminá
roch a konferenciách predniesol 85 odborných metodických 
príspevkov, z toho 25 v zahraničí. 

Jeho práce citovalo stovky odborníkov u nás a desiatky v za
hraničí. 

• Pán profesor, ste v oblasti telesnej výchovy a športu 
medzinárodne uznávaným metodikom, teoretikom, pedagó
gom, vedcom I jazykovedcom. Má začiatok Vašej  profesio
nálnej kariéry korene v aktívnej športovej činnosti ? 

- V mladosti som pretekal v plávaní, hral vodné pólo, v zime 
lyžoval, v medzisezóne som sa venoval športovei gymnastike, 
popri tom aj iným športom Šport mi dal veľmi veľa Prežil 
som tolko radostných chviT, poznal tolko ľudí, ktorí ovplyvnili 
mo|u výchovu, že som sa rozhodol, že to, čo mi šport dal, 
odovzdám iným Už ako študent som pociťoval nedostatok 
študijnej odborne) literatúry, preto som začal písať do časopisu 
Šport metodické články - napr ako sa naučiť lyžovať, plávať, 

pôsobil som ako inštruktor plá
vania, teda robil som metodic-
ko-praktickú činnosť, čo ma 
všetko veľmi bavilo A napokon 
táto činnosť, i kecf trocha v inej 
forme, sa stala mojim životným 
poslaním. 

• U ž  dlhé roky ste pilie
rom slovenskej telovýchov
nej vedy. Realizovali  ste rad 
výskumov, pričinili ste sa 
o to, ž e  ich výsledky sa 
konkrétne aplikovali  v praxi. 
Nemálo ste prispeli k tomu, 
ž e  pedagogika športu bola oficiálne uznaná ako samostat
ný vedný odbor a ž e  získala v o  svete uznanie. Bola to 
tažká cesta ? 

- Bolo veľmi dôležité aj neľahké presadiť náš vedný odbor me
dzi inými odbormi doma i vo svete, presadiť výsledky našei prá
ce Bol som jedným z prvých telocvikárov, ktorého vedecké kolé
gium ČSAV prizvalo k spolupráci. Dlhé roky som nemohol vyces
tovať do zahraničia, prvú cestu d o  západnej krajiny na odborné 
sympózium do Bologne som mohol absolvovať až v roku 1967 
Ako predseda Vedeckej rady Československého zväzu telesne] 
výchovy som sa však zúčastňoval na organizovaní všetkých me
dzinárodných kongresov, sympózií, ktoré sa u nás konali, nad
väzoval zahraničné kontakty, usiloval sa, aby sa čo najviac 
našich odborných článkov objavilo v zahraničnej tlači. To, že 
som bol zvolený za člena exekutívy Svetovej rady pre vedy 
o športe a telesnej výchove pri UNESCO a úlohy, ktorými ma po
verili, bolo vlastne výsledkom tohto úsilia a vyjadrením medziná
rodného uznania našej práce. 

• A k ý  je  súčasný stav vedy a výskumu na fakulte, ktoré úlo
hy s ú  aktuálne ? 

- Začíname sa venovať problematike zdravotnej telovýchovy 
a športu postihnutých, potom športu pre všetkých, pokračujeme 
v skúmaní podmienok pre výber a prípravu deť a mládeže pre 
výkonostný šport Po osamostatnení sa Slovenskej republiky 
ukazuje sa potreba výskumu vrcholových športovcov, ktorý bol 
doteraz koncentrovaný v Prahe Najviac problémov pretrváva 
však v oblasti telesnej výchovy školskej mládeže, v ich motivácii 
pre pravidelný pohyb a šport. Situácia v o  výskume je horšia, ako 
v predchádzajúcich rokoch. Sú ťažkosti s prístrojmi, financiami, 
sponzorov je málo V súčasnosti sa začínajú inovovat učebné os
novy a štandardy pre základné a stredné školy, ktorých účinnosť 
bude potrebné výskumné overiť 

• Č o  by ste odporučili mladšej vedeckej generácii  ? 

- Ked chce človek čokoľvek robiť, musí mať k tomu hlboký 
vzťah Venovať sa práci kedykolVek - nielen v pracovnej dobe 
Bez toho sa nič nedá dosiahnuť Pravé mladá nastupujuca gene
rácia by si mala uvedomiť, že bez práce nad sebou samým, bez 
zápalu k veci sa nedá učit a pracovať na vysoké) škole Rozvíjať 
vedný odbor |e práca náročná a tvrdá, ktorá vyžaduie cetebo 
človeka Veľmi aktualny |e odkaz slovenskeho narodovca minulé
ho storočia - K Kuzmányho Ak chcete dale) dó|sť ako my 
dôjdeme, musíte viac vedieť, ako čo my vieme 

Oh) 



V E D Д Д V Ý S K U M 

DOPING A BOJ PROTI DOPINGU, 

ICH PSYCHOLOGICKÉ A SOCIÁLNE PRAMENE 

V septembri 1995 bola na pôde univerzity za účasti predstaviteľov Antidopingového výboru SR ratifikovaná Zmluva 
o zriadení a prevádzkovaní Národného antidopingového laboratória, na ktoré získalo zatial ročnú národnú licenciu 
Toxikologické centrum UK. Univerzita Komenského sa tak oficiálne zapojila do celosvetového úsilia o čistotu športu. Aká |e 
súčasná situácia na poli boja proti dopingu, čo hovoria výsledky výskumov a aké opatrenia prijalo v tejto oblasti olympijské 
hnutie, je obsahom nasledujúceho príspevku. 

Pri príležitosti preberania čestného doktorá
tu UK na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady 
UK prezident IOC  J. A. Samaranch okrem iného 
povedal: 

•Olympijské hnutie je v podstate vzdelávacie 
hnutie. Ucelené harmonické a vyvážené vzde
lávanie, ktoré je klúčom k budúcemu vývoju 
Hidskej spoločnosti. Olympizmus je filozofia, 
ktorá hľadá cestu, ako vytvoriť život založený 
na radosti z o  snaženia, filozofia spočívajúca 
vo vzdelávacej hodnote dobrého príkladu 
a rešpektovaní všeobecných etických princí
pov. Ciefom športu v spojení s kultúrou je har
monický vývoj človeka a uchovanie jeho lúd-
skej dôstojnosti. Ciele olympijského hnutia by 
nebolo možné dosiahnuť, keby súčasne boli 
popierané morálne aspekty športu." 

Z týchto postulátov vychádza i súčasná definí
cia dopingu Sú hlavným myšlienkovým sme
rom, o ktorý s a  musí opierať celá výchovná prá
ca na poli boja proti dopingu. V dlhoročných 
a celosvetových mertkach s a  ukazuje, že jed
nostranné vedenie výchovnej činnosti iba v po
lohe zdôrazňovania zdravotných rizík je nielen 
neúčinné, ale v mnohých smeroch tiež naivné 
a svojou jednokoľajnosťou medicínskeho ver
bálneho mentora mení svojho nositeľa neraz na 
nevieryhodnú až trápnu postavu. Oveľa dôleži
tejšie je však to, že s a  boj proti dopingu, ktoré
ho zdrojom sú vnútorné etické normy a potreby 
športu, samotnému športu odcudzuje. Je chá
paný ako niečo nanútené zvonka, a preto s a  ne
možno čudovať, že z najrozličnejších pohnútok 
ho niektorí jednotlivci vyhlasujú z a  obmedzova
nie osobnej slobody a základných občianskych 
práv športovca. Boj proti dopingu sa neodcu-
dzuje len športu, ale aj sebe samému. Za ta
kýchto okolností stráca dopingová kontrola svo
je skutočné poslanie a ako sme boli svedkami 
v dobách nedávno minulých, môže sa stať ná
strojom na krytie manipulácie športových 
výsledkov dopingovými prostriedkami. 

Účinný boj proti dopingu musí obsahovať 
všetky štyri základné, vnútorne prepojené 
zložky: 

1. informatiku a výchovnú činnosť, 

2 dopingovú kontrolu, 
3. jednotné, osvedčené a spoľahlivé pravidlá 

a postupy, 

4. výskum. 

Vo všetkých uvedených rovinách môžeme 
v súčasnej dobe nájsť celý rad nedostatkov. Ich 
spoločným menovateľom je nejednotnosť, roz
trieštenosť a nedôslednosť Nemáme dostatoč
né, spoľahlivé a overené informácie o stupni za
morenia športu dopingom Skutočnú situáciu 
spoľahlivo neodráža ani počet odhalených prí
padov, pretože postoj športových organizácií 
a medzinárodných federácií je veľmi heterogen-
ný. U niektorých možno zaznamenať vysoký 
stupeň protidopingových aktivít, váčšina je však 
relatívne pasívna V celosvetovom merítku 

(nehovoriac o domácich pomeroch) sa podstat
ne odlišujú platné sankcie za dokázaný doping, 
čo je z hľadiska zmyslu veci a spravodlivosti ne
únosné až škodlivé, lebo spochybňuje celé do
terajšie úsilie Informačného a edukačného ma
teriálu pre športovcov, trénerov a športových 
funkcionárov je dostatok, sú však problémy 
s jeho distribúciou. Úroveň vedomostí športov
cov, športových pedagógov a funkcionárov je 
veľmi nízka, lebo štruktúra a obsah ich edukač
nej prípravy je v mnohých športových federá
ciách a organizáciách neuspokojivá. Nejednot
né procedurálne postupy a vybavenie dopingo
vých komisárov dávajú možnosť spochybňovať 
výsledky pozitívnych laboratórnych analýz 
tvrdením, že procedúra odberu nebola korektne 
dodržaná. 

Výskum v oblasti boja proti dopingu 
je orientovaný najmä na spoľahlivosť a validitu 
detekčných metód. Treba povedať, že  úspeš
ne. Malá pozornosť sa  viak venuje tomu, 
čomu prof Donike hovorí 'doping mentality", 
psychologickému a sociálnemu pozadiu 
dopingu. Určitým voditkom môžu byť práce 
publikované v posledných rokoch v USA, ktoré 
poodhalili zaujímavé skutočnosti a súvislosti 
o zneužívaní dopingu v športe. Potvrdilo sa, že 
existujú signifikantně rozdiely v postojoch 
a správaní sa v otázke dopingu medzi pohlavia
mi a jednotlivými druhmi športu U mužských 
respondentov výrazne prevažuje tendencia za
ujímať 'pozitívny' postoj k užívaniu dopingových 
látok a bagatelizovať ich zdravotne rizikové 
účinky, či už ide o anabolické steroidy, alebo 
kombinácie kokain-crack. crack speed-ectasy, 
heroin a marihuanu. Ženy uprednostňujú 
alkohol a kofein. Respondenti z kontaktných 
športov majú väčšiu tendenciu užívať vôbec za
kázané substancie, zatiaľ čo v nekontaktných, 
fyzicky málo náročných športoch, dávajú pred
nosť tzv. "rekreačným" drogám, napr. kanabinoi-
dom. Sociálne prvky, ako napr spoločenská 
prestiž a popularita, výrazne podporujú užívanie 
dopingových látok Uskutočňovanie dopingo
vých kontrol, vysoká pravdepodobnosť labora
tórnej detekcie a riziko fatálnych negatívnych 
vedľajších dôsledkov majú tlmivý účinok. V bu
dúcnosti bude potrebné, proti doteraz zauží
vaným zvyklostiam, zamerať dopingové 
kontroly na mladšie vekové kategórie a na 
športovcov nižšej výkonnosti. Podľa zverejne
ných amerických štúdií z a  podmienok ľahkej 
dostupnosti dopingových látok berie napr ana
bolické prípravky až 11% 14-18-ročných adoles-
centov s cieľom dosiahnuť rýchly výkonostný 
rast. V kategórii dospelých 5-10% športovcov, 
ktorí sú ochotní dosiahnuť úspech za každú 
cenu Pravdepodobne bude treba tiož prehod
notiť okolnosti súčasného systému suplemeritá-
cie výživy športovcov. U adolescentov konzu
mujúcich proteinové suplementy až 33% osôb 
súčasne konzumuje anabolické látky V dospe 
lom veku 25% osôb Existuje dokázaná väzba 
súčasného konzumovania dopingových látok 

a iných "spoločenských" drogových látok už 
v adolescentnom veku Veľmi výrazná |e sociál 
na väzba - viac ako 25% dotazovaných športov
cov odpovedalo pozitívne na otázku, či by boli 
ochotní brať dopingové látky, ak by od toho 
závisel pracovný alebo športový úspech 
(prijatie na školu alebo zaradenie do renomova
ného športového klubu) Užívame dopingových 
látok v športe podporuje 

- ľahká dostupnosť dopingových látok. 

- šírenie pozitívnych informácií (rýchly želateľný 
účinok a nedetekovateľnosť), 

- prostredie tolerujúce ich užívame (rodina, pna 
telia, športový klub). 

Konzumenti dopingových látok sa od ostat 
ných športovcov neodlišujú 

- ekonomickou situáciou, 

- rozsahom poznatkov o zdravotných rizikách, 
- odbornou úrovňou šport ovo-pedagogického 

vedenia 
Konzumenti dopingových látok sa od ostat 

ných športovcov výrazne odtriuiu 

• sklonom ku konzumácii drogových látok 
vôbec, 

- prejavmi hostility, impulzívnym správaním sa, 
dôrazom na body - image, 

- zníženou toleranciou sebahodnotenia, 

- málo pevným charakterom 

Je preto samozrejmé, že súčasný stav boja 
proti dopingu viedol účastníkov schôdze IOC, 
asociácií LOH a Z O H  a asociácie NOC v Lausa-
ne 13.1.19Ô4 k rozhodnutiu zjednotiť sa, podnik
núť rozhodnejšie kroky a byť v tomto smere 
v olympijskom hnutí dôslednejší Prijaté opatre
nia zahrňujú: 

- postupne zjednotiť procedúry dopingových 
kontrol, 

- zabezpečiť spoluprácu všetkých zložiek orga
nizujúcich a uskutočňujúcich dopingové kon
troly a mimosúťažnú kontrolu považovať za 
neoddeliteľnú súčasť komplexnej dopingovej 
kontroly, 

- unifikovať pravidlá o ukladaní sankcií za do
ping podľa doporučení MC IOC, 

- dôsledne požadovať v o  všetkých olympijských 
športoch, aby bol boj proti dopingu riadený 
medzinárodnými federáciami tak, ako to vyža
dujú princípy prijaté IOC, 

- bojovať proti obchodu s dopingovými látkami, 

- ustanoviť pracovnú skupinu poverenú analý
zou danei situácie a vypracovaním dalších 
úloh. 

Stanovené úlohy sú veľmi tvrdé, a ak má 
byť dosiahnutý pokrok do termínu konania O H  
v Atlante, vyžadujú si plnú podporu všetkých 
zúčastnených 

Doc. MUDr Tibor Marček, CSc , 
Klinika telovýchovného lekárstva 

LF UK Bratislava 
Antidopingový výbor SR 
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O ŠTUDENTSKEJ ANKETE 
NA MATEMATICKO-FYZIKÁLNEJ FAKULTE UK 

Každý semester, už od šk. roku 1989/90, sa organizuje na Matematicko-fyzikáinej fakulte UK anketa medzi študentmi o úrovni 
pedagogického procesu. Táto tradícia nebola ani raz porušená, čo znamená, ž e  sa už uskutočnilo dvanásť kôl tejto akcie, ku 
ktorej vedenie fakulty zaviazal v roku 1989 akademický senát  Bližšie informácie o ankete nám poskytol prodekan MFF UK, doc. 
RNDr. Pavel Súra, CSc. 

• O d  roku 1080 sa situácia na školách zme
nila, opadlo nadšenie pre rôzne reformy. Ako 
sa to prejavuje na účasti študentov v ankete ? 

Je potešiteľné, že počet Študentov, zapájajú
cich sa do ankety, sa d r i l  prakticky na rovnakej 
úrovni. Svedči to o skutočnosti, že  študenti nie 
sú apatickí, ako často počúvame, ale majú záu
jem na tom, aby sa im dostalo čo najkvalitnejšie
ho vzdelania. Okrem svojho názoru na úroveň 
pedagogického procesu, vyjadreného stupnicou 
známok, prinášajú rôzne postrehy a námety na 
zlepšenie výučby. 

•Je možná kvantitatívne vyhodnotit účast 
študentov na ankete? 

Anketu organizujeme po študijných skupinách. 
Vieme teda povedať, kolko krúžkov odovzdalo 
po skončení ankety vyplnený formulár. Dlhodo
bý priemer mierne kolíše okolo hodnoty 60%. 

• A óo zvyšných 40% ? 
Niektoré krúžky odovzdajú čistý formulár 

s poznámkou, že  sú s výučbou spokojní a k vy
učujúcim nemajú žiadne pripomienky. Sú aj také 
skupiny, ktoré sa nezúčastnia s odôvodnením, 

že považujú anketu za zbytočnú. Zvyšok nezú
častnených si nenájde na vypracovanie anketo
vého tlačiva čas. 

• Nie je náhodou dôvodom k neúčasti oba
va, že zle hodnotený učitef sa krúžku 
'odvďačí* tým, že bude pri skúšaní prísnejší ? 

Študentská anketa je anonymná v tom zmysle, 
že výsledky sa uvádzajú za celý krúžok spoloč
ne. Navyše výsledky ankety sa zverejňujú až po 
skončení skúškového obdobia, takže tieto obavy 
sú neopodstatnené. 

• Spracovaf anketové formuláre všetkých 
krúžkov na fakulte nie je asi jednoduchá... 

Samozrejme, že spracovanie ankety predsta
vuje prácu navyše. Naštastie aj v tejto oblasti 
môže pomôcf počítač. Program na vyhodnotenie 
ankety je súčasfou programového vybavenia na 
spracovanie študijnej agendy MFF. 

• Akým spôsobom sa výsledky zverejňujú ? 
Každý učitef aj študent fakulty má prístup do 

fakultnei počítačovei siete Výsledky ankety sa 
zverejňujú v informačnom systéme INFO na tejto 
sieti. 

• Vaša slet je však napojená na ďalšie, roz
siahlejšie siete. Znamená to, že k výsledkom 
sa môže dostaf každý účastník napr. siete IN
TERNET? 

Nie, to by nebolo ani etické, ani užitočné Tieto 
informácie sú dostupné len v rámci fakulty 

• A teraz otázka asi najpodstatnejšia: aký je 
postoj učltefov k študentskej ankete ? 

Som presvedčený, že  prevažná väčšina učite-
lov chápe anketu ako prostriedok, pomocou kto
rého sa im dostáva spätná informácia o tom, či 
svoje pedagogické pôsobenie vykonáva|ú dob
re Nikomu samozrejme nerobí potešenie, ak sa 
objaví v ankete medzi zle hodnotenými. Rozum-
ný učitef sa v takom prípade zamyslí nad tým, 
kde robí chybu a snaží sa j u  odstráni - sám, ale
bo s pomocou skúsenejšieho kolegu Pokiaľ to 
nedokáže, alebo nechce, potom je namieste, že 
sa do prípadu zainteresuj vedúci pracoviska. 

• Považujete teda anketu za užitočnú a bu
dete v nej naďalej pokračovat ? 

Áno, študentská anketa sa stala súčasfou fa
kultného života a budeme v nej pokračovat 

Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK Informuje o aktuálnych ponukách 
U n i v e r s i t y  o f  P i t t s b u r g h  - R u t h  C r a w f o r d  Mitchel l  

S c h o l a r s h i p  
Univerzita Pittsburgh ponúka v zimnom semestri roku 

1996/1997 (od konca augusta do polovice decembra 1996) štipendium 
Ruth Crawford Mitchell v hodnote 5000 USD vedeckému pracovníkovi z o  
Slovenskej alebo Českej republiky na výskumný pobyt. Štipendium je ur
čené pre vedeckých pracovníkov v oblasti vzdelávania, prírodných vied, 
politológií. ekonómií a sociológií. Prihlášky (spolu s tromi referenciami, 
aspoň jedna z nich od akademického pracovníka Univerzity v Pittsbur
ghu) sa prijímajú do 30.3.1996 na adrese: 

Nationality Rooms Program 
1209 Cathedral of Learning 
University of Pittsburgh 
Pittsburgh, PA 15260-6271 USA 
tel: 001 412 624 6150 
fax: 001 412 624 4214 
e-mail: NatRooms+@Pitt.edu 

A m e r i c k á  a k a d é m i e  v R i m e  - M e l l o n  E a s t - C e n t r a l  
E u r o p e a n  V i s i t i n g  S c h o l a r  P r o g r a m  

Ide o trojmesačný Studený pobyt na Amenckei akadémii v Ríme št>-
pendiá sa týkajú týchto vedeckých disciplin: archeológia, klasické Studie 
(grécka a latinská literatúra, staroveká literatúra a umenie), história ume
nia, post-klasické humanistické štúdie (v rokoch 300 - 1800: politická, 
ekonomická, kultúrna a cirkevná história, história literatúry a muzikológia) 
a moderné talianske štúdie (po roku 1800: politická, ekonomická, kultúr
na a cirkevná história, história literatúry a muzikológia). Prihlásiť sa môžu 
záujemci s titulom Ph D. alebo s ekvivalentným titulom. 

Bližšie informácie poskytuje a prihlášky prijíma: 
American Academy in Rome 
Visiting Scholar Program 
Via Angelo Masina, 5 
001 53 Roma 

K o n f e r e n c i a  • E u r ó p s k e  p r o j e k t y  s p o l u p r á c e  
v o  v z d e l á v a n í  u č i t e ľ o v  

Český Krumlov, Česká republika, 2. - 4.7.1996 
Konferenčný poplatok pre účastníkov z východných krajín 50 USD 
ubytovanie v hoteli 
termín prihlášky : do 31.5.1996 
adresa: Dr. Ludmila Chrastanská 
Hrdejovice 53 
373 61 České Budejovice 
Tel/fax: 02 38 7221161 

58461 
581 7200 

žiadostí je 1.3.1996 Pioneering 
the Future: 

O^r Third 
Century 
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Spomienka na Vianoce 
Melódie a slová vianočných piesni zneli svorne z úst zahra

ničných študentov, stážistov а hosti, ktorí sa na pôde Filozofic
kej fakulty UK dňa 13. decembra 1995, na Luciu, zišli na 
stretnutí venovanom tradičnej slovenskej ľudovej kultúre pod 
názvom Vianočné zvyky a koledy na Slovensku. Podujatie 
pripravilo oddelenie slovenčiny ako cudzieho jazyka katedry 
slovenského jazyka v spolupráci s katedrou etnológie 
a zúčastnila sa na ňom aj prodekanka FIF UK prof. T. Štefanovi-
čovi 

V prvej časti stretnutia PhDr. K Jakubiková z katedry etnoló
gie priblížila poslucháčom predvianočné obdobie a naše tra
dičné vianočné zvyky a po nej PhDr Z Škovierová z katedry et
nológie témou Priadky na slovenskej dedine oživila tradičné 
zimné zvyky, čím pomohla zahraničným študentom vytvořit si 
obraz o atmosfére Vianoc na Slovensku Rozprávanie o sloven
ských vianočných zvykoch a obyčajoch dotváral stôl termer so 
všetkými tradičnými symbolmi vianočného stola - orechmi, jabl
kami, cesnakom, všetkými druhmi strukovín a nechýbali na 
ňom bábky zo šúpoliu znázorňujúce niektoré staré remeslá, 
napr. priadky. Študenti, ktorí sa tu zišli z najrozličnejších krajín 
sveta, sa aspoň na chvíľú preniesli z reálneho sveta zápočto
vých písomiek a predskúškového obdobia do dávnej sloven
skej vianočnej idyly a v myšlienkach zalietali aj k svojim najbliž
ším. Mnohí z nich sa priznali, že po prvýkrát ochutnali oplátky 
s medom či medovníčky. Melódie z magnetofónovej pásky po 
chvíli vystriedal živý spev vianočných piesní, ktorým sa študen
ti poďakovali organizátorom za toto vydarené stretnutie 

PhDr. Ludmila Žigová 
Oddelenie slovenčiny ako cudzieho jazyka 

pri katedre slovenského jazyka FIF UK 

Jubileum 
V týchto dňoch sa dožil okrúhleho životného jubilea - 60 ro

kov prof. MUDr. O. Bálint, CSc., predseda Slovenskej infekto-
logickej spoločnosti a člen výboru Slovenskej chemoterapeu-
tickej spoločnosti, prednosta kliniky infekčných chorôb 
a geografickej medicíny a vedúci katedry Infektológie IVZ 
v Bratislave. 

Prof. Bálint sa narodil 16.2 1936 pri Niyregyháze v slovenskej 
rodine. Po príchode na Slovensko a po skončení LF UK pracoval 
ako pediater v Leviciach Absolvoval pracovno-študijný pobyt 
v Zambii. Studijný pobyt na Inštitúte tropických chorôb v Londý
ne a Hamburgu. V r. 1988 sa habilitoval na LF UK z vedného od
boru infekčné a parazitárně choroby. 

V r. 1989 prevzal po prof. Hruzikovi funkciu prednostu kliniky 
a v r. 1990 aj vedúceho katedry infekčných a parazitárnych 
chorôb LF UK. Prof Bálint bol v r. 1991-1993 prezidentom Trop-
medeuropu-aliancie Európskei asociácie tropickei medicíny Bol 
organizátorom viacerých medzinárodných infektologických po
dujať, ktoré v oblasti tropické] medicíny, ale a] infekčných chorôb 
preslávili našu infektológiu v Európe Osobne sa podieľal na prí
prave celoštátnych infektologických kongresov, ktorých bol 
v troch prípadoch aj prezidentom Ako predseda Slovenskej in-
fektologickej spoločnosti sa zúčastnil aj na príprave Svetového 
kongresu infekčných chorôb v r 1994 v Prahe, kde predsedal 
v plenárnej sekcii. 

Prof. Bálint sa vo svojej bohatej publikačnej a citačnei aktivite 
zameral na problematiku tropických chorôb, naimá bakteriálnych 
neuroinfekcií, ktoré tvorili ťažisko jeho habilitácie, ako aj inaugu
račného konania v r 1993 za profesora infekčných chorôb 
Bohatá je aktivita prof Bálinta nielen na poli Slovenskej infektok> 
gickej spoločnosť, ale aj ako hlavného odborníka MZ SR pre in
fekčné choroby Ako predseda ústredne] ATB komisie MZ SR 
a predseda komisie MZ SR pre kategorizáciu ATB. pripravil nie-
kolko zásadných materiálov z oblasti ATB politiky 

V mene výboru Slovenskei chemoterapeuticke) spoločnosti mu 
želáme, aby mu usilovnosť a svědomitost ktoré su Charakteristik 
ké pre ieho odbornú, vedeckú a výchovnú činnost pohoda a Bo
žie požehnanie vydržali do dalších rokov 

Prof. MUDr. V. Krčméry, DrSc., 
predseda výboru Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti 

Vo februári 1996 sa dožil význam
ného životného jubilea - 75 rokov prof. 
PhDr. Jozef Miatrík, DrSc. Blahoželá
me jubilantovi a prajem* do dalitch 
rokov vefa zdravia a tvorivých síl. 

I tento rok by SAIA mala poskytovať 
svoje služby v takmer rovnakej šírke 

Rok 1S9S boi pre Slovenskú akademickú informačnú agentúru - Servisne 
centrum pre tretí' sektor jedným z najrušnejších. A j  keď ku koncu roka na mnohé 
otázky a časté telefonáty nevedeli zareagovať - kto a ako bude poskytovať služby, 
ktoré po vypovedaní dohody Ministerstvom školstva ЗЙ u ž  SAIA-SCTS robiť nebu
de • posledné dni roka priniesli odpoveď SAIA-SCTS bude aj naďalej zabezpečo
vať dva 2 pôvodne troch programov, ktoré doteraz na základe dohody s MŠ SR 
zabezpečovala. Tým, že vypovedanie dohody prišlo tri mesiace pred koncom 
roka, SAIA-SCTS zmobilizovala svoje sily, aby záujemcom o štúdium v zahraničí 
mohla poskytnúť kvalitnejšie a rozšírené služby v oblasti poradenstva. 

V roku 1996 bude a j  nacfatej SAIA-SCTS na základe novej dohody s Minister
stvom ikolstva SR organizačne a administrativně zabezpečovat dva pro
gramy: 

• Akcia Rakúsko - Slovenská republika, spolupráca vo vede a vzdelávaní 
• CEEPUS 

a samostatne bude organizačne a administratívne zabezpečovať výber na: 
• študijné pobyty a letné jazykové kurzy do Nemecka na štipendiá poskytované 

DAAD 
• štipendijné študijné a výskumné pobyty a letné jazykové kurzy do Rakúska 
• letné semtnáre anglického jazyka a literatúry vo Velkej Británu pre učiteľov ang

lického jazyka slovenských základných a stredných škôl na štipendiá poskytované 
Britskou radou 

• pracovno-ätudijné pobyty vo Velkej Británii v rámci programu GAP 
• postgraduálne študijné pobyty do Belgicka a Poľska na štipendiá poskytované 

Соёеде of Europe (Európske kolégium) v Brugách 
• štipendiá Nadácie M. Kováča a V Havla 
• Štipendiá pre manažérov na študijné pobyty v Austrálii 
• cfaßie štipendijné študijné pobyty na základe ponúk zahraničných partnerov 
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V Y N I K A J Ú C A  REPREZENTÁCIU ŠTUDENTOV FAKULTY MANAGEMENTU V O  W I C H I T E  
Ôttsdefrti Fakulty rr,er»agí.rrwity UK roa}ú рода» svojho étútíla ji|ifa moznoatí »bdotvovet étudqrtý pobyt v zahreníčť. Pre 

mnohých {«to vefml allný motivačný faktor, ktorý aa odráža a| v ten étudljrtýeh výeJedkoch. 
V školskom roku 1í 4/9b átutíovalo na záWade konkurzných konaní vypíaaných americkými univerzitami v zahraní« 

27 naiinh itudentov. 
Skutočne mimoriadna úspeiny ročný «tudqrtý pobyt na WlcMta Siata 

doalshíi, hovoria samí za s«ba. 

Ingríd Múllerová pobudla vo Wichite 
zatiaľ jeden semester. Vo svojom štúdiu sa 
orientovala na ekonomickú štatistiku, finan
cie a bankovníctvo, medzinárodné financie, 
marketing a nehnuteľnosti. Jej cieľom je 
získať bakalársky titul "Business Adminis
tration" a získať miesto na doktorandské 
štúdium v odbore financie a nehnuteľnosti 

Ján Tóth sa vo Wichite zameral na eko
nómiu. Získal titul B.B A. (Bachelor of Busi
ness Administration). Za najlepšie priemery 
známok na Business School v obidvoch 
semestroch získal ocenenie Dean 's  Honor 
Roll. Bol navrhnutý na zápis do National 
Dean ' s  List, kde sú zapísaní najlepší post
graduálni študenti na amerických univerzi
tách. Na základe vynikajúcich výsledkov 
ho 10 amerických univerzít prijalo na dok
torandské štúdium ekonómie (Ph D), pri
čom 5 z nich mu ponúklo tzv. balík plnej fi
nančnej pomoci. Ján Tóth si vybral 5-ročnó 
štúdium ekonómie na prestížnej Ohio State 
University, ktorá má vynikajúci kredit práve 
v tej oblasti, ktorá ho najviac zaujíma -

makroekonomika, financie a medzinárodné 
financie. Navyše mu táto univerzita zároveň 
ponúkla aj miesto asistenta Dôvodom pre 
ponuku boli študijné výsledky na Wichit-
skej univerzite a na FM UK, test GRE, refe
rencie od profesorov a publikačná činnosť 
v TRENDE. 

Rovnako úspešný bol další študent fakul
ty managementu Vladimír Zlacký. Podo
bne ako jeho kolega absolvoval na Wichita 
State University jednoročný študijný pobyt. 
Pri volbe kurzov sa zameral na ekonómiu 
a matematické metódy v ekonómii. Získal 
bakalársky titul B B A s najvyšším vyzna
menaním Summa Cum Lande. V obidvoch 
semestroch bol nominovaný na Dean s 
Honor Roll a na celoamerický National De
a n ' s  List. Jeho študijné výsledky, úspešne 
absolvované testy, referencie pedagógov 
a publikačná činnosť mu zabezpečili ponu
ky do niekolkých vysoko selektívnych dok
torandských programov v oblasti ekonómie 
v Severnei Amerike a tri univerzity mu po
núkli asistentské miesto. Vladimír Zlacký 

prijal ponuku kanadskej University of 
Western Ontario, ktorá má svetové meno 
v oblasti monetárnej ekonómie. Okrem 
krás Kanady ho čaká náročné, minimálne 
4-ročné štúdium s možnosťou získania titu
lu PhD.  

Posledný zo štvorice úspešných študen
tov je Ľuboš Pastor, ktorý sa na wichitsket 
univerzite orientoval predovšetkým na eko
nómiu a financie. Svoje štúdia vo Wichite 
skončil s vyznamenaním, s priemerom zná
mok 1,00. Okrem bakalárskeho titulu je dr
žiteľom vyznamenania Dean ' s  Honor Roll. 
Na základe vynikajúcich študijných výsled
kov získal viacero ponúk od rôznych ame
rických univerzít. Od 1. júla nastupuje na 
Wharton School of Business University of 
Pennsylvania so študijným zameraním na 
kapitálové trhy a inštitúcie, oceňovanie ak
tív a finančné inžinierstvo Na tejto univerzi
te získa aj titul Ph D. 

PhDr. Elga Marčoková 
Fakulta managementu UK 

J U k o  msk & t u c 2 u j i &  w A m e r i k e  

Diana Vaneková, študentka 5. ročníka paychológie na FIF UK v Brati
slave, absolvovala zimný semester šk. roka 1986/06 v rámci výmenné
ho pobytu na Slippery Rock University v USA. Po návrate sme lej 
položili niekolko otázok. 

eAko sl sa dostala na americkú univerzitu ? 
Môj pobyt na Slippery Rock University mi umožnila naša univerzita na 

základe konkurzu organizovaného Oddelením medzinárodných vzťahov 
HUK. Mala som tak možnost zažit americký systém štúdia a overiť si mno
hé teoretické poznatky v praxi. Zoznámila som sa s mnohými íuo'mi. pre 
dovšetkým so študentmi z USA i z celého sveta. Každý človek, ktorého 
som spoznala, ma niečo nové naučil. Moji profesori, odborní poradcovia, 
ako aj moji noví priatelia a známi. Som za túto skúsenosf velmi vdačná. 

• Čo (a zaujalo na americkom systéme štúdia? 
Kedže som sa vo svojom štúdiu zaoberala aj problematikou individu

alizmu snažila som sa získaf poznatky z tejto oblasti. Životný štýl v Ameri
ke si vyžaduje pomerne vermi skoré osamostatnenie sa študentov Väčši
na z nich si financuje štúdium sama. Časť prostriedkov môžu získaf 
príspevkom alebo pôžičkou od univerzitných, prípadne vládnych inštitúcií 
Zvyšok si najčastejšie zarobia vlastnou prácou Študenti pracujú v roz lŕ  
ných oblastiach, veľmi vera ich vypomáha na univerzite, najmä ako asis 
tenti v špecializovaných laboratóriách a knižniciach. Slippery Rock 
University ponúka dostatok takýchto pracovných príležitostí. Študenti 
dostávajú minimálnu mzdu. to je 4.25 dolára na hodinu, a môžu pracovat 
10 hodín týždenne. Mnohí pracujú na viacerých miostach. 

Vzhľadom na to, že študent si štúdium platí, má možnosť sám si vybrat 
predmety podta svojho záujmu a nemusí nastúpiť na univerzitu s jasne 
vymedzeným smerom štúdia Rozhoduje sa na základe svojich skúse
ností, väčšinou v druhom, tretom ročníku Velký dôraz sa kladie na sa 
mostatnú prácu a samostatné rozhodovanie 

Z M L U V Y  ŠTUDENTOV 
so Slovenskou sporiteffiou do 29. februára 

Podľa správ z ústredia Slovenskej sporiteľne asi 50 per
cent študentov, ktorí boli vybraní pre udelenie pôžičky, 
neuzavrelo do určeného termínu, t.j. do 31. januára zmluvy 
s jej príslušnými pobočkami Zmluvy mali uzatvoriť s poboč
kami v meste, kde sídli ich vysoká škola Preto 26. januára 
ministerka školstva Eva Slavkovská podpísala list predsta
venstvu Slovenskej sporiteľne, v ktorom žiada, aby študen
tom vyšlo v ústrety a umožnilo im zmluvy uzavrieť do 
29. februára. 

Ako informoval riaditeľ sekcie vysokých škôl Marián Tol-
nay, fakulty si určovali pre výber študentov na udelenie 
pôžičiek svoje vlastné kritériá. Tak sa stalo, že celý limit ur
čený na tento rok nebol rozdelený a 8,5 milióna Sk sa ušet
rilo Obavy, že 100 miliónov bude na jeden akademický rok 
málo, sa teda nenaplnili. Ušetrené financie zrejme nepre
padnú. MŠ SR navrhuje v novej legislatívnej úprave, ktorá 
ráta so správnou radou štátneho študentského fondu, aby 
sa peniaze použili na rozšírenie ponuky pre budúci akade
mický rok. 

Záujemcovia o pôžičku budú môcť na dekanátoch svojich 
fakúlt v júni podať žiadosť tak, aby pôžičky v akaderntckom 
roku 1996/97 mohli začať čerpať už v septembri 

(Podľa Pravdy, 20.1.1996) 

NAŠA  UNIVERZITA sprnvodaj Univerzity Komenského v Bratislave • Vydáva Univerzita Komenského • Adresa Šafárikovo nám t 6. 818 06 ftabsiava • Tál 30* 111 • 
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Polygrafické eírediako UK • Uzávierka 1 každého mesiaca 
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Zhovárame sa s prof. M. Kusým, vedúcim katedry politológie 

Nie sú expozitúrou 
žiadnej politickej strany 

• Na katedre politológie sa povráva niečo o vašom odchode 
z funkcie vedúceho katedry. Môžete túto informáciu potvrdiť 
alebo vyvrát iť? 

M. Kusý: Tá pravda je veľmi prozaická. Na budúci rok prichádzam 
do dôchodkového veku. 65 rokov je limit pre učiteľov na Univerzite 
Komenského. Takže končim s dosiahnutím tohto limitu. 

• Viete už,  kto by mohol byť vaším nástupcom? 

M. Kusý:Toto je základný problém Už niekoľko rokov žiadam o vy
písanie konkurzu na miesto docenta alebo profesora na katedre poli
tológie. Sú tu určití záujemcovia, ktorí na to majú predpoklady a ktorí by 
boli ochotní sa prihlásiť, ale zatiaľfakulta ten konkurz ešte nevypísala. 
Teraz sa dozvedám, že jedno miesto už bolo schválené, hoci som žiadal 
o dve miesta. Druhá vec je, že už niekoľko rokov tlačím na svojich 
kolegov, aby sa habilitovali a aby počítali s tým, že je to nevyhnutné aj 
pre ďalší rozvoj katedry. 

O Môžete prezradiť nejaké mená možných nástupcov? 

M. Kusý: Ťažko mi je teraz o tom hovoriť, pretože ešte neviem, ktorí 
ľudia sa mi do konkurzu prihlásia a koho konkurzná komisia vyberie 
Závisí to od záujmu a predpokladov ľudí, ktorí sa prihlásia. Ide aj o to, 
aby ľudia z iných pracovísk považovali katedru politológie za dostatočne 
atraktívnu, aj keď to nieje miesto, na ktorom sa dá profitovať. 

• Aká j e  finančná situácia katedry? 

M. Kusý: Na katedre sme boli vždy zvyknutí, že od fakulty sme 
dostávali to elementárne minimum, a že všetko ostatné sme si zabez-
peôlícestou rôznych projektov a grantov Momentálne ťažkosti spočívajú 
vtom, že granty, ktoré sme malí, sme vyčerpali. Teraz musíme vytvonť 
dalšie projekty, prihlásiť ich a získať cez ne nejaké prostriedky. Stále 
radšej hľadám spôsoby ako niečo získať, než obmedziť. Potom síce 
niekedy vzniká určitá revnivosť, napríklad že katedra politológie má 
počítače, máto a ono. Ano, máme, ale nikto nám to nedal len tak, že by 
sme sedeli a čakali. Bol to vždy výsledok nejakej aktivity, nejakých 
projektov, cez ktoré sa nám to podarilo zadovážiť. 

O V denníku Slovenská REPUBLIKA bol uverejnený rozhovor 
s niektorými vybranými študentmi katedry politológie, ktorí ho
vori l i  o určitej politickej netolerancii na katedre. Aký j e  n a t o  v á š  
názor? 

M. Kusý: Osobne o tom neviem. Nikdy som neakcentoval a ne
chcem akcentovať nejaké politické názory pri výučbe politológie. To nie 
je politika, to je veda o politike. Pokiaľ viem, ani u mojich kolegov nie 
sú takéto tendencie. Samozrejme, na politológii sa musí diskutovať aj 
o aktuálnych politických otázkach, takže aj samotní študenti zastávajú 
určité politické platformy. Pokiaľ je to v rámci diskusie, tak si myslím, 
že je to naprosto v poriadku. V žiadnom prípade by sme nechceli 
budovať katedru politológie pre niektorú politickú stranu. Katedra ne
smie byť expozitúrou žiadnej politickej strany. Mala by to byť liaheň 
odborníkov, ktorí budú k dispozícii všetkým politickým inštitúciám aj 
stranám. Zhováral sa P. Hrica 

Krajina polovičných riešení 
Peniaze s ú  teda rozdané, aspoň na tento školský rok. štu

denti, ktorí nezaváhali, podali s l  v novembri minulého roka 
žiadosť o poskytnutie pôžičky a komisia Im j u  u ž  schválila, s i  
užívajú prvé korunky... 

Vôbec im nezávidím a nechcem ani  kritizovať rudi v komi
siách, ktoré schvaľoval i  adeptov na pôžičku. Rozhodovali  
totiž len a iba na základe kritérii poskytnutých Ministerstvom 
školstva Slovenskej republiky. A tam, priam tradične, zase 
nedotiahli ďalší dobrý nápad do konca. 

Študentská pôžička sa totiž udeľuje len alebo predovšetkým 
na základe prospechu za predchádzajúci školský rok. 

Môžete sice namietať, že ste vyplňoval i  aj kolonku Sociálna 
situácia študenta, pokiaľ s i  však spomínam, bolo tam miesta 
asi na štyri slová. Nikto nevyžadoval potvrdenie o priemernom 
mesačnom príjme zákonných zástupcov (rodičov) resp. Ich 
čestné vyhlásenie, že odmietajú synovi  či  dcére platiť vý
davky spojené s o  štúdiom na vysokej škoie. 

Komisiám by sa potom určite ľahšie rozhodovalo a pôžičku 
by dostali predovšetkým ti, ktorí Ju najviac potrebujú. Ľahko 
sa totiž mohol stať prípad, keď študent nemal výborný 
prospech práve kvôli  tomu, že musel napr. chodiť domov 
častejšie k chorej matke či otcovi  a pod. a nemohol  sa plne 
venovať štúdiu. A Jednoducho ho predbehli kolegovia, ktorí 
mail na učenie viac času. (afi) 

FEJTÔNOVÝM PEROM 

Ne(i/y)i/áženým cestujúcim! 
Už sme si zvykli hromtif na neustále redšie spo/e HROMADNEJ 

dopravy a nikoho pomaly neprekvapí neustále vyššie cestovné. 
V "tlačenici" rannej špičky, stojac na jednej nohe (aj to nie vlastnej) 
sa stráca pocit "váženého cestujúceho", ako ho oslovujú okolité 
plagáty. Aj tutohľa minule vo mne skrsla kacírska myšlienka 

Keď už nám vyhlásili "rok skromnosti", patrilo by sa uskromniť 
A nie hocako, lež poriadne, takpovediac (po) slovensky. V rámci 

povestnej štedrosti si utiahnime opasky (ak sme ich ešte ne
použili na spevnenie ekonomiky) a prispejme HROMADNEJ 
doprave! A prosím, skutočne HROMADNE. 

Navrhujem zriadiť Zlatú žilu slovenskej dopravy (ZŽSD) na 
podporu ubolených autobusov, trolejbusov a ostatných -
B(0)US0V. Keď každý občan prispeje čo len hrsťou žulovo-
pevných koruniek, bude nám všetkým hneď lepšie. Spoje budú 
kvalitnejšie, pravidelnejšie a kultúrnejšie . Skrátka, nový raj tu 
na zemi. 

Vrcholí sezóna lyžovačiek a s tým aj počet skrehnutých ces
tujúcich, ktorí so zmrznutými perami (ináč by nástupištiami 
zneli lavíny chválospevov) vystupujú z mraziarenských vozňov 
značky ŽSR. No už zajtra, keď sa všetci vynasnažíme, može byť 
ako nebolo ani predvčerom (ao včerajšku ani nehovoriac!). 

RICHARD MENCZER 

Andrea: Študentskú stranu vítam... 
Keďže posledná strana me

sačníka Naša Univerzita j e  ur
čená študentom, zaujímal nás 
ich názor na jej  obsah a vôbec 
na celé toto periodikum. 

Všetci respondenti s ú  poslu
cháčmi Filozofickej fakulty UK 
v Bratislave. A odpovede? Po
súďte sami. 

Eva (21), KU-AN: Ja to, neh
nevajte sa, nepoznám. 

Martina (20), ET, Denisa (20), 
ET, Eva (21), ET-SJ: Nikdy sme 
o tom veru nepočuli. 

Monika (21), ŽU: V živote som 
ešte nedržala v ruke periodikum 
Naša Univerzita, ale isto viem, 
že niečo také existuje. 

Martina (20), ŽU: Našla som 
ju pred dvoma dňami na scho
doch. To bol môj prvý kontakt s 
Našou Univerzitou. Každý článok 
sa týka školstva, ale tie články ma 
absolútne nezaujali Poslednú 
stranu som si prečítala iba preto, 
lebo pod novinárskymi prejavmi 
boli podpísaní Filanda, Hrica 

Peter (20), ŽU:  Je to dobré 
Možno by sa tam hodilo viac fotiek 
a obrázkov. 

A n d r e a  (22), Ž U - R E :  Štu
dentskú stranu vitam, je to isté 
oživenie, možno by sa študentom 
zišla ešte jedna strana navyše 
Len žiaľ, ako som počula, medzi 
študentov sa Naša Univerzita 
veľmi nedostáva, nevedia o nej 

(art) 

Túto stranu pripravili študenti katedry žurnalistiky FIF UK pod vedením Andreja Fllandu 


