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NASA UNIVERZITA
POSTAVENIE VYSOKÝCH ŠKÔL
Vysoké Školy sú obvykle velké organizácie,
ktoré majú okrem svojho výchovno-vzdelávacieho, vedeckého a spoločenskoprospešného cha
rakteru i ďalšie poslanie. Svojimi početnými
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budovami, technickými a Športovými areálmi sú
významným mestotvorným činiteľom a z hľadiska potrieb obyvateľstva sú zvyčajne i jednou
z najväčších zamestnávateľských organizácií
v meste alebo v regióne. Vysoká škola vytvára
množstvo pracovných príležitostí i mimo vlastné
ho teritória. Tisíce študentov, ktorí v univerzitnom
meste žijú, potrebujú okrem posluchární, študov
ní, laboratórií, knižníc a pod. i podmienky na
bývanie, stravovanie, dopravu, kultúru, šport,
spoločenské vyžitie. Univerzity dávajú svojim
mestám typický vysokoškolský kolorit, su neod
mysliteľnou súčasťou mesta a prispievajú k jeho
ekonomickej prosperite Je preto prirodzenou
a pochopiteľnou snahou každej municipality vy
budovat vo svojom meste vysokú školu, ktorej
typ urču|ú potreby mesta alebo regiónu.
Z hľadiska moderných vzfahov v systéme tr
hovej ekonomiky nemôže žiadna vysoká ikola
plniť svoju funkciu izolovane. Vysoká ékola,
podobne ako každá Iná inštitúcia, je súčasťou
trhových vzťahov. Musí sa správať podobne ako
každá iná inštitúcia podľa zákona ponuky
a dopytu, podľa dodávateľsko-odberateľských
vzťahov s marketingom pre svoje "produkty".
Prvým a základným "produktom" vysokej
školy je jej študent - absolvent. Vysoká škola
ponúka svoj "produkt" odberateľovi, ktorým je
budúci zamestnávateľ. V porovnaní s výrobnou
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velký národ, ktorý po patriarchoch poučoval prostredníctvom Mojžlia a prorokov, aby ho mpoznaH ako jediného ihriho a pravého
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sférou sú však tieto ekonomické vztahy u nás
i vo väčšine štátov Európy zložitejšie. "Do
dávateľom" vysokoškolského "produktu" je štát
vysoká škola je financovaná zo štátneho rozpoč
tu. "Odberateľom" vysokoškolského "produktu" je
však nielen štát ale i privátny sektor a v súčas
nosti už aj medzinárodný trh práce. Ďalšími
produktaml sú výsledky vedeckovýskumnej
činnosti, nové technológie, servisné služby
verejnému sektoru a v neposlednom rade lüdské zdroje pre štátnu správu, parlament, Inšti
túcie samosprávy a pod.
Pokračovanie na Ыг. в

Na aktuálnu tému
Koncom januára Ministerstvo školstva S R poslalo Univerzite Komenského j e j ročný rozpočet pre rok 1996. Rozdelenie rozpoč
t u medzi súčasti univerzity schválilo v o februári Kolégium rektora UK a následne Akademický senát UK. Celková výška pridele
ných finančných prostriedkov pre rok 1996 j e vyššia ako vlani. Zlepši sa teda v tomto roku finančná situácia univerzity a vyso
kých škôl vôbec ?
- Rozpočet univerzity pre rok 1996 sa odvi'ia od
Štátneho rozpočtu, ktorým NR SR schválila pre
rezort školstva 27,667 mld. Sk. V porovnaní
s predchádzajúcim rokom, kedy bol rozpočet
školstva stanovený na 24,798 mld Sk, predsta
vuje celkové zvýšenie pre tento rok 11,6 %. Aj
po odpočítaní odvodov do fondov, ktoré v ro
ku 1995 predstavovali 4,2 mld. Sk
a v roku 1996 tvoria 4,93 mld. Sk,
je celkový nárast rozpočtu škol
stva 11,3 %. Z uvedenej sumy pri
delilo ministerstvo školstva vyso
kým školám 4,07 mld. Sk. čo je
14,7 % z celkového objemu pros
triedkov. To je približne podiel, aký
vysoké školy dosahovali v roku
1993. I keď sa tieto údaje zdajú
optimistické, pri detailnejšom pohlade na rozpočet vysokých škôl
zistíme, že sa všetky nárasty usku
točnili v podstate iba v oblasti
miezd a v nadväzných prostried
koch na odvody do fondov, teda
na úkor prostriedkov na prevádz
ku, s najväčším negatívnym vply
vom na pedagogický proces. Kým v roku 1991
mohli vysoké školy z celkového rozpočtu použiť
na chod školy (okrem energií a nájomného)
približne 30 %, v roku 1995 už len 11 % a v sú
časnosti je to v priemere na vysokých školách
SR už iba 7,62 % celkových pridelených prostri
edkov. To znamená, že síce budeme môcť svietil
a kúriť, ale nebudeme si môcť kúpiť knihy a časo
pisy, chemikálie a pomocný materiál, budeme
menei cestovať, nebudeme mať náhradné dielce
a opravovať prístroje ani budovy, čo zákonite ov
plyvní kvalitu vysokoškolského pedagogického
procesu A zatial čo finančné prostriedky na
vzdelávanie klesajú, počty študentov na vyso
kých školách SR, aj UK, rastú.

čím sa rozpočet bežných výdavkov internátov
porovnatefne zvyšuje o viac než 20 %. To ale
znamená, že po odpočítaní ostatných účelových
prostriedkov sa na ostatné súčasti univerzity roz
pisuje len 102 mil. Sk, čo predstavuje v porovna
ní s rokom 1995 pokles na 81,3 %. Ak odpočíta
me fixné náklady fakúlt a súčastí, tak na bežné

stupne zvyšujú na úkor bežných výdavkov Kým
v roku 1991 tvoril podiel miezd len asi 44 % cel
kového rozpočtu UK. dnes už predstavuje
67,8 % (bez odvodov).
•Zvýšil sa rozpočet na vedu ?
Podiel vedy na celkovom rozpočte školy nie je
vyšší ako vlani, i tento rok tvorí len
7 % A ak sme minulý rok konštato
vali, že prostriedky na vedu nezabez
pečujú ani jednu oblasť vedeckei
činnosti, môžeme to potvrdil i pre
tento rok. Súčasné kreovanie roz
počtu pre vedu na vysokých školách
SR znamená jef cielnú demontáž
Jediná potešujúca skutočnost je. že
v porovnaní s rokom 1995 sa zvýšil
prídel štipendií študentov PGš a pr
výkrát od roku 1993 budeme mal po
kryté všetky požiadavky takúlt na
jestvujúcich študentov PGŽ i novopri|imaných pri maximálnom štípen
diu 3200 Sk mesačne
Toto všetko sa de|e za situácie, ke
dy sa počet študentov UK zvyiuie
a počet zamestnancov klesá Mimoriadne alar
mujúci je pokles počtu profesorov - o 26 v toku
1995 Na rozdiel od minulosti, kedy univerzita
mala okolo 170-180 profesorov, dnes ich mame
146 Príčinou nie sú len odchody do dôchodkov
ale a; nemenovanie nových profesorov a od
chod profesorov v neperuцпот veku г UK Je to
nový jav ktorý však ma nedozerne dôsledky
Na záver móiem iba konštatoval. i e šetril u i
nemáme kde. Na výučbu jednoho študenta
zostáva vysokým školám priemerne 2 853 Sk,
ale na UK len 1289 Sk ročne. Permanentné zni
žovanie prostriedkov na bežnú prevádzku školy
znamená v konečnom dôsledku buď znížiť kvali
tu výučby, alebo znížiť počet študentov pri|íma
ných do prvých ročníkov Tento postup však
môže mal, pochopiteľne, spätný dopad na roz
počet v roku 1997.
Oh)

0 ROZPOČTE VYSOKÝCH ŠKÔL
I UNIVERZITY KfMENSKHO M ROK 1996
hovoríme dnes

S prof. Ing. Ferdinandom Devínskym, DrSc.

• Aký objem finančných prostriedkov pridelilo
ministerstvo školstva Univerzite Komen
ského ?
- Rozpočet UK pre rok 1996 dosahuje nominál
ne 917 883 000 Sk a možno predpokladať, že po
medziročných úpravách a s použitím mimorozpočtových prostriedkov presiahne v roku 1996
sumu I miliardy Sk. Reálny rozpočet (t.j. so zoh
ľadnením vplyvu inflácie, cenových úprav apod.)
v roku 1995 predstavoval už len 35-40 % rozpoč
tu roku 1992 a tento stav sa nijako nezmení ani
pre rok 1996. Preto minimálne zvýšenie rozpočtu
UK v tomto roku (o 24,5 mil. Sk, čo je bez odvo
dov 3,3 %) nepokrýva zvýšenie cien ani inflačné
vplyvy. To tiež znamená, že pridelený rozpočet
UK nepokryje, okrem internátov, požiadavky
žiadneho subjektu a nebude stačiť na zabezpe
čenie riadneho chodu školy ani v pedagogike,
ani vo vede, ani v podporných činnostiach.
I keď kolégium rektora, akademický senát UK
prerokovali a schválili delenie rozpočtu medzi
súčasti UK v zmysle platných kritérií UK, skutoč
nosť je taká, že dnes rozdelovanie rozpočtu UK,
ale ani iných vysokých škôl. už nema|ú v rukách
univerzita a jej samosprávne orgány, ale minis
terstvo, ktoré direktívne stanovilo účelové urče
nie podstatnej časti bežných prevádzkových ná
kladov UK. Treba však poznamenať, že Minister
stvo školstva SR má zo zákona (č 303/! 995) prá
vo takto postupovať a vysoké školy musia |eho
postup rešpektovať
Môžeme teda konštatoval, že situácia v bež
ných výdavkoch fakúlt a súčastí, okrem interná
tov, |e opätovne katastrofálna Účelový rozpis
ministerstva školstva určuje pre internáty fixné
a prevádzkové náklady vo výške 43,1 mil Sk
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prorektorom pre rozvoj UK
výdavky v pedagogickom procese zostáva
21,8 mil. Sk, z čoho sa kriteriálne, t.j. zohľadne
ním výkonu a kvality fakúlt delí 20 %. t.j. 4,4 тИ
Sk (2,6 % z celkových bežných výdavkov školy)
• Aká je situácia v oblasti miezd ?
- U miezd |e situacia mierne lepšia. nárast
prostriedkov na par 18 predstavuje v priemere
na UK 7,8 % vzhladom na upravený rozpočet
1995 a 9,2 % na par. 01 (kde v roku 1995 nebolo
žiadne zvýšenie a 9,2 % predstavuje zvyšovanie
miezd za roky 1995 a 1996), čo, samozrejme,
ani v jednom paragrafe nepokrýva ani len inflá
ciu. Sú pokryté všetky tarifné platy i osobné príp
latky tak, ako boli stanovené v roku 1995 po
uplatnení zvýšenej hmotnej zainteresovanosti
učiteľov. Ďalej sú pokryté všetky zákonne nárokovateľné zložky včítane príplatkov za prácu
v zdraviu škodlivom prostredí a príplatkov za ria
denie. Treba si však uvedomiť, že mzdy sa po

Porovnanie rozpočtu U K na rok 1996 s upraveným rozpočtom U K
v roku 1995 (v Us. Sk)
1995

1996

Index

Rozpočet celkom:
odvody do fondov - 38 %
sociálny fond - 0.6 %

869 855
170732
2 638

917 883
200300

105,52
117.32

Porovnateľný rozpis
Z toho;
Kapitálové výdavky
v tom: stavby
KV per 18
KV par. 01

693 023

717 583

103.26

32667
15 437
12 555
4 675

75.65
7t,93
89.42
60.89

Bežná výdavky celkom:
V äenení.
par 18 a ďalšie
- bežné výdavky
- mzdy
- transfery
f>ar, 01
- bežné Výdavky
- mzdy
- transfery a štipendiá PGÔ

508 063

684 916

114,35

168 354
417 578

165 772
443 018
15 871

98,47
106,09

11 408*
40104
8400

5455
43 782
11 018

31.34
109,17
172.16

40 504

40 500

99,99

Príjmy celkom:
•vôtane grafitov

43 179
21 460
14 041
7 678*
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PRÍSPEVOK ODDELENIA MElZINáRODHŤCH VZŤUOV RUK
PRE SKVMJllENiE VZDELÁVANIA N1IK
Tí čitatelia Našej univerzity, ktorí v poslednom období navštívili Ústrednú knižnicu Filozo
fickej fakulty v prístavbe novej budovy RUK, si iste všimli, že oddelenie katalógov tejto
knižnice sa zmenilo. Od januára t.r. v ňom môžete stretnúf takmer po celý deň väčší počet
študentov, ako kedykolVek predtým. Príčina ich velkého záujmu o návštevu knižnice je po
chopiteľná: toto pracovisko našej univerzity bolo obohatené o terminály umožňujúce elek
tronickú komunikáciu v Internete.
Toto elektronické vybavenie (9 terminálov a jeden server) získalo Oddelenie medzinárod
ných vzťahov UK v rámci medzinárodného projektu, ktorého ciefom je v spolupráci s uni
verzitami v Bruseli, Bradforde, Janove, Madride a Marseille etablovanie Európskych štúdií
na Univerzite Komenského. Príprava tohto zámeru si vyžaduje značné úsilie tak zo strany
partnerských zahraničných univerzít, ako aj našich pracovísk.Okrem Filozofickej fakulty
UK budú do projektu zainteresované aj ostatné spoločensko-vedne orientované fakulty právnická, fakulta managementu a pedagogická. V prípravnej fáze ťažisko úloh bude spo
čívať na Filozofickej fakulte UK a najmä jej katedrách: katedre filozofie, sociológie, politolo
gie, všeobecných a slovenských dejín, etnografie, prípadne dalších. Vzhľadom na fakt, že
Ústredná knižnica FiF UK má "strategicky" výhodnú polohu v centre mesta a v hlavnej
budove univerzity, bolo toto zariadenie inštalované do jej priestorov.
Terminály v Ústrednej knižnici filozofickej fakulty sú k dispozícii všetkým študentov UK
( s preferenciou študentov humanitných odborov). Informácie o možnosti, ako získať konto
na centrálnom počítači pre vstup do Internetu, dostanete od Študentskej komory AS Filo
zofickej fakulty UK.
O inštalovanie zariadenia sa významne zaslúžilo vedenie Filozofickej fakulty UK a najmä
pracovníci jej Ústrednej knižnice, ktorí v nadčasových hodinách vynaložili maximálne úsi
lie, aby prístroje boli čím skôr v prevádzke.
Začiatkom januára, bezprostredne po sprevádzkovaní terminálov, navštívila UK delegá
cia predstaviteľov partnerských univerzít zapojených do projektu, ktorí jednoznačne pod
porili prvé kroky prípravy Európskych štúdií na našej univerzite V prípade, že sa projekt
osvedčí, môžeme perspektívne už v priebehu tohto kalendárneho roka počítať s jeho ďal
šou materiálnou podporou.
Doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.,
prorektor UK pre zahraničné styky

Zlatá medaila UK
Za dlhoročnú významnú spoluprácu
s Univerzitou Komenského, najmä Prí
rodovedeckou fakultou v oblasti orga
nickej chémie, bola dňa 26. februára
1996 u d ř e n á log Ivanovi Kompiéovi,
C S c , z fy. F. Hoffmann - L a RocheA G
v Bazilej' Zlaté medaila UK.

Z rokovania A S UK
Z a účasti rektora UK prof J. Šveca,
prorektora pre rozvoj UK prof. Devín
skeho a kvestorky 1Ж Ing. Z, DobríkovBj rokoval dňa 21. februára 1996 Aka
demický senát UK.
Prerokoval a bez pripomienok schválit
návrh na ročné rozdelenie prostriedkov
UK na rok 1996. Materia!, obsahujúci
Návrh pravidiel pre rozdelenie ubytova
cej kapacity UK v školskom roku
1996/97 odporučil AS UK prepraco
vať a predložiť na budúce zasadnutie
A S UK.

Program TEMPUS
pre Slovensko
Doterajšie plnenie projektov akade
mických mobäft v ráma programu
TEMPUS ako súčasti programu PHARE
a potrebu jeho <£aié*ho predĺženia na
obdob»e rokov 1998 až 2000 posudzo
vala 5. februára v Brusefc komisia
expertov. Na jej rokovaní sa zúčastnil
rektor Univerzity Komenského prof
Juraj Švec. Program TEMPUS podľa
vyjadrenia prof J. Šveca umožnil slo
venským vysokým ikoíám tnovovaí
učebné programy a prostredníctvom
výmten študentov s renomovaným za
hraničnými univerzitami a účasťou za
hraničných profesorov na vyučovacom
procese na Slovensku tntemacionaizovať výučbu.

Pocta
prof. Jozefovi Mlstríkovi

Ako nás pani riaditelka Gondová informovala, záujem študentov o prácu na termináloch je enormný.

Zasadnutia Kolégia rektora
V o februári 1996 dvakrát zasadalo Kolégium rektora UK Na prvom zasadnutí dňa
15. februára kolégium prerokovalo a bez pripomienok schválilo rozdelenie rozpočtu
UK na rok 1996
Druhýkrát sa zišli členovia kolégia v dňoch 22 -24 2 1996. Obsahom rokovania kolé
gia bola informácia dekanov fakúlt o stave fakulty a hodnotenie jej činnosti v r 1995
najmä v pedagogickom a výchovno-vzdelávacom procese a v ostatných aktivitách,
návrh riešenia negatívneho vplyvu rozpočtu na pedagogický proces a hodnotenie
účasti fakúlt na medzinárodných programoch, osobitne PHARE a TEMPUS.
Ďalej sa kolégium zaoberalo návrhom štatútu zahraničného študenta na UK, závermi
odbornej komisie VR UK k študijným odborom a otázkou diplomových prác Zaujíma
vá bola informácia rektora UK prof. Šveca o zamestnanosti absolventov vysokých škôl
SR, zvlášť absolventov UK
Oh)

Ministe kultúry Sfl (van Hudec přijat
5 ťebfuára popredného slovenského
jazykovedca, umenovedca a pubtosüj.
profesora Jozefa Mistrfca pri priežitosti
jeho významného životného jubilea 75, narodenín. Odovzdal mu pozdrav
ný list a striebornú medailu Pocty mi
nistra kultúry SR
Profesorovi Mistnkoví právom patri
aj Vefca zlata medaila UK, ktorú mu
v zastúpení rektora UK odovzdal dňa
15. februára 1996 1. prorektor UK prof
RNOr. Pavol Hrnčiar. OrSc., na slávnos
tnom večeri konanom v rámci vedecky
konferencie Štylistika neverbálnej ko
munikácie Konferenciu na počesť prof
Mtstnka pripravili Právnická. Filozofická
a Pedagogická fakulta UK v spolupráci
s F F UPJŠ v Prešove
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s novelou vysokoškolského zákona
a
o
dnes vlastne
Už takmer rok je predmetom diskusií a polemík ako vo vnútri slovenskej akademickej obce. tak najmä medzi ňou a štátnou správou
ministerská verzia novely vysokoškolského zákona Pôvodný návrh novely, vyjadrujúci konsenzuálny názor akademickej obce a predložený
vláde SR v máji minulého roku, prešiel za uplynulé obdobie tromi ministerskými redakčnými úpravami, ktoré striedavo viac alebo menej
transformovali demokratického ducha novely. S poslednou redakciou sa mali akademické orgány možnosť oboznámiť vlani na jeseň. Kaž
dý týždeň sa očakávalo, že návrh novely vysokoškolského zákona prerokuje vláda SR a následne najbližšie zasadanie parlamentu, čo sa
však ešte ani do konca februára neudialo. Preto sme sa opýtali predsedu Akademického senátu UK RNDr. Ivana Ostrovského, CSc.,
na sporné otázky v poslednej, tretej redakcii novely, a aké sú vyhliadky na jej uzákonenie.
- Možno konštatovať, že v naprostej väčšine navrhovaných zmien a do
plnkov formulovaných v III. redakcii novely, existuje zhoda medzi Má SR
a vysokoškolskou akademickou komunitou. K zhode, či skôr k vzájomné
mu kompromisu a konsenzu prispela po pripomienkovaní novely vládou
SR i interná diskusia v akademických orgánoch a rozhovory s predstavi
teľmi Má SR počas vypracovávania jej jednotlivých redakcii. Preto
posledná verzia novely zákona o V š obsahuje iba niekolko málo spor
ných otázok, ktorých primerané riešenie však zahrňuje akademická vyso
koškolská komunita medzi fažiskové body novely Prvý, dúfam najľahší
problém, sa dotýka tolko pertraktovaných, napádaných a možno už
I sprofanovaných akademických práv a slobôd. Jedným z nich, ktoré
je zakotvené I v medzinárodných dokumentoch, je právo volit a byf
volený do akademických orgánov a funkcií. Doteraz platný zákon o VŠ
toto právo ponecháva členom akademickej obce fakulty, školy. V novele
zákona sa na prvý pohíad zdá, že tiež nedošlo k jeho narušeniu, ale nie
je to pravda. Akademické orgány, tj. senáty, majú právo, tak ako dote
raz, voliť dekana alebo rektora, ale toto právo nie je zachované v úplnei
celistvosti! Prípadnú situáciu, kedy škola. resp. fakulta nemá na prechod
né obdobie rektora alebo dekana (pôvodný bol odvolaný, odstúpil, alebo
sa mu skončilo funkčné obdobie), rieši novela poverením vybraného čle
na akademickej obce danej školy vykonávať príslušnú funkciu až do riad
neho zvolenia či menovania príslušného akademického funkcionára
(rektor, dekan). Toto riešenie by bolo v poriadku, pokiaľ by právo povero
vať vybranú osobu na prechodnú dobu výkonom najvyššei funkcie
(dekan, rektor) ostalo akademickým orgánom. Novela však deleguje toto
právo v prípade "zastupovania- rektora na ministra a v prípade
•zastupovania" dekana na rektora, hoci dekanov volia priamo akademic
ké senáty fakúlt. Týmto môže vzniknúť situácia, že bude univerzita a jej
fakulty riadená, i keď na prechodné obdobie, funkcionármi poverenými
ministrom. Za ďalšie porušenie práva voliť a byť volený možno označiť ten
odsek novely, ktorý stanovuje pre vstup do akademického senátu kvalifi
kačný cenzus. Pritom akademické senáty sú definované a i v praxi poní
mané ako najvyššie samosprávne orgány fakúlt a škôl a ako také môžu
byť ustanovené iba v priamych a tajných volbách z členov príslušnej
komunity. Upierať komukoľvek z riadnych členov akademickej obce
právo podieľať sa na samospráve, je zásadným porušením akademickej
slobody.
K ďalším sporným bodom patrí definovanie niektorých kompetencií
ministerstva, napr. právo ministerstva kontrolovať dodržiavanie záko
nov a predpisov v súvislosti s prijímacím pokračovaním na VŠ. Toto
ustanovenie je typicky socialistické. Dodržiavanie zákonov zo strany ko
hokoľvek je predsa v právnom štáte vecou nezávislých súdov a nie refe
rentov na ministerstve. Celkom z rámca právneho štátu sa vymyká cfalšia
z navrhnutých kompetencií ministerstva: novela navrhuje uplatniť na roz
hodovacie procesy akademických orgánov a funkcionárov ustanovenie
zákona o správnom konaní a ministerstvu udeľuje kompetenciu tieto roz
hodnutia, napr. akademických senátov, kontrolovať! Zákon o správnom
konaní sa predsa vzťahuje výlučne na rozhodnutia štátnych orgánov
(súdov, obecných a iných úradov štátnej správy a pod ). Hoci vysoké
školy a fakulty sú štátne inštitúcie, nepatria medzi štátne orgány, sú vnú
torne riadené a spravované akademickou samosprávou, majú právnu
subjektivitu a navonok vystupujú ako samostatné a nezávislé inštitúcie
Preto opätovne, ako v predchádzajúcom prípade, sporné otázky sa môžu
riešiť iba cestou nezávislého súdu Rozhodovacie procesy na vysokých
školách a fakultách je možné rozdeliť do dvoch kategórii Do prvej patria
rozhodnutia akademických orgánov a akademických funkcionárov týka
júce sa riadiacej a organizačnei stéry života školy. V tomto prípade,
vzhľadom na samosprávny charakter, právnu subjektivitu a tým nezávis
losť vysokých škôl a fakúlt, musia byť konečnou inštanciou pre tento druh
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rozhodnutí na akademickej pôde akademické senáty a mimo nei nezávis
lé súdy. Kompetencie akademickej samosprávy a akademických funkcio
nárov sú presne definované zákonom, preto i dnes v tejto oblasti existuje
len minimum sporných otázok. Druhá kategória obsahuje rozhodnutia
vedeckých rád o výsledkoch rigorózneho, habilitačného a inauguračné
ho pokračovania. Všetky tieto pokračovania patria svojim charakterom
medzi skúšky odbornej spôsobilosti a na rozhodnutie príslušných odbor
ných komisií sa nevzťahujú ustanovenia zákona o správnom konaní.
Výrok príslušného orgánu, tj. vedeckei rady, nemôže byt ovplyvňovaný
inými ako profesionálnymi dôvodmi a ustanoveniami Okrem toho, v prí
pade priznávania hodností a titulov ako výsledkov príslušnei odbornej
činnosti, ide vždy o stavovské, vysoko profesionálne konanie a rozhod
nutie. Priznávané Muly a hodnosti nie su štátne! Slovensko nepozná
docentov, či profesorov Slovenskej republiky, ale pozná a ustanovuje
docentov a profesorov Univerzity Komenského. STU atrf Net ani
najmenšieho dôvodu, aby štátna moc akýmkoľvek spôsobom zasahovala
do týchto stavovských a vysoko odborných otázok, a to am z formálnych
procesných dôvodov Je a musí zostať vecou akademickej komuraty
komu dá dôveru a zodpovednosť za držanie príslušného titulu Právo na
udelóvanie vedeckých hodností a vedecko pedagogických titulov je
okrem iného i známkou kvality príslušnej školy a fakulty za ktorú « kaž
dá nesie svoju zodpovednosť. I preto si musí akademcka komunta velmi
úporné a úzkostlivo strážiť v tejto špeciAckei oblasti svo|u nezávalosť
a prípadná legalizácia týchto ustanovení bude znamenať zásadné obme
dzenie akademických práv VŠ.
Pravdepodobne najťažším problémom je riešenie kompetencií
pre doktorandské štúdium. Pritom riešenie, ako ho navrhla vysokoškol
ská komunita, je zrozumiteľné nielen doma, ale i voči zahraničiu. Precho
dom od dvojstupňového systému vysokoškolského vzdelávania (vysoká
škola + vedecká výchova - ašpirantúra) k trojstupňovému modelu
známemu vo vyspelých krajinách (bakalár + magister + doktorand),
zanikli faktické, ale i iné dôvody na pretrvávanie dvojkoľajnosti v posled
nom vzdelávacom stupni vedeckej výchovy Kedže doktorandské Stu
dium sa stalo riadnou častou vysokoškolského štúdia, zodpovědnost
zaň nesie univerzita a zároveň má aj výlučné právo udeľovať i príslušný
titul (PhD).
Vysoké školy nebránia SAV, aby i naďalej vykonávala samostatne ve
deckú výchovu formou ašpirantúr. Ale pokiaľ sa chce podieľať na doktorandskom štúdiu, potom je to možné výlučne formou spolupráce s orga
nizáciami. ktorým riadenie tohoto typu štúdia patrí, a to sú vysoké školy
Trojstupňový model vysokoškolského vzdelávania bol zavedený a ne
chceme ho už na samotnom počiatku poznačiť nedôslednosťou a nedo
statkami, i keď |e zrejmé, že ani v budúcnosti nebude zavedený v úplnosti
na všetkých vysokých školách. Budú určite fakulty, ktoré si trútnu vycho
vávat len bakalárov, ďalšie zvládnu aj magisterský stupeň, ale len najkvalifikovanejšie z nich sa budú môcť uchádzať o právo organizovat i dokto
randské štúdium. Tak je tomu nakoniec i v zahraničí. Preto ustanovenia
pripravovanej novely, ktoré umožňujú doktorandské štúdium na SAV
a ďalších výskumných inštitúciách treba upraviť podľa návrhov vysoko
školskej obce tak, aby sa VŠ stali výlučným organizátorom vysokoškol
ského štúdia, t.j. i jeho tretieho stupňa, so samozrejmou "povinnosťou"
spolupracovať s ostatnými inštitúciami vedy na Slovensku
• Spomenuli ste hlavné sporné body poslednej verzie novely vyso
koškolského zákona. I keď táto obsahuje I niekoľko ďalších, hlavne
technických nedôsledností, ktoré je však možné v pokračujúcom le
gislatívnom procese upraviť, čl odstrániť. Kedy predpokladáte, že sa
novela ocitne v parlamente ?
- Rád by som to vedel ale skutočne neviem

(Jh>

STANOVISKÁ
Konferencie rektorov slovenských vysokých škôl
a predsedníctva Rady vysokých škôl Slovenskej republiky
prijaté na spoločnom zasadnutí v dňoch 6. - 7.2.1996 v Banskej Bystrici
Stanovisko
k Akreditačnej komisii vlády S R
1. Konferencia rektorov a Predsedníctvo
Rady vysokých škôl Slovenskej republiky
konštatovali, že na vyžiadanie RVŠ doda
točne MŠ SR predložilo Rade na vyjadrenie
návrhy na všetkých členov akreditačnej
komisie kreovanej MŠ SR. Konferencia rek
torov a Predsedníctvo RVŠ žiadajú Minis
terstvo školstva SR, aby v prípadoch, ke<J
menovaní členovia akreditačnej komisie
neprešli schvaľovaním vedeckými radami
vysokých škôl a univerzít alebo vedeckými
kolégiami SAV, sa tento akt realizoval v čo
najkratšej dobe.
2. Predsedníctvo RVŠ a Konferencia rek
torov boli oboznámení so snahami niekto
rých členov akreditačnej komisie vypraco
vať zásady a kritériá inauguračného a habi
litačného konania na fakultách a vysokých
školách.
K tomu Predsedníctvo RVŠ a Konferencia
rektorov prijali nasledujúce stanovisko, kto
ré sa opiera o nariadenie vlády SR č.
422/1990 2.z. v znení neskorších zmien
a doplnkov. Nariadenie vlády ukladá akre
ditačnej komisii sledovať, posudzovať a ne
závisle hodnotiť úroveň vzdelávania, vedec
kej alebo umeleckej činnosti na vysokých
školách a fakultách v SR a napomáhať jej
zvyšovaniu. Akreditačná komisia posudzu
je spôsobilosť vysokej školy alebo fakulty
uskutočniť habilitačné konanie a konanie
na vymenovanie profesorov.
V zmysle zákona je habilitačné a inaugu
račné konanie predmetom hodnotenia ve
deckej rady vysokej školy pri dodržaní
ustanovení Vyhlášky MŠ č. 448/1990 Z.z.
Pre všetky fakulty, vysoké školy a univerzi
ty je záväzný postup (vrátane kritérií inau
guračných a habilitačných konáni), ktoré
schválili ich vedecké alebo umelecké rady.
Ďalej upozorňujeme na právo rektora ale
bo dekana príslušnej vysokej školy alebo
fakulty a zástupcu akademického senátu

(5. ods. nariadenia vlády SR č 422/1990
Z.z.) zúčastňovať sa na akreditačnom ko
naní pracovnej skupiny akreditačnej komi
sie, čím sa im poskytuje možnosť vyjadriť
svoje stanovisko k problémom, týkajúcich
sa ich fakúlt a vysokých škôl.
3. Konferencia rektorov a Predsedníctvo
RVŠ upozorňuje MŠ SR, že niektoré oblasti
ostali v akreditačnej komisie nepokryté.
Konkrétne ide o umelecké odbory.
4. Predsedníctvo RVŠ a Konferencia rek
torov poverili pani Galanovú, pána Šlachtu
a Rácza, iniciovať stretnutie predstaviteľov
akademickej obce s akreditačnou komi
siou, aby sa predišlo problémom a nedo
rozumeniam.

Stanovisko k rozpočtu
pre vysoké školy na rok 1996
1. Objem pridelených prostriedkov pre
zabezpečenie prevádzky pedagogickej
a vedeckej činnosti vysokých škôl nepokrý
va ani nárast cien spôsobený infláciou
a nezohľadňuje nové úlohy. Neumožňuje
plniť úlohy vysokých škôl v súvislosti so
vzrastom počtu študentov, kecf za posled
ných päť rokov vysoké školy prijali d o pr
vých ročníkov o 20 000 študentov viac.
Tento objem prostriedkov neumožňuje
udržať majetok štátu na úrovni zodpoveda
júcej súčasným bezpečnostným a hygie
nickým normám a nepostačuje ani na bež

nú údržbu, nieto ešte na zveľacíovanie
majetku.
2. Výška súčasných štipendií doktorandov, ktorá je v priemere 2600,- Sk, likvidu
je doktorandské štúdium s priamym dopa
d o m na výchovu nových učiteľov a vedec
kých pracovníkov vysokých škôl. Preto žia
dame o okamžitú novelizáciu nariadenia
vlády SR o štipendiách doktorandov
3. Všeobecný rast miezd na vysokých
školách v roku 1996 je len 4,28%, čo nepo
krýva ani výdavky spôsobené infláciou
a rastom spotrebiteľských cien
Žiadame systémové riešenie zaradenia
učiteľov a vedeckých pracovníkov na vyso
kých školách s prihliadnutím na náročnosť
a význam ich práce. Žiadame preto, aby
v zmysle novely zákona č 143 v rámci
mzdového zvýhodnenia sa upravili nároko
v é zložky platu týchto pracovníkov na vyso
kých školách.
Upozorňujeme, že nepedagogickí pra
covníci vysokých škôl v roku 1995 nemali
úpravu miezd, v dôsledku čoho došlo k vý
raznému poklesu ich reálne] mzdy, a preto
žiadame toto upraviť formou tarifných
platov.
4
Objem prostriedkov vyčlenených
na kapitálové výdavky je v roku 1996 men
ší ako v roku 1995 Toto tiež ohrozuje
činnosť vysokých škôl, ktoré nedokážu
z tejto sumy zabezpečiť prístrojové a labo
ratórne vybavenie V Š na úrovni zodpove
dajúcej súčasnému stavu vedy a techniky.
v Slovenskej republäte

Študenti denného štúdia
a P6Š
Štúdium popri zamestnaní
Počet pracovníkov
Počet učiteľov
Vedecko-výskumní pracovníci
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1995

1994

1993

77 745
10 475
18 442
7 517
1 450

71 922
8279
18554
7 781
1 470

61 257
8351
19346
7 769
1 581

57 030
7 281

20» 0
7 805
1 708

Zdroj: flada vysokých škôl SR

Optimizmus

Veľkej noci

Dokončenie ю str. 1
Pod la evanjelií JežS iä, Úpel, zomrel navonok
ako ostatní ftjdía Márie a Ján jednoducho ulo
žili jeho telo do hrobu a ked sa v nedefu ráno
vrátili neSJi prázdny hrob. Bolo to pre nich ne
pochopiteľné a náhlivo vyhľadali apoStolov.
Peter e Ján voSli do prázdneho hrobu a po
prehliadke Peter UVERIL, Že Pán vstal. Toto
«ovo UVERIL je nesmieme dôležité Nikto totö
nevidel a priamo nepozoroval moment zmft
vychvstania. Preto UVERIŤ nebolo a nebude
ľahké. Ale |e tu mnoho taktov, ktoré SVEDČIA o
zmŕtvychvstaní. Sú tu predpovede prorokov, te
da Písma i samého Pána. Je tu takt, že on sám
sa apoštolom a Iným svedkom ukázal a ziavova) po 40 dní e táto správe $s bude odovzdávať
BŽ do konca svata a nestratí na aktuálnosti

Kiáčame životom, ktorý prínáJa radosť i skla
mane, ulechu, ale i krajnú beznádej. V určitých
chvíľach máme dojem, že JEHO tu nieL že je
v hrobe privalenom kameňom.
V dnešnej dobe tým kameňom na hrobe Kris
ta je až masovo lozStfpná ľahostainosf k nad
prirodzenú, k duchovným hodnotám. Akoby
sta&lo i í m viac mat. kvalitnejšie konzumovat
viac produkovať Hodnoty ako pravda, láska,
úcte, česť znejú akoby z cudzieho sveta l e n í e
konzumné životné zameranie pnnáSa nemalé
problémy - násilie, konfliktv a í po medzinárod
né, AOS, drofly. Znamená to. Že o ladostnu
zvesť o zmŕtvychvstanie niet na sklonku 20 sto
ročie záujem* Dne&iy 'moderný' človek, na
priek svojim konzumným sklonom má bytostný

záujem o slobodu, o rovnoprávnost o spraved
livost. chce byť autonómny. Je vetmí mnoho
úprimne veriacich a eSte «ас úpnmrte hľadaiu
och Máme nemalo ľudí dobrej vMe, hlavne
medzi mladými Naozaj véak můžu existovať
rodiny, dediny i mesta, kde sa zdá vtetfco stra
tené Ale vždy je možno začať s dobrom
a s pravdou, i keby to mafo byt z bodu nula
Rudovo vťazstvo je vftustvom rrieten nad
smrtou, ale aj nad váeôcým, čo ku smrti vedie.
Preto Kletus bude vždy aktuálny Ak pnpmama
Zmrtvýchvstalého Pána, »k J (eme jeho slová
najdeme slobodu a ladosí Môžeme svedčrf
o ňom a tuto dôíežtu správu podavať dalet
Ooc. ThOr. Ing Jcceť KuUrňa
RKCMBF UK

V аргШ s i Fakulta managementu U K pripomenie 5. výročie založenia. J e j v a n * »prevádzalo nemálo prekážok - nielen
organizačných a vecných, ale a } nedôvera v W zmyael a potřebnost Výrazne vtedy pomohol premiér v l á d y S R V . Mečia r,
ktorý z á m e r podporil a n a zriadenie fakulty u v o l n i l rezervu premiéra v o výéke 4 milióny Sk. Náročný projekt n o v e j fakulty,
ktorý pred v i a c a k o piatimi r o k m i spracovalo a realizovalo vedenie U K pod geatorstvom prorektora U K prof. Ing. F. Devínske
ho, DrSc., predpokladal,ž e s a fakulta » t a n e i p l č k o v ý m pracoviskom. Stak» aa. C a » potvrdil, ž e dokomptetlzovante univerzity
o n o v ú fakultu bol m ú d r y , premyslený a predvídavý krok. P r v ý m štatutárnym záatupcom fakulty b o l m e n o v a n ý prof. Dev»'n»ky,
p r v ý m d e k a n o m s a stal doc. S . I. šlmončlč, C S c. O d roku 1993 j e dekanom fakulty doc. Ing. J á n R u d y , CSc., ktorému s m e pri
prfležltoatí tohto m a l é h o a l e v ý z n a m n é h o jubilea položili nlekolko' otázok.

e Pán dekan, stáli ste pri vzniku
fakulty managementu, dnes, keď
sa obzriete - naplnili sa Vaée žela
nia a očakávania?
- Rozdelil by som túto otázku na
dve časti - na želania a na očaká
vania. Želania každého z nás sa iba
zriedkavo stávajú realitou, preto
že obyčajne odrážajú zidealizovanú
predstavu. Moje želania v skutoč
nosti presahujú rámec fakulty, pretože za prvý pred
poklad jej rozvoja považujem adekvátne spoločensko—
ekonomické podmienky prostredia, v ktorom takulta
existuje. Mám na mysli predstavu demokratickej spo
ločnosti, aj keď ešte s neúplne rozvinutou, ale koncep
čne ujasnenou trhovou ekonomikou, ktorá vytvára pod
mienky pre rozvoj vzdelania v najširšom zmysle slova.
Osobitne však v odboroch, ktoré v predchádzaiúcom
období boli zámerne eliminované a rozvoj ktorých je
jedným z rozhodujúcich predpokladov realizácie jej
vlastných cieľov v oblasti hospodárskeho rozvoja. Sú
časťou týchto podmienok je akademické prostredie.
v ktorom, napríklad, nie je potrebné vysvetľovať rozdiel
medzi fakultami managementu a ekonomickými fakul
tami, zvlášf nie komisiám odborníkov, kde nie je potreb
né zdôvodňovať opodstatnenie danej fakulty na univer
zite, poukazujúc pritom na všeobecne známu a každému prístupnú
informáciu o postavení a štruktúre univerzít v hospodársky vyspelých kraji
nách a podobne. Patrí sem aj riešenie problémov zásadného charakteru,
ako sú priestory, v ktorých fakulta funguje, atď To všetko namiesto rieše
nia takých "problémov", ako je verzia na celom svete známeho a používa
ného pojmu "management*, pojmu "business" a podobne Ak by som mal
uzavrieť túto časť otázky, tak z uvedeného je |asné, že moje želanie je
v súčasných podmienkach vlastne nesplniteľné.
Pokiaľ ide o očakávania, tak v tomto smere som podstatne optimistickej
ší. Ako pragmaticky založený človek, poznajúci slovenskú realitu, som
v skutočnosti neočakával prakticky o nič viac, ako sme do súčasného ob
dobia dosiahli. Napriek množstvu úloh, ktoré ešte pred nami stoja, som
naozaj úprimne rád, že o našich študentov je veľký záujem v praxi, že sa
veľmi úspešne presadzujú v konkurzoch na zahraničné študijné pobyty,
kde dosahujú výborné študijné výsledky.
Všetko to dokazuje, že koncepciu kompatibility našich študijných prog
ramov s podobnými fakultami v zahraničí a výuky časti odborných pred
metov v anglickom jazyku, možno považovať za správne rozhodnutie. Jej
cieľom bolo prelomiť informačnú bariéru pokiaľ ide o odborné poznatky
v oblasti manažmentu, čo sa aj podarilo. Neradi na fakulte robíme tzv.
lacnú reklamu napríklad tým, že prostredníctvom tlače informujeme verej
nosť o zahraničnej spolupráci, o prednáškach zahraničných odborníkov,
o príprave odborníkov "budúceho storočia" a podobne, pretože nám to
pripomína plnenie plánov na 101,5%. Napokon naše rozsiahle kontakty
s podnikmi doma, účasť manažérov z praxe v našom pedagogickom
procese, spolupráca so zahraničnými fakultami manažmentu, ale predov
šetkým záujem študentov o štúdium, ktorý každoročne presahuje naše
kapacity viac než desaťnásobne svedčí o tom, že taký typ reklamy fakulta
skutočne nepotrebuje.
• V ktorej oblasti, podľa Vášho názoru, zaznamenáva fakulta
najprenikavejší úspech ? A čo je jej handicapom ?
- Možno to vyznie nadnesene, ale ja osobne považujem za úspech sa
motný fakt, že sa podarilo túto fakultu založiť. Naozaj to nehovorím iba
preto, že som teraz vo funkcii jej dekana. Myslím, že je postačujúce po
zrieť sa na potreby našich podnikov. Navyše mnohé z nich stále ešte
nedocenili fakt, že " dobrý business" môžu robiť len adekvátne pripravení
ľudia. Je tu aj skutočnosť veľkého počtu uchádzačov o štúdium, i keď
to nie je špecifikum iba Slovenska. Pred pár dňami som sa vrátil z dvoj
mesačného študijného pobytu na Fakulte manažmentu Univerzity of
Pittsburgh, kde som sa dozvedel, že a| v USA je veľký záujem o štúdium
managementu. Ale aby som sa vrátil k otázke Za najväčší úspech pova
žujem skutočnosť, že v podmienkach, v akých sa nachádzajú vysoké ško
ly na Slovensku, sme za pat rokov dokázali pripraviť a realizovať komplex
ný a ucelený program výuky, ktorý zahrňuje pregraduálné, graduálne
a postgraduálne štúdium Tento program je po obsahovej aj formálnej
stránke kompatibilný s podobnými fakultami v hospodársky vyspelých
krajinách, čo je ľahko oventeľný fakt. Vybudovať novú fakultu vyžaduje ne
malé úsilie. Pri teito príležitosti by som chcel úprimne poďakovať všetkým
zainteresovaným, počínajúc vedením Univerzity Komenského, svojím spo
lupracovníkom, spolupracujúcim organizáciám, ako aj našim študentom

za podporu, odriekanie a námahu,
ktorú vynaložili a vynakladajú pre
ďalší rozvoj fakulty.
Veľmi dôležitým predpokladom bu
dovania fakulty sú adekvátne pnesto
ry. My sme sa už nespočetnekrát
pokúsili riešiť tento problém, žiaľ,
neúspešne. Napriek tomu nestráca
me nádej, že nový školský rok zač
neme v iných priestoroch.
Napokon je tu ešte otázka personálneho budovania
takulty. Myslím si, že táto otázka je problémom sloven
ského školstva ako celku. Predstavte si požiadavky,
ktoré kladieme na vysokoškolských učiteľov na jednej
strane a čo im ponúkame ako ekvivalent Na našej
stiane požiadaviek |e vysokoškolské vzdelanie, piak
tické skúsenosti, vedecká hodnosť, aktívna znalosť mi
nimálne anglického jazyka, publikačná činnosť, pokiaľ
možno zahraničná, kvalifikačný rast a s tým všetkým
spojená pedagogická činnosť, vedecký výskum
A čo ponúkame ako ekvivalent? Príjem, ktorý sa nelíši
od pri|mu pracovníčky pri priehradke v banke Napriek
tejto skutočnosti môžem povedať, že sa nám postup
ne darí dobudovávat jednotlivé pracoviská v súlade
s predstavami, ktoré sme formulovali pri vzniku takulty
Z tohto hľadiska si a| ja vysoko vážim postoj vysoko
školských učiteľov, že svoie zamestnanie chápu ako poslane ku ktc*ému
majú vzťah
•Čo by ste zaželali fakulta do ďalších rokov ?
- Predovšetkým by som je| zaželal, aby sa mohla ďalej rozvrať v pokoj
nej atmosfére, ktorú považujem za nevyhnutnú [>0 každú tvorivú črinosf
Ďalei by som )в| zaželal, aby a| v budúcnosti mohla vest svotch študentov
v duchu uznávaných hodnôt vyspelei západnej cnnleácie kam ja osotone
zaraďujem Slovensko napriek |eho geografickej polohe Chcem poprial
veľa úspechov svojím spolupracovníkom, študentom a absolventom.

Päť rokov
Fakulty managementu UK
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FAKULTA MANAGEMENTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE USKUTOČNI
PRI PRÍLEŽITOSTI 5. VÝROČIA ZALOŽENIA FAKULTY

MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU
Aktuálne otázky manažmentu - rozvoj teórie a praxe
manažmentu a k o h l a v n ý predpoklad z v y š o v a n i a
efektívností v podmienkach trhovej ekonomiky
Konferencia sa bude konat v dňoch 1 8 . - 1 9 . apríla 1996
v študentskom domove Družba, Botanická 25, Bratislavo
PROGRAM:
18. apríla 1SS6
14,00 Slávnostné otvorenie
Plenárne zasadnutie konferencie
18. apríla 1996
8,30 Rokovanie v sekciách:
1 Rozvoj fudských zdrojov - potreby a priority
(vedie prof George Mifcowich, Cornell University, USA)
2. Uplatňovanie teoretických poznatkov z manažmentu
v praxi - hlavný predpoklad zvyšovania efektívnosti
podnikov (vedie Ing. Klement Kačír, DrSc., FM UK)
3. Aktuálne otázky finančného a marketingového
manažmentu (vedie prof, RNDr. Jozef Komorník, DrSc.,
FM UK)
17,00 Závery a ukončenie konferencie

Príprava Inštitútu judaistiky na
Máte záujem o štúdium judaistiky?
Vy, študenti, ktorí ste sa rozhodli získať
univerzitné vzdelanie na najväčšej a dnes
najstaršej vysokej škole na území Sloven
ska, ste účastníci starej vzdelávacej tradí
cie. Poznanie histórie, filozofie a iných
humánnych, ale aj prírodovedných odbo
rov je vzrušujúcim duchovným dobrodruž
stvom. Poznávate základné kamene európ
skej a svetovej civilizácie. Táto spočíva
v prevažnej miere na troch antických zdro
joch: na gréckej, rímskej a židovskej kultú
re a civilizácii.
Dnešní slovenskí vzdelanci vedia podstat
ne viac o gréckych a rímskych zdrojoch
našej súčasnosti, ako o židovských. Tento
jav je paradoxný z dvoch dôvodov.
Prvým dôvodom je to, že Slovensko patrí
ku krajinám, ktoré mali v minulosti značný
počet židovských obyvateľov a židovský fe
nomén tu mal svoju nezastupiteľnú kultúr
nu a spoločenskú úlohu.
Druhým dôvodom je, že práve Bratislava
( a v menšej miere aj iné mestá na Sloven
sku) bola svetoznámym centrom židovskej
vzdelanosti. Značné množstvo rabínov zís
kalo svoje vedomosti na bratislavskej vyso
kej rabínskej škole (ješive). Pre zaujímavosť
uvediem, že v 19. storočí pochádzali zo
Slovenska hlavní rabíni v Jeruzaleme,
Uhorsku, Británii, Britskom spoločenstve
národov, Budapešti, Berlíne, Frankfurte,
Viedni, Londýne, New Yorku a v mnohých
cíalších mestách.
Je pravdepodobné, že vysoká rabínska
škola v Bratislave jestvovala už v období
pred vyhnaním židov z Bratislavy r. 1526.
Od roku 1526 až do konca 17. storočia je
jej kontinuita prerušená. Opätovne sa spo
mína v r. 1695 a trvale existovala skoro štvrť

tisícročia, až do vzniku Slovenského štátu
v r. 1939. Bola najstaršou a najdlhšie pôso
biacou vysokou školou na území nášho
mesta. Jej rozkvet sa spája s rabínom Moše Schreiberom (Chatam Šoférom), ktorý
pôsobil v Bratislave v rokoch 1806 až 1839
Až do súčasnosti nejestvovala v Bratisla
ve žiadna možnosť spoznať na akademic
kej úrovni židovský duchovný a kultúrny
svet. Táto situácia by sa mala zmeniť za
čiatkom školského roka 1996/97. Akade
mickí funkcionári Univerzity Komenského
prejavujú vážny záujem o etablovanie Inšti
tútu judaistiky, ktorý by mal byť nielen pe
dagogickým, ale aj vedeckovýskumným
pracoviskom zaoberajúcim sa filozofiou,
kultúrou, literatúrou ako aj inými produktmi,
ktoré vznikli na báze židovského duchov
ného sveta. Podobné inštitúty alebo kated
ry judaistiky jestvujú na mnohých univer
zitách, hlavne v Západnej Európe, USA
a Izraeli.
Domnievať sa, že judaistika je určená
špeciálne pre židov, by bolo rovnakým
omylom ako predpokladať, že germanistika
je určená len Nemcom Judaistika je profánna disciplína, jej štúdium nemá nič spo
ločného so získavaním rabínskeho titulu.
Profil judaistických štúdií zahŕňa nasle
dujúce oblasti:
- Biblickú aj modernú hebrejčinu a hebrej
skú literatúru, štúdium jazyka a jeho gra
matiky, analýzu textov z rôznych časo
vých období.
- Židovskú históriu od najstarších čias
až po súčasnosť (biblické dejiny, ran
ný a pozdný stredovek, osvietenstvo
a emancipácia, dejiny 19. a 20. storočia).
- Biblické štúdie, výklad Mojžišových kníh,
oboznámenie sa s tradične študovanými
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a uvádzanými komentátormi (Raši, Ibn
Esra, Kimchi).
- Štúdium starovekej a stredovekej rabín
skej literatúry (Talmud a talmudské štú
die, midráše, Maimonides, Jozef Karo,
Ibn Esra, Halevi, atrf.).
- Moderné myšlienkové prúdy, židovská
literatúra a filozofia novoveku (Men
delsohn, Cohen, Rosenzweig, Buber
a iní).
Uvedené oblasti iba približujú obsah ju
daistických štúdií Nepredstavujú ani zdale
ka kompletný prehľad všetkého, čím sa judaisti zaoberajú. V súvislosti s etablovaním
štúdia judaistiky na Univerzite Komenského
sa však dá predpokladať, že potenciálni záujemci, ktorí študujú iné odbory, môžu mať
záujem len o niektoré oblasti štúdia, naprík
lad o židovskú históriu, nie však o štúdium
hebrejčiny.Pre nich sa pripravujú medziodborové štúdia, respektíve ponuky predná
šok a seminárov.
Vzhľadom na to, ž e pee budovanie Inštitútu judaistiky j e potrebné aspoň
orientačne poznať záujem študentov o
uvedené oblasti poznania, prosíme vše
tkých študentov, ako aj ostatných záu
jemcov, aby sa vyjadrili k otázke:
MÁTE ZÁUJEM NAVŠTEVOVAŤ NIEK
TORÉ Z J U D A I S T I C K Ý C H PREDNÁŠOK?
A KTORÉ ?
Prosíme Vás, aby ste odpoveď posla
li na adresu redakcie, prípadne na adre
su:
Jaroslav Franěk
Višňová 5
831 01 Bratislava
e-mail: franek@ELF.STUBA.SK

PUBLIKÁCIE
VYDANÉ VYDAVATEĽSTVOM UK
v januári a februári 1996
ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA
Bachratý, Bachratá: Čeľustná ortopédia
Bizubová,škvarček: Geomortoiógia
Gnoth, Pupala: Vybrané kapitoly z pedagogiky i
Marček a kol.: Telovýchovné lekárstvo
(Praktfcurn)

Sk 54,Sk 114,Sk 44,Sk 34,-

2BORNÍKY

Jar j e tu, apríl z a dveřmi a e ním začiatok novej sezóny
v Botanickej záhrade UK. Expozície v prírode l v skleníkoch
s i môžu návštevníci pozrieť denne o d 0.00 d o 13.00 h.

International Interdisciplinary conference
December 1994
Acta Didactica U C - Ser. Physics 2
Acta Didactica U C - Ser Mathematics 4
Acta Mathematica UC LXIV/2
Acta Meteorologies UC XXIV
Acta Physico UC X X X W 2
Phüotogica UC XLIII
Acta Facultatis EducaSonis Phyecae UC XXXVII
Paedagogica UC XIII
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POSTAVENIE VYSOKÝCH ŠKÔL
V PROCESE TRANSFORMÁCIE SPOLOČNOSTI
Dokončenie zo str. 1
Dobre fungujúci trh práce určuje velkost
vysokej školy i jej zameranie. Trh práce je
napríklad neúprosným jazýčkom na vá
hach záujmu stredoškolských absolventov
0 štúdium na vysokej škole. V tomto smere
máme i v Slovenskej republike prvé skúse
nosti. Záujem študentov sa v ostatných ro
koch výrazne polarizoval. Kým v minulosti
sa tento záujem sústreďoval najmä na
atraktívne študijné odbory z hľadiska spolo
čenského postavenia, dnes si študenti
vyberajú takmer výlučne podľa ponuky
pracovných príležitostí. Postupne klesá
záujem o štúdium medicíny, teoretickej
fyziky, priemyslovej chémie, strojného
a stavebného inžinierstva. Naopak, najviac
prihlášok na štúdium na vysokých školách
sa hromadí na fakultách, ktoré pokrývajú
odbory ako pedagogika, ekonómia, riade
nie, obchod, právo, informatika, mikroelek
tronika a v neposlednom rade moderné
svetové jazyky, história, architektúra, socio
lógia a psychológia Tento trend je priro
dzený. Uchádzači o vysokoškolské štú
dium vedia, že budúcnosť smeruje na
celom svete k vzdelanej spoločnosti, kde
najmä v rezorte služieb bude stúpat požia
davka po odborníkoch s vysokoškolským
vzdelaním. V Slovenskej republike je záu
jem o vysokoškolské štúdium obrovský
a počet prihlášok na niektorých vysokých
školách presahuje 5-násobok ich terajších
kapacít Tento záujem stredoškolákov vy
chádza z presvedčenia, že vysokoškolská
kvalifikácia im zaručí zamestnanosť v atrak
tívnych povolaniach. I posledná "Analýza
stavu a vývoja nezamestnanosti absol
ventov škôl od roku 1990 v SR", ktorú vy
pracovala Správa služieb zamestnanosti
pri Ministerstve práce a sociálnych veci
SR prináša o tomto vývoji viaceré dôka
zy. K 30. novembru 1995 bolo na Sloven
sku registrovaných 1228 nezamestna
ných absolventov vysokých škôl. Podiel
absolventov vysokých škôl na celkovej
nezamestnanosti na Slovensku (330000
registrovaných všetkých nezamestna
ných) predstavuje 0,4%. Z celkového
počtu 55 700 registrovaných nezamest
naných absolventov škôl všetkých stup
ňov tvoria vysokoškoláci iba 2,3% ! Z to
hoto podielu 47% tvoria absolventi tech
nických smerov štúdia, najmä absolventi
strojníckych, bánských, stavebných, do
pravných a komunikačných smerov štú
dia. Z uvedenej analýzy však vyplýva, ž e
1 títo nezamestnaní absolventi vysokých
škôl s i do jedného roka od ukončenia
štúdia nájdu primerané zamestnanie.
Tento vcelku optimistický vývoj však nemu
sí mať dlhé trvanie Zásadne sa totiž mení
požiadavka zamestnávateľa na profil absol
venta vysokoškolského štúdia Popri vyso
kej odbornosti sa vyžaduje široká vysoko
školská vzdelanostná úroveň Prevládajú
požiadavky na znalosť cudzích jazykov,
právne vedomie, vedomosti v oblasti riade-
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nia, marketingu, ekonómie, informatiky.
Tieto všeobecne požadované znalosti sa
týkajú každého smeru štúdia a takmer kaž
dej ponuky. Okrem toho sa pri výberových
konaniach požadujú i ďalšie kvality, ako
všeobecná vzdelanostná úroveň, schop
nosť komunikácie v odborných, podnikateľ
ských i medzinárodných aktivitách. Ak
berieme do úvahy tendencie vývoja in
tegrovanej Európy 21. storočia s jednot
ným trhom (včítane trhu práce), potom je
vitálnou požiadavkou verejného sektoru
upraviť výučbové programy vysokých
škôl tak, aby ich absolventi boli konku
rencieschopní na domácom i zahranič
nom pracovnom trhu. Inými slovami,
vysoké školy inováciou svojich výučbových
programov a ich postupným skvalitňova
ním sa musia samé usilovať o priazeň a zá
ujem študentov Vysoké školy si musia
v tejto snahe navzájom konkurovať Počty
študentov by mali byť základným determi
nujúcim kritériom v tejto súťaživosti, založe
nej na financovaní vysokých škôl podľa
počtu študentov
Aké s ú ingerencie štátnej správy pri
koordinácii rozvoja vysokých škôl?
Ministerstvo školstva SR by malo koordino
vať rozvoj vysokých škôl vo väzbe na me
niace sa požiadavky trhu práce, celkovú
zaměstnanost vysokoškolských absolven
tov a očakávanú potrebu vysokého podielu
vysokoškolsky vzdelanej populácie pre po
treby rozvoja štátu po roku 2000.
Prvým a zásadným kritériom v rozho
dovacom procese štátnej správy by mala
byť mimoriadne nízka nezamestnanosť
absolventov vysokých škôl. To znamená,
že ministerstvo školstva by malo vytvárať
podmienky pre prijímanie čo najvyšších
počtov študentov na slovenské vysoké ško
ly. Podporovať vzostup počtov prijímaných
študentov na vysoké školy nie je iba napl
nením Programového vyhlásenia vlády SR
pre rok 1996, uznesenia Národnej rady SR,
programu Úradu pre strategický rozvoj, ve
du a techniku, ale potrebou, ktorá vyplýva
z odporúčania Evaluačnej komisie Organi
zácie pre spoluprácu a rozvoj v Európe zvýšiť podiel vysokoškolsky vzdelanej
populácie v Slovenskej republike ako pod
mienky rozvoja Slovenskej republiky po
roku 2000. Zároveň vyšší podiel prijatých
študentov na vysoké školy pomôže riešiť
neúmerne vysokú nezamestnanosť absol
ventov stredných škôl (83,3% všetkých ne
zamestnaných absolventov škôl).
Druhým zásadným kritériom, ktoré by
malo hrať dominantnú úlohu pri koordi
nácii rozvoja vysokých škôl, je na celom
svete uznávané kritérium počtov prijíma
ných a študujúcich študentov na prísluš
nej vysokej škole. Tu však nemožno prijať
tendenciu ministerstva školstva rozhodovať
o počtoch študentov priamo prostredníc
tvom smerných čísiel Ak berieme do úvahy
priamy vzťah medzi atraktivitou ponuky štu

dijných programov vo väzbe na dopyt trhu
práce, ktorý sa odráža v záujme - teda
i počte - uchádzačov a riadnych študentov
príslušnej vysokej školy, potom počty štu
dentov možno použiť ako základné kritéri
um pre rozdelenie ročného rozpočtu medzi
vysoké školy Ministerstvo tak nepriamo prostredníctvom financovania - podporuje
rozvoj tých vysokých škôl, ktoré pracujú
najefektívnejšie a ktoré sú schopné inovo
vat svoje výučbové programy a priťahovať
záujem študentov Je to jediný spôsob,
ako nútiť vysoké školy do rozvojových
a inovačných programov, do zvyšovania
kvality nielen výchovno-vzdelávacej, ale
i vedeckej a verejnoprospešnej činností
Počty prijímaných študentov však Minister
stvo školstva SR pri rozdelôvaní rozpočtu
na vysoké školy neuplatňuje, ale naopak,
znevýhodňuje tie. ktoré v posledných ro
koch prijímali viac študentov Z rmmmálnei
čiastky rozpočtu roku 1996, určenei na za
bezpečenie vlastnej výučby (2.59%), pripa
dá v priemere na jedného vysokoškolské
ho študenta 2853,- Sk/rok Na Univerzite
Komenského, kde stúpol počet študentov
od roku 1989 na takmer dvojnásobok
predstavuje táto čiastka iba 1219 Sk/Student/rok Za zmenku stoji, že z teito čiast
ky musia vysoké školy popri financovaní
teoretickej a praktickej vyučby zabezpečiť
i prevádzku katedier, ústavov a kliník
(telefón, fax, kancelárske potreby, ochran
né pracovné pomôcky a pod ).
Ďalším významným kritériom v rozho
dovacom procese je kapacita jest
vujúcich vysokých škôl. Je potrebné
zodpovedať otázku, či súčasná kapacita
vysokých škôl j e postačujúca pre napl
nenie požiadavky zdvojnásobiť počty pri
jímaných študentov (30% absolventov
stredných škôl s maturitou) do roku
2005. Ukazuje sa, že pri dostatočnom fi
nancovaní by bolo možné tento cieľ splniť
i bez zásadného rozšírenia vysokoškolskej
siete Úvaha o zriadení nových vysokých
škôl odborného zamerania v niektorých lo
kalitách by mala vychádzať z regionálnych
potrieb a možností' (Prievidza - informatika,
riadenie, Ružomberok - pedagogika, hu
manitné smery, Prešov - textilné inžinier
stvo). Zriadenie nových vysokých škôl bez
náležitého financovania však požiadavku
na zvýšenie počtov vysokoškolských štu
dentov nepokryje
Rozhodovanie o výške kapitol rozpočtu
v príjmovej a výdavkovej položke predur
čuje možnosť efektívneho využívania kapa
city vysokých škôl i možnosť zavádzania
inovačných programov Tento postup však
treba ponechať na vysoké školy Prílišné
účelové rozdeľovanie rozpočtu z úrovne
ministerstva školstva tomuto procesu ne
prospieva V tohoročnom rozpočte ma|u
vysoké školy účelovo zabezpečené krytie
energií evidentne na úkor výučby, vedec
kej a verejnoprospešnej činnosti

Pre rozvoj kapacít slovenských vyso
kých š k ô l j e ďalším v ý z n a m n ý m deter
minujúcim faktorom počet a kvalita
vysokoškolských učiteľov s vědeckope
dagogickou hodnosťou docenta a profe
sora. Stupeň kvalifikácie akademických
pracovníkov na vysokých školách priamo
súvisí s mierou financovania vedy, techniky
a umenia na slovenských vysokých ško
lách. Pre získanie vedeckopedagogickej
kvalifikácie docenta a profesora musia
pracovníci vysokých škôl splniť náročné
medzinárodne uznávané kritériá, postave
né na vysokej odbornosti, vedeckej alebo
umeleckej činnosti s primeranou publikač
nou aktivitou a medzinárodným uznaním
jej výsledkov, schopnosti vytvoriť vlastnú
vedeckú či umeleckú školu s dostatočným
počtom vyškolených doktorandov a pod
Bez väzby na aktívnu vedeckú činnosť nie
je možné v budúcnosti očakávať riešenie
akútneho nedostatku kvalifikovaných vyso
koškolských učiteľov a ich odbornej kvality.
Garantom každého študijného odboru na
vysokej škole musí byť vysokoškolský
profesor. Táto požiadavka j e zásadnou
podmienkou pre získanie akreditácie pre
výučbu predmetného odboru, pre právo
vykonávať habilitácie docentov, inaugurá
cie profesorov a pre právo poskytovať
postgraduálne doktorandské štúdium. Štu
dijný odbor, ktorý nevedie profesor alebo
docent, by nemal byť na vysokej škole rea
lizovaný. Opäť, bez systémového riešenia
platov vysokoškolských učiteľov, nemajú
naše vysoké školy perspektívu zotrvať na
terajšej kvalifikačnej úrovni s medzinárod
ným kreditom Pri súčasnej platovej niveli
zácii nie je možné počítať so záujmom
mladých absolventov vysokých škôl o aka
demickú kariéru. Väčšina profesorov na

slovenských vysokých školách je v penzij
nom veku a súčasná mzdová politika pria
mo ohrozuje budúcnosť slovenských vyso
kých škôl.
Rozvoj vedy na vysokých školách má
však i ďalšie dimenzie Prepojenie základ
ného výskumu s výučbou je jedinou for
mou ekonomizácie základného výskumu.
Veda je prostriedkom nielen pre dosahova
nie nových poznatkov a odhaľovanie
nových skutočností potrebných pre rozvoj
nových technológií, vedecká práca je
i prostriedkom pre výchovu k exaktnosti,
pravdivosti, rozvoju intelektu, technickej
zručnosti i spôsobilosti zvládnuť nové tech
nológie v praxi a pracovať v ucelenom
kolektíve. Vedecký výskum na vysokých
školách má nezastupiteľný výchovný cha
rakter ako súčasť výchovno-vzdelávacieho
procesu. Kvalitný vedecký výskum je pod
mienkou pre zabezpečenie doktorandské
ho štúdia, ktoré je na celom svete definova
né ako najvyššia forma vysokoškolského
vzdelávania.
Posledným, avšak najvýznamnejším
kritériom rozhodovacích krokov na úrov
n i ministerstva školstva, s ú legislatívne
otázky Vysoké školy majú v tomto smere
negatívne skúsenosti. Zrušili sa výberové
konkurzné konania na všetkých stupňoch
riadenia rezortu, nerešpektuje sa povinnosť
koordinovať rozhodnutia ministerstva škol
stva s Radou vysokých škôl, akreditačná
komisia sa stáva exekutívnym orgánom,
štátna správa zasahuje do akademických
práv vysokých škôl garantovaných záko
nom. Rovnako neprijateľný je i postup štát
nej správy pri prijímaní novely zákona o vy
sokých školách Chýba akákoľvek komuni
kácia medzi vysokými školami a Minister
stvom školstva SR, ktoré ignoruje snahu

Rady vysokých škôl, Konferencie rektorov
slovenských vysokých škôl i vedení vyso
kých škôl a fakúlt o účinnú spoluprácu
Navrhovaná novela zákona 172/1990 Zb
o vysokých školách ruší autonómiu vyso
kých škôl, oprávňuje Ministerstvo školstva
SR rozhodovať o vysokých školách bez vy
jadrenia sa ich samosprávnych a riadiacich
orgánov, dovoľuje meniť rozhodnutia ve
deckých rád vysokých škôl a fakúlt a roz
hoduje o ich vnútornej štruktúre. Prísny
centralizmus v riadení rezortu ministerstva
školstva v prijímanej legislatíve nás vzďaľu
je od vyspelej Európy i od tendencie
postupnej aproximácie našich zákonov so
zákonmi štátov Európskej únie
Štáty Európskej únie nastúpili cestu reali
zácie koncepcie vzdelanej spoločnosti 21
storočia. Vychádza sa v nej z očakávania
posunu pracovných príležitostí do kvalitativ
ně vyššej úrovne, ktorá si bude vyžadovat
vysokoškolské vzdelanie Program útlmu
vysokých škôl je medveďou službou sloven
skému národu. Je nepochopiteľné, prečo
zostali slovenské vysoké školy na okraji zá
ujmu všetkých vlád po roku 1989 Je to há
dam tým, že hájili svoju autonómiu, svoju
akademickú dôstojnosť, svoje kvality a svoju
bezúhonnost? Je to tým, že sa stali inštitú
ciami s najväčšou medzinárodnou aktivitou
prostredníctvom akademických mobilít, akti
vitou na medzinárodných fórach a interna
cionalizáciou svojich výučbových základnp
Hádaniek je iste viac Odpovede na ne
prenechajme tým, ktorým je tento článok ur
čený. Ak je v Slovenskej republike 40%
podnikov insolventných, určite k nim nepat
ria vysoké školy. Ich produkt je totiž žiadaný
doma i v zahraničí.
Prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc.,
rektor Univerzity Komenského

Diskutujeme...
K R E D I T O V Ý S Y S T É M - fizkultný alebo univerzitný?
Diskusia o zavedení kreditového systému Štúdia na Univerzite Komen
ského na stránkach Našej univerzity poukázala na niektoré zásadné
otázky transformácie vysokoškolského štúdia na fakultách UK. Na Filo
zofickej fakulte UK sa úvahy a prvé prípravné kroky začali v zimnom
semestri 1993/1994 Bol vypracovaný model kreditového systému štú
dia, ktorý pripomienkovali jednotlivé katedry. Názory na výhody a nevý
hody kreditového systému sa dost výrazne odlišovali. Odrážala sa
v nich skutočnosť, že Filozofická fakulta UK má veímt diferencovaný
systém študijných odborov a špecializácií zahrňujúcich filologické, filo
zofické, historické, umenovedné, psychologické, pedagogické, sociálnovedné disciplíny. Niektoré odbory preteruiú skôr udržanie klasického
systému štúdia so zachovaním postupnosti jednotlivých študijných
predmetov určenej učebným plánom, iné sa orientovali skôr na výhody
kreditového systému Súčasný stav je výsledkom kompromisu Filozo
fická fakulta UK realcuie klasický systém štúdia, ktorý však nie je het
meticky uzavretý. Systém povinných, povinne volitelných, nep>ovinných
predmetov, možnosf špecializácií v niektorých študijných odboroch
a súbežného štúdia predmetov z iných odborov a aj na iných fakultách
podľa záujmu a orientácie študenta, čiastočne spriechodnili systém štu
dia Zachováva sa však piltom postupnost povinných predmetov, ich
nadvaznost a tým a| profil odboru, ktorý úspešný študent absolvuje
Uvedomujeme si však, že takýto kompromis môže byť dočasným tieše
ním a skôr či neskôr si zrejme vyžiada prechod k navrhovanému kreditovému systému Ide však o to, pre akú podobu kreditového systému sa
rozhodneme. Nazdávame sa. že najvhodnejším nešením by bol postup
ný prechod na model, ktorý sa overuje na niektorých univerzitách v kia
linách európskeho spoločenstva Z tohto hľadiska je na zváženie, či

by základné, jednoduché pravidlá umožňujúce kvantitatívne a kvali
tatívne porovnanie dosiahnutých výsledkov nemali byf naozaj
•jednotné" na celej Univerzite Komenského. Inak sa nevyhneme do
datočnému narastaniu administratívnej náročnosti, ak budú krediove
systémy odlišné na každej fakulte, a v záujme spriechodnenia fakúlt bu
deme potrebovať ďalšie pravidlá transferu kreditov medzi fakultami
Velmi závažnou otázkou pri zavádzaní kreditového systému štúdia
je vytvorenie dodatočných finančných zdrojov. Tie totiž podmieňuju
nielen úroveň technickej vybavenosti fakulty predovšetkým výpočtovou
technikou, dobudovanie siete knižníc, študovni, dostatok študijnej litera
túry, ale aj zainteresovanosť učiteta a ohodnotenie jeho natočnejšei
individuálnej práce so študentmi. Je všeobecne známe, že kreditovy
systém štúdia je pre vysokú školu finančne náročnejší ako klaseky
systém.
V súčasnosti prebiehajúci proces schvafovania študijných odborov
a špecializácií a príprava nového študijného a skúšobného poriadku
na Filozofickej fakulte UK naliehavejšie nastolili otázku dalších krokov
v procese tiansformácie štúdia smerom k väčšej otvorenosti, priechod
nosti, individualizácii, efektívnosti a skvalitneniu Kreditovy system štú
dia ponúka v tomto zmysle svoje výhody Chápeme ho ako systémovú
zmenu, ktorú možno zavadzať postupne, nadvazujuc na predcha
dza|úce kroky, ktoré Filozofická fakulta UK v tianstoimac« štúdia už uro
bila a nechceme iba jednoducho "premenovať" doterajší system na
kreditový
Doc PhDr Ladislav Kiczko. CSc
prodekan Filozofické) fakulty UK
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ROZHOVORY
s vy n ik a j úc i mi vedeckými a pedagogickými osobnosťami Univerzity K o m e n s k é h o

Krása skamenelín
• P á n profesor, láske k prírode v r a j sa dá naučiť, hoci s i
myslím, ž e skutočný milovník prírody j u už má od narodenia
z a k ó d o v a n ú v génoch. A k o tomu bolo u V á s ?
Už ako chlapec som sa zaujímal o prírodu - najskôr o živú, od
ktorej je iba krôčik k anorganickej prírode. Začiatočníka obvykle
upútajú krásne minerály, neopakovateľnosť nádherných prírod
ných útvarov, v horninách zakonzervované milióny rokov staré
stopy života. Pôvodne som študoval učiteľskú aprobáciu prírodo
pis - zemepis, avšak ku koncu štúdia sa mi naskytla možnosť
špecializovať sa na geológiu. Koncom 50-tych rokov prišli k nám
sovietski experti s požiadavkou, že treba vychovávať geológov,
ktorí by pomohli na Slovensku objaviť ďalšie suroviny, a tak zača
la "geologická konjunktúra". Nastúpil som ako asistent u zaklada
teľa čsl. geológie - prof. Andrusova a dodnes som hrdý, že som
jeho žiak.
• Ktoré výsledky V a š e j vedeckovýskumnej práce boli i pre
V á s prekvapením ?
Hádam to bol výskum Západných Karpát v rokoch 1970-1985.
Vcfaka novým poznatkom z oblasti platňovej tektoniky, ktoré
znamenali obrat v geologickom myslení, začalo sa inak hľadieť

Prof. RNDr. Milan NK4Ä, DrSc., patri medzi našich popredných
geológov a významných odborníkov v oblasti stratigrafie, sedimentológie, mikrotaaéínej anetýzy, paleogeografie ttfatSfchgeologických
cféciplh spojených so štúdiom sedirnentárnych hornín. S jeho oso
bou je spojená nieten široká Skáte nových vedeckovýskumných poz
natkov, ale aj výchova vetmi početnej plejády slovenských i zahranič
ných geológov e kvalifikovaných vedeckovýskumných pracovnätov
Narodil sa v toku 1828 v SkaBci Záujem o Wbáie poznanie prírody
ho priviedol na prírodovedeckú fakultu, kde Studovat učiteískú apro
báciu prírodopis - zeměpis, neákôr sa jeho záuiem postupne ирпатй
na geologické disciplíny Na katedru geológie e paleontológie nastúpi)
po rigoróznych skúškach v roku 1852 a zosta tej dodnes verný, s vý
nimkou obdobia, keď pôsobil ako vysokoškolský «Stet v .zahraničí
(Kuba, Alžírsko). V roku 1961 sa hábiläoval za docenta a v roku 1870
ho vymenovali za mimoriadneho profesora. V tokoch 1966-1970 boí
vedúcim katedry geológie PRIF UK.
Prof. Miíík založí slovenskú sedimentámo-petrografickú školu
a zaslúžil sa o rozvoj nového odvetvia - mäírofácií kafbonatických hor
nín. Štúdiom exotických hornín zo zlepencov kriedy a paleogénu Zá
padných Karpát preukázal nesprávnosť dovtedajších paleogeograíckých predstáv, ífm významne prispel: k zostaveniu nového geodynarrockého modelu vývoja karpatského orogénu.
Okrem toho, ž e je dlhoročným zodpovedným riešiteľom výskumu
Západných Karpát bol aj národným koordinátorom riešenia projektu
IGCP-UNESCO Č. 196 'Vývoj severného okraja Tetýdy*. Aktívne sa
podieľal na práci viacerých medzinárodných vedeckých komisií
(KBGA, Medzinárodná asociácia sedimentotógov a pod.J. Bol tajomní
kom čs. národného geologického komitétu i Slovenskej geologickej
spoločnosti, členom Slovenskej geologickej rady a členom vedeckých
rád viacerých geologických inštitúcii (PF UK, GUDŠ, GÚ SAV), Je čle
nom Vedeckého kolégia SAV pre vedy o Zemi a vesmíre, čestným čle
nom Rakúskej geologickej spoločnosti.
Aktívne pracuje vo viacerých redakčných radách geologických Ča
sopisov, Výsledky svojej vedeckovýskumnej práce f*ezentovai na
mnohých významných vedeckých podujatiach v zahranič). Publikoval
desiatky zaujímavých článkov v dennej tlači a populárnych časopi
soch, vystupoval v mnohých rozhlasových reláciách, ale i na početných prednáškach pre vefrru rôznorodé okruhy záujemcov. Jeho Zá
sluhou sa z mnohých neodborníkov stali nadšenci geológie a uvedo
melí ochrancovia prírody
Významná je jeho publikačná činnost pn tvorbe vysokoškolských
učebnic, najmá ako hlavného autora celoštátnej učebnice *Stratigrafická a historická geológia* a autora exkurzného sprievodcu
"Geologické exkurzie po Slovensku'. Jeho knihe 'Štafeta vedy* je ve
novaná mtadým adeptom, ktorí • sú pripravení na štarte, ale aj tým, čo
už bežia v štafete, pre chvie únavy a krízy*.
Okrem vysokoškolskej učebnice vydal prof Mišik, 5 skript (časť
v španielčine a francúzštine), 3 monografie. Je autom 119 vedeckých
prác (z toho 23 bolo uverejnených v zahraničných časopisoch
Najvýznamnejšími žiakmi prof Mrtika sú prof. Dr. Ján Vefcer, profesor
v Ote)«e (Kanada) a Bochume (Nemecko) a doc. Or. Ervín Scheibner,
Séfgeolôg Štátneho geologického ústavu v Sydney
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na mnohé javy a najmä na
vznik pohorí Platňová tek
tonika presvedčivo na fak
toch ukázala, ako sa rozši
ruje oceánske dno gene
rované čadičovou lávou zo
stredooceánskych
chrbtov, ako zase pri niekto
rých okrajoch kontinentov
zaniká poklesávaním do
subdukčných zón v sprie
vode zemetrasnei a sopeč
nej činnosti, ako a prečo
sa kontinenty rozdelbjú
a odcfaľújú a potom zase
približujú a spájajú. Práve
toto približovanie, kolízia
kontinentov, táto spomale
ná a dlhotrvajúca zrážka
vedie k borteniu ich okra
jov a k vrásneniu. Takýmito horotvornými tlakmi vznikajú pásmo
vé pohoria Vyzbrojení novými poznatkami borili sme sa s tým,
ako vysvetliť stavbu Západných Karpát, vecí na ich území leží
prakticky celé Slovensko A tu sa naskytla príležitosť z celkom ne
očakávanej strany - štúdiom exotických hornín z valúnov V zle
pencoch sa nachádzajú valúny pozbierané z rôznych hornín, po
kiaľ sú z blízkeho okolia, dajú sa ľahko identifikovať Ale naraz
sme v oblast Považia začali nachádzať také horniny, ktoré sa ni
kde nablízku nevyskytovali, ktoré sem nepatrili Potom sa nám už
začínal obraz formovať, ukázalo sa. že tieto horniny pochádzajú
zo subdukčnej zóny, že tu skutočne došlo k ohromnému priesto
rovému skráteniu, že tu chýba rozsiahly pás zemskei kôry, z kto
rého máme iba malé zvyšky Ich analýza a dešifrovanie rr*kropa
leontologického obsahu hornín nám pomohlo rekonštruovať kon
túry morí a súše, sopečné udalosti, postup vrásnenia i klimatické
podmienky sprevádzajúce vznik a vývoj Západných Karpát za
posledných 250 miliónov rokov. Tieto poznatky znamenali pre
lom v paleogeografických a palinspatických úvahách o postavení
Západných Karpát v rámci alpínskeho vývoja tetýdnej oblasti
a umožnili koreláciu s priľahlými segmentmi alpsko-karpatského
orogénneho pásma.
• V á š odborný profil j e veiVni široký, o čom svedčí pestrá
škála predmetov, ktoré prednášate. Predsa len - existuje
geologická disciplína, ktorá j e V á m najbližšia ?
Najviac mi prirástli k srdcu a najčastejším objektom mojej vý
skumnej práce sú sedimentárne horniny, pretože obsahujú zre
teľné informácie o histórii procesu vývoja Zeme Sedimentárna
petrografia bola v päťdesiatych rokoch u nás novinkou, cez ktorú
som sa musel prehrýzať sám. Zaujala ma a venoval som jej "aj
svoju prvú monografiu.
Mám rád detailnú prácu spojenú s mikroskopickým štúdiom
konkrétnych vzoriek a výbrusov, skúmanie mikrofosílií, lúštenie
a skladanie geologickej mozaiky Napríklad na malom a tenkom
výbruse vápenca z našej karpatskej oblasti sú pod mikroskopom
krásne vidieť stopy niekdajšej morskej fauny a flóry, fosilné dierkavce, riasy, ulity, či zuby žralokov, čo dokazuje nielen existenciu
mora na našom území, ale bezprostredne napomáha ai vekové
mu začleňovaniu
• Keď ste na dovolenke - dokážete sa odpútať o d svojej pro
fesie geológa ?
Snažím sa o to, alo niekedy ie to skutočne ťažké Rád cestujem
- napríklad v o Švédsku a Nórsku som videl v kostoloch v dlaždi
ciach krásne morské skameneliny, ktoré sa u nás nevyskytu|u
a vtedy som veru mal oči upreté viac na zem ako na historické
pamiatky Ve<í povolanie je neoddeliteľnou súčasťou nášho živo
ta. Myslím, že prvoradou a nepochybnou úlohou človeka je po
znávanie Pre nás geológov to znamená poznávanie štyri mi
liardy rokov dlhej historie našei Zeme a naima toho je| nám tak
drahého kúska, zvaného Slovensko
Oh)

UNIVERZITNÁ B I B L I O G R A F I A
(STAVK15.10.199S)

V polovici októbra 1995 skončila druhá etapa tvorby bibliografickej databázy Univerzity Komenského
v systéme EVIPUB, čím sa doplnila, rozšírila a korigovala báza záznamov o publikáciách pracovníkov našej
univerzity vydaných v roku 1990 a neskôr, ako aj báza údajov o Ich citovanosti. Po základné Informácie
o celom zberovom systéme odkazujem čitateľa k článkom [1,2]. Cieľom tohoto príspevku je len opísanie
momentálneho stavu bázy a poskytnutie niekolkých nových technických informácií, ktoré majú význam pre
čitateľa - užívateľa.

Dnes ponúknem prehľadovú tabulku 1, z ktorej je viditeľný stav
naplnenia báz podľa fakúlt:

o niečo vyššie ako je oneskorenie ostatných citácií. A j na základe
údajov v tabulke 2 dá sa predpokladať, ž e k ustáleniu hodnôt o
citovanosti dochádza po viac ako 5-ročnom období. Z toho
Tabulka 1.
dôvodu viditeľný pokles podielu indexových citácií v posledných
štyroch rokoch nemožno považovať za signifikantný.
A-záznamy
X-záznamy
Záverom chcem poskytnúť informáciu, že
Fakulta
na každej z našich fakult sú k dispozícii in
Počet
CitN
CitX
Cffl
Počet CitN
Cítx
СЙ
štalačné diskety aj textová príručka pre
prácu so zberovým programom EVIPUB
LF U K
2273 l i l i í ;
45
407
2
479
264
18
Každý priemerne počítačovo gramotný
JLFUK
1831
87
422
603
615
0
1
0
záujemca si od správcu fakultnej databázy
FAFUK
404
4549 2317
1759
518
76
20
6
môže vyžiadať export svojich dát, môže ich
PRAFUK
1035
0
3
57
3
0
1
využívať pre vlastnú potrebu, môže ich do
FIF UK
5096
417
1
0
2
0
0
0
plniť a konečne aj ponúknuť na spätný
PRIF UK 3
648
1359
89í
319
731
36
11
8
import d o fakultnej bázy. Pritom j e samoz
MFF U K
1447
175
2650
605
376
590
0
583
rejmé, že pri akceptovaní vašich dát sa
FTVŠ UK
2864
623
0
0
100
2
0
0
bude požadovať predloženie primárnych
PEOF UK
874
10
0
8
5
0
0
0
dokumentov.
EBFUK
206
6
0
0
0
0
0
0
V minulom článku [2) s o m poskytol infor
RKCMBF UK
448
0
0
0
0
0
0
0
máciu, ako môžete univerzitnú bibliografic
FMG UK
74
23
47
6
0
8
0
0
kú bázu čítať cez systém IKS-UK v univer
zitnej počítačovej sieti Dnes chcem dopl
Spolu
25548 6866
3299
1428
2858 1195
295
616
niť, že d o tohoto systému môžete vstúpiť
kdekořvek n a svete napríklad pomocou
služby TELNET, kecf ako adresu počítača
uvediete CENTER.FMPH.UNIBA.SK a na výzvu Username' odpo
Význam jednotlivých symbolov v tabulke 1 vysvetlím na posled
viete menom IKS (heslo nebude požadované).
n o m (súčtovom) riadku. V o všetkých fakultných bázach spolu je
zachytených 25548 úplných záznamov (A-záznamy) a 2858 ne
Termín ukončenia tretej zberovej etapy bol 15.3.19S6. Prakticky
úplných záznamov (X-záznamy). Samozrejme, že do verejnej po
to znamená, že po tomto tefmíne budú výsledky zberu presunu
čítačovej siete boli prepísané len A-záznamy. Ďalej môžeme čítať,
té do univerzitnej siete
že práce zaznamenané v A-záznamoch boli citované 6866-krát
Tabulka 2.
(symbol CitN), pričom 3299 z týchto citácií sú citácie typu
SCI/SSCI (symbol Citl), ale v 1428 z celkového počtu záznamov
o citáciách treba ešte doplniť nejaké chýbajúce dáta (symbol
CitX). Podobný význam majú symboly CitN, Citl a CitX aj v o vzťa
Rok vydania
Počty citácií
Pomer
hu k X-záznamom. Samozrejme, že d o verejnej siete boli prepí
publikácie
Cŕtj/C
sané len úplné citácie viazané na úplné záznamy, takže dnes ich
tam j e 5438 (6866-1428).
<1990
701
447
63.8%
Z celkového pohľadu na tabuľku 1 vidno, ž e na piatich fakul
í 990
166
129
77.7%
tách podstatný nárast počtu akceptovaných záznamov sa do
1991
83
56
67.5%
siahne už aj doplnením chýbajúcich dát v X-záznamoch. Zostáva
1992
57
22
38.6%
teda zopakovať tvrdenie, že okamžitý stav databázy v univerzitnej
1993
22
9
40.9%
sieti ešte stále nereprezentuje skutočné výsledky publikačnej
1994
10
3
30.0%
produkcie našich pracovníkov.
1995
1
0
0.0%
Údaje o počte citácií sú znížené pôsobením troch faktorov. Pr
v ý m je neúplnosť zberu, pretože nám chýbajú dáta ešte od celé
Spolu
1040
666
64,0%
ho radu výkonných pracovníkov, ktorí svoje údaje neposkytli
vôbec alebo ich neposkytli v o formálne prijateľnom tvare Dru
hým, už spomínaným faktorom je, že aj časť do bázy zapísaných
Doc. RNDr. Svetozar Kalavský, CSc..
citácií m á nedostatky, ktoré bránia ich prezentovaniu v o verejnej
prorektor pre vedeckovýskumnú činnost
sieti, hoci nespochybňujú ich existenciu. Tretím faktorom je nevy

cm

hnutná oneskorenosť citácií oproti publikáciám Aby sa ilustroval
tento faktor ponúkam tabulku 2, z ktorej vidno časovú závislosť
frekvencie citácií na jednej z našich fakúlt (PRIF UK, zaradené sú
len úplné citácie viazané na úplné A-záznamy)
V prvom riadku tabuľky 2 sú zachytené citácie, ktoré vyšli v sle
dovanom období, ale citujú staršie práce Z dalších riadkov
vidno, ž e oneskorenie, s ktorým sa objavujú indexové citácie je

m

literatúra
(1] Kalavsky S.: Univerzitná bibliografia Ako z a ŕ a f NaSa univerzita
Vol.Xll/8(1994/95) str 12-13
[2] Kalavský S.: Univerzitná bibliografia Stav k 15 3 1995 Naša unrveratta. Vol XLI/ (1994/95) str 5
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MODERNIZÁCIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA VO SVETLE VÝSKDHIOV
Na Pedagogickej fakulte Univerzity
Komenského sa v roku 1995 ukončili štyri
grantové výskumy a jedenásť výskumov
pokračuje v riešení úloh a problémov, ktoré
si riešitelia stanovili v projektoch.
V prvom rade možno konštatovať, ž e
výskum v oblasti pedagogiky Je v súčas
nosti na Slovensku značne roztrieštený,
nemotivovaný, nedostatočný. Po zrušení
Ústavu experimentálnej pedagogiky SAV
a po rekonštrukcii Výskumného ústavu pe
dagogického na Štátny pedagogický
ústav, ostalo ľ tohoto pohľadu málo pries
toru pre systematickejší základný či apliko
vaný výskum najdôležitejších problémov
v školstve. Ostatné priamo riadiace organi
zácie sčasti a len v niektorých špecifických
oblastiach vypĺňajú medzery a prázdnotu,
ktorá priam vyzýva k riešeniu. Máme
na mysli napr Výskumný ústav detskej
psychológie a patopsychológie, kde sa
značne zredukoval počet pracovníkov, po
dobne Ústav školských informácií a prog
nóz, ktorého nie je prvoradým zámerom
uskutočňovať pedagogický výskum. Štátny
pedagogický ústav rieši najmä najzáklad
nejšie otázky osnov a učebnic, sústavy
študijných odborov a málo času, síl a pries
toru venuje samotnej výskumnej práci.
Ostatné pracoviská bud nemajú výskum
v pedagogike zakotvený v štatútoch, alebo
robia ho len z vlastnej vôle a sporadicky
(napr. metodické centrá, rozličné kabinety
a organizácie pri vysokých školách a škol
ských správach a pod ).
Z tohoto neutešeného obrazu absencie
pedagogického výskumu vyplýva, že sa
očakáva najmä od vysokých škôl pedago
gického zamerania, že budú uskutočňovať
výskum. Toto očakávanie je prirodzené
z hľadiska porovnávania so zahraničím, ale
naše podmienky sú špecifické nielen vzhľa
dom na premeny, ktoré prebiehajú v rovine
politicko-riadiacej, ale aj z pohľadu preme
ny pedagogiky ako vedy
Domnievame sa, že mnohé projektované
zámery Ministerstva školstva SR, či už
v Duchu školy, Konštantínovi, alebo v naj
novších materiáloch transformácie školské
ho systému u nás, sú správne a porovna
teľné so snahami európskeho a svetového
školstva Projekty týchto zmien väčšinou
vychádzali z cieľov a projektov iných štá
tov, iných kultúr. Ich pomalá realizácia je
možno spôsobená aj tým, že na Slovensku
absentuje základný aj aplikovaný pedago
gický výskum a teda absentuje porovnanie
možností našich podmienok v realizácii to
ho, čo vyspelejšie krajiny projektovali ako
svoje ciele. Pripadá nám to tak, že sme
vyprojektovali Formulu jedna podľa vzoru
ostatných školských systémov, ale naša
základňa je postavená na Trabante a chý
bajú nám výskumné predpoklady preto,
aby sme mohli reálne projektovať o niečo
lepšiu budúcnosť.
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Bolo by načim zamyslieť sa nad kon
cepciou výskumu v oblasti pedagogiky
na Slovensku. Vysoké školy ma]ú mož
nosti v dvoch smeroch: buď pracovníci
pracujú na inštitucionálnych projektoch
(fakultných), ktoré nemajú ani poriadnu
evidenciu, chýba o nich prehľad, ich
plnenie sa dôsledne nesleduje. Druhý
smer predstavujú grantové výskumy,
ktoré sú adekvátne administratívne
podchytené, ale ich posudzovanie závi
sí od grantových agentúr, resp. hodnoti
teľov, ktorí nie vždy z nadčasového
a nadpriestorového pohľadu posudzujú,
čo je pre Slovensko ako krajinu, a te
da pre pedagogiku ako systém, v tejto
krajine najpotrebnejšie. Prehnane pove
dané, pre posudzovateľa v matematike
sa zdá pekný, príťažlivý problém výskumu
"monounárne algebry" a tento výskum
dostane podporu (grant), ale nedostane
podporu grant napr vzdelávanie učiteľov
na Slovensku, lebo špecialista pre tento
odbor - druh činností v grantovej agentú
re chýba.
Na pedagogickej fakulte sa v minulých
rokoch riešili tieto výskumy: 'Filozofia pre
deti - analýza obsahu a foriem, pojmových
útvarov a štruktúr z eticko-filozofickej ob
lasti u deti v podmienkach simulovane)
sociálnej situácie" (zodpovedný riešiteľ
PhDr. Alexander Kôvér). Výskum rekonštru
oval sémantické a syntaktické pravidlá
výpovedí detí tematizované pojmami ako
napr. tajomstvo, príbehy, rozprávky, sku
točnosť, subjekt - ja. Sformulovali sa komu
nikačné pravidlá a scenáre stretnutí peda
góga s dieťaťom, ktoré vedú k minimalizácii
autoritatívnych momentov komunikácie.
PhDr. M. Groma, CSc., so spolupracovník
mi riešil problém "Jazykovej kompetencie
u sluchovo postihnutých detí s možnosťami
jej rozvíjania". Doc. PhDr. I. Bajo, CSc., so
spolupracovníkmi riešil problematiku vý
skumu modalít, podmienok a normatívnych
ukazovateľov pre integráciu mierne mentál
ne postihnutých detí do bežných škôl Ten
to výskum priniesol dostatok empirických
podkladov preto, aby sa prijali rozhodnutia
o taktike a stratégii integrácie postihnutých
do bežných škôl. Doc PhDr. M. Zelina,
DrSc., s kolektívom riešil otázky kreativizácie výchovy. Riešenia publikované aj v mo
nografii Výchova tvorivej osobnosti ukázali,
ako zaviesť do praxe škôl tvorivé vyučo
vanie, prvky a systém tvorivej práce.
Výsledkom je systém tvorivo-humanistickei
výchovy, ktorý predstavuje ucelený obraz
o možnostiach modernizácie školského
systému.
Pokračujúce výskumy riešia tieto problé
my: Dejiny slovenskej literatúry v európ
skom kultúrnom kontexte (Doc PhDr
E. Tkáčiková, CSc ,), Postavenie Slovenska
v integračných a dezintegračných proce
soch strednej Európy (Doc. PhDr J Bartl,

CSc.,), Súčasný stav a perspektívy selekcie
a edukácie viacnásobne postihnutých
(Doc. PhDr. Š. Vašek, CSc.,), Výskum mo
difikácie učebných plánov a metód pri in
tegrácii telesne a zdravotne postihnutých
detí v bežných školách (PhDr. V Hudáčová, CSc.,), Výchova ku kritickému mysleniu
(Doc. PhDr. Z. Kolláriková, CSc., a kol),
Lexikálna báza slovenského |azyka (Doc
RNDr. E Kostolanský, CSc , a kol) Ďalšie
výskumy, ktoré rieši fakulta, sa dotýka
jú špecifických otázok biologického vývi
nu dieťaťa, environmentálnych problémov
a podobne
Zo špeciálnej pedagogiky p o v a ž u j m e za
dôležité témy riešiace moderný trend integ
rácie postihnutých detí do bežných typov
škôl a školských zariadení Z ostatných
pedagogických prác sú to naimä práce
o riadení škôl a školských zariadení (prof
Z. Obdržálek. DrSc,) a práce týkajúce
sa tvorivosti a humanizácie školského
systému.
Pokiaľ z výskumov v zahraničí a priesku
mov našich problémov prestavby školské
ho systému z pohľadu pedagogiky abstra
hujeme, tak za najdôležitejšie otázky
pedagogického výskumu j e možné pova
žovat
1. zmenu filozofie školstva, vychovy
a vzdelávania - od direktívneho, ideologi
zovaného a centrálne riadeného školstva
ku školstvu humánnemu, demokratickému,
diverzifikovanému a alternatívnemu,
2. zmenu obsahu učebných osnov
najmä v zmysle redukcie nefunkčných
učebných celkov na jednej strane a moder
nizácii poznatkového systému na strane
druhej a oboje v tom zmysle, aby sa vytvo
ril priestor pre zvyšovanie vlastnej objaviteľ
skej práce žiakov a študentov,
3. zmenu metód práce a vztahu učiteľa
k žiakom - ide najmä o dôraz na sledova
nie a rozvíjanie citov a motivácie žiakov
a študentov, dôraz na nedirektivitu vedenia
žiakov, na témy dôležité pre praktický život
a budúcnosť žiakov.
4. j e potrebné zmeniť prípravu učite
ľov, vypracovať ich celoživotné vzdeláva
nie, zdokonaľovanie, pripraviť ich na
alternatívne formy výchovy a vzdelávania,
na prácu v priestore výberu, možností
volby.
Najmä na tieto otázky a otázky riadenia
a jeho decentralizácie a zefektívnenie,
by sa mal sústrediť pedagogický
výskum. Bez poznatkov tohoto druhu
Je ťažko zodpovedne a kvalifikovane roz
hodovať o podstatných, koncepčných
a systémových otázkach školstva.
Doc. PhDr. Mlron Zelina, DrSc.,
prodekan PDF UK

Poznatky z o zahraničných ciest

Knihovníctvo v Holandsku má dthú tradíciu. V Utrechte v roku 1892 bola otvorená prvá verejná knižnica na svete a u ž v roku
191Ž vzniklo Holandské združenie knihovníkov. Mestská knižnica v Haagu, ktorú slávnostne otvorila holandská kráľovná
v septembri 1995, j e najnovšou knižnicou nielen v Holandsku, ale a j v celej Európe. Moderná budova, situovaná v centre
mesta, uprostred obchodov, úradov a divadiel, má osem poschodí, z nich j e šesť prístupných verejnosti.
V Haagu bol v roku 1965 založený T.M.C.
Asser Instituut • Institute for Private and
Public International Law, International
Commercial Arbitration and European Law,
ktorý zaviedol pre holandské univerzity
vzdelávanie a výskum v odboroch práva.
Od roku 1989 začal inštitút spolupracovať
s akademickými pracoviskami v krajinách vý
chodnej a strednej Európy a výsledkom tejto
spolupráce je program s názvom ASSER
COLLEGE EUROPE V súčasnom období sú
do spolupráce zapojené pracoviská v Buda
pešti, Bukurešti, Haagu, Moskve, Poznani,
Prahe a Zagrebe.
Program podporuje holandská vláda a Eu
rópske centrum pre vzdelávanie UNESCO.
Cieľom programu je prehĺbenie vedomosti'
v oblasti medzinárodného obchodného práva
vrátane medzinárodnej obchodnej arbitráže,
práva Európskej únie a prostredníctvom výs
kumu prispieť k rozvoju medzinárodnej práv
nej vedy a vzdelávania, ako aj medzinárodnej Palác mieru v Haagu
právnej praxe v zúčastnených krajinách.
záver, po splnení všetkých podmienok, je účastníkom udelený
V rámci programu poskytuje T.M.C. ASSER INSTITUUT ma
certifikát o jeho absolvovaní.
teriálne podmienky pre tri projekty:
Aj ked žiadne pracovisko v Slovenskej republike nemá s T.M.C
Asser Inštitútom v Haagu dohodu o spolupráci, umožnilo nám
Medzinárodné obchodné právo
vedenie inštitútu zúčastniť sa kurzu pre knihovníkov. Prednášky
• postgraduálne štúdium
boli zamerané na Európsku úniu, jej štruktúru, informačný sys
Postgraduálne štúdium zahŕňa 5 mesiacov trvajúce intenzívne
tém a praktické cvičenia na konkrétnu prácu s prameňmi práva
vzdelávanie pre začínajúcich právnikov, ktorí sa chcú profesio
Európskej únie. V čase, kecf neboli prednášky, pracovali sme sa
nálne orientovať na medzinárodné obchodné právo. Témy štúdia
mostatne v knižnici inštitútu, kde sme mali k dispozícii rozsiahle,
sú zamerané na základy právnej štruktúry a právne myslenie
niekolkodesaťročí systematicky budované knižničné fondy, vý
v západnej Európe, GATT, právo Európskej únie, záväzkové
počtovú a reprografickú techniku.
právo, rozhodovanie medzinárodných sporov, konkurz, protimo
Vedenie inštitútu nám umožnilo navštevovať aj ďalšie knižnice
nopolně právo, právo spoločností a právo o priemyslovom vlast
v Haagu, predovšetkým knižnicu Paláca mieru, ktorá bola založe
níctve.
ná v roku 1913 Carniegeho nadáciou pre medzinárodný mier
Knižničné fondy obsahujú najmä knihy a dokumenty o medziná
Medzinárodné obchodné právo - postgraduálny výskumný
rodnom práve, medzinárodných organizáciách a dejinách diplo
projekt
macie. Ďalej sme navštívili Kráľovskú knižnicu, ktorá od roku
Projekt umožňuje absolventom právnického štúdia získať šti
1798 plní funkciu národnej knižnice. V roku 1982 sa knižnica
pendium na 3 mesačnú stáž v odbore medzinárodné obchodné
presťahovala do nových priestorov s kapacitou 5 miliónov
právo. V čase výskumu má každý účastník prideleného školiteľa
zväzkov. V súčasnosti má fond Kráľovskej knižnice 1 8000 000
z pracovníkov inštitútu.
knižničných jednotiek a 1 500 stredovekých rukopisov Súčasťou
fondov sú aj špeciálne súbory, napr 15 000 zväzkov šachovej li
Vzdelávanie pre knihovníkov a dokumentaristov v oblasti
teratúry.
práva
Pobyt v Holandsku a možnosť podrobnejšie sa oboznámiť
Cieľom projektu je získanie skúseností pre prácu s rôznymi do
s činnosťou viacerých knižníc, účasť na odbornom kurze je pre
kumentárni, ktoré sa zaoberajú medzinárodným právom, kon
nás a našu prácu mimoriadne podnetnou skúsenosťou
krétne právom Európskej únie a medzinárodnej obchodnej arbit
PhOr. Melánia Majerŕková
ráže. Kurz je prístupný knihovníkom s vysokoškolským vzdela
Právnická fakulta UK
ním, ktorí sa špecializujú na uvedené odbory. Trvá 4 týždne a na

Objav nového chemického prvku
V Ústave pre výskum ťažkých iónov G3) Darmstadt v Nemecku objavili nový,
doteraz najťažší chemický prvok, 112.
v Mendelejevovej tabulke prvkov. Atóm
objaveného chemického prvku je 277-krát
tažäí ako atóm vodíka, žije iba 200 mikrosekúnd a bol vytvorený spojením atómu
olova a zinku. V dvanásťčlennom tíme ne
meckého vedca Sigurda Hofmanna boli aj

slovenskí vedci - prof, štefsn Šáro a Ing.
Rudolf Janík z Matematicko-fyzikálnej
fakulty UK v Bratislave. Obaja sú aj spoluobjavitefrni 110 a 111 chemického prv
ku v roku 1994.
'Podarilo sa nám zatiaľ vytvoriť dva ató
my nového prvku 112 - prvý 1 februára a
druhý 9 februára Avšak náš experiment
pokračuje а potrvá až d o 8 marca Bude

me sa snažiť vytvoriť daišie atómy tohto
prvku a presnejšie určiť jeho chemické
vlastnosti*, povedal profesor Štefan Šaro
a verí, že i kecf nový prvok predstavuje
hranicu súčasných technických možnosti,
dalšie zdokonalovánte technológie umož
ní ich medzinárodnému tímu objaviť aj
prvky s vyšším atomovým číslom
(Podle dennej Uate)
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Nové periodikum
MFF UK
- INFORMATICKÉ LISTY
Pracovníci Katedry vyučovania in
formatiky MFF UK sa začiatkom toh
to školského roku rozhodli v spolu
práci s bratislavským Metodickým
centrom vydávať Informatické listy
(IL). Podľa ich vlastných slov to ne
má byf ani časopis, ani noviny, ale
skôr interný, neformálne pripravova
ný materiál, ktorým chcú osloviť naj
mä učitefov informatiky na stred
ných i základných školách. IL majú
vytvoriť priestor na diskusiu medzi
učiteľmi informatiky a fakultami, kto
ré budúcich učiteľov pripravujú. Bu
de v nich miesto na výmenu nápa
dov, námetov, skúsenosti, aktuál
nych informácií pre učiteľov a ich
študentov, napr. aj o možnostiach
štúdia na fakulte, o prijímacích po
hovoroch, o uplatňovaní absolven
tov a pod Už d o prípravy prvého
čísla, ktoré vyšlo v októbri 1995, sa
zapojili aj študenti. Informovali napr.
o 2. medzinárodnom počítačovom
tábore pre slabozraké a nevidiace
deti v rakúskom Grazi, kde v úlohe
lektorov mohli uplatniť svoje skúse

Telesná výchova a šport
terminologický a výkladový slovník
Jedným z vážnych problémov, s ktorým
sa už dlhšie potýkajú vedy o telesnej vý
chove a športe, je formovanie jazyka vedy,
stanovenie a používanie správnej termino
lógie z hľadiska odborného i jazykového
V telovýchovnej a športovej teórii a praxi sa
často vyskytuje nejednotnosť v používaní
odborných termínov, pre tie isté javy existu
je rozličné pomenovanie, terminológia nie
je dostatočne zosúladená s terminológiou
používanou v zahraničí, čím vznikajú prob
lémy pri odbornom dorozumievaní sa Pre
to sa vedeckí a odborní pracovníci Fakulty
telesnej výchovy a športu UK podujali uce
lene spracovať odbornú terminológiu
a pripraviť na vydanie terminologický a vý
kladový slovník. Nadviazali na to, čo sa
v tvorbe slovenskej telovýchovnej a športo
vej terminológie vykonalo v minulosti Pre
dovšetkým však na prácu komisie, ktorá
pracovala pri Hlavnej redakcii Pedagogic
kej encyklopédie Slovenska v rokoch 1986-1989 a ktorá pripravila návrh heslára v roz
sahu 2045 hesiel Nová šesťčlenná komtsia
pre spracovanie pedagogického výklado
vého a terminologického slovníka telesne]
výchovy a športu pracovala od roku 1991
v rámci Vedeckej rady Filozofickej fakulty
UK pre tvorbu Pedagogickej encyklopédie
Slovenska a terminologických a výklado
vých slovníkov
Príprava terminologického slovníka bota
zaradená ako výskumná úloha do plánu
výskumu FTVŠ UK v rokoch 1991-1993.
Úlohou výskumu bolo prehodnotiť už spra
covaný heslář z hľadiska potrieb v zmene
ných spoločenských podmienkach, ku kto
rým došlo po roku 1989, vyčleniť 500-600

najdôležitejších hesiel z telesnej výchovy
a športu, spracovať ich d o terminologické
ho a výkladového slovníka a k vybraným
termínom v slovenskom jazyku uviesť tiež
zodpovedajúce termíny v anglickom, fran
cúzskom, nemeckom a ruskom jazyku
a pripraviť slovník na vydanie tlačou Do tej
to práce sa podarilo zapojiť vyše 90 odbor
níkov, predovšetkým z pracovníkov FTVŠ
UK v Bratislave
Kolektív autorov pod vedením prof. PhDr
Františka Sýkoru, DrSc.. spracoval d o slov
níka vyše 800 hesiel Ich počet ovplyvnil vy
medzený rozsah strán i pracovné možnosti
autorského kolektívu Pri vybraných 446
heslách sú v prílohe uvedené ekvivalenty
v anglickom, nemeckom, francúzskom
a ruskom jazyku. V závere slovníka |e uve
dená použitá literatúra a na dalšie štúdium
odporúčaná literatúra z telesnei výchovy
a športu Editormi slovníka a autormi celé
ho projektu sú Ladislav Ďurič, Viliam S Hotár a Jozef Pastier. Slovník |e určený ako
študijný materiál pre študentov telesnei vý
chovy a športu na FTVŠ UK v Bratislave
a na pedagogických fakultách v SR, rovna
ko aj pre učitefov. cvičitefov. trénerov, ve
deckých pracovníkov, pracovníkov maso
vokomunikačných prostriedkov. cfalíích
odborníkov i záuiemcov o túto oblasť z ra
dov deti, mládeže i dospelých občanov
Publikácia vyšla v decembri 1995 v o vy
davatelstvo F.R and G . spot s r o v nákla
d e 3000 kusov а bola distribuovaná do
obchodnej siete. Slovník je možné zakúpiť
aj v špecializovanej predajni skript a publi
kácií na FTVŠ. Jeho cena je 159,- Sk.
(ih)

nosti z práce v Podpornom centre
pre zrakovo postihnutých študentov
pri MFF UK. Druhé číslo IL vyšlo

Posíedné zbohom

v januári 1996 na 16-tich stranách.
Otvorila sa v ň o m diskusia o infor
matike na slovenských školách. Člá
nok o elektronickej pošte je vlastne
stručným návodom na to, čo treba
splniť po technickej stránke, aby sa
inštitúcia alebo súkromná osoba
mohla stať účastníkom medzinárod
nej siete Internet a používať ju. Pro
fesorka

gymnázia

sa

vyjadruje

k problematike počítačovej gramot
nosti žiakov. Študenti píšu o svo
jich diplomových prácach, o problé
moch správcu školskej počítačo
vej siete, zaujímavých príkladoch
z programovania, atcf. Z doterajších
ohlasov sa zdá, ž e IL našli správ
nych adresátov a že j e o ne záu
jem Jednotlivé čísla sú rozširované
zdarma na školy, resp. na adresy
jednotlivých učiteľov, ktorí o to po
žiadajú.
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M. Beiluš

Dňa 19. februára 1996 navždy opustil n a š e rady
vynikajúci pedagóg, vedec, literárny kritik a histo
rik, prekladateľ a publicista, dekan Filozofickej fa
kulty UK v rokoch 1989-1994, člen Vedeckej rady
UK, Filozofickej fakulty UK a vedeckých rád ďal
ších vysokých š k ô l na Slovensku, zaklada|úcl člen
a predseda Asociácie rusistov Slovenska, člen
predsedníctva Medzinárodne! asociácie učiteľov
ruského jazyka a literatúry, člen predsedníctva
Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej li
teratúry, člen Klubu nezávislých spisovateiôv
a predsedníctva Asociácie organizácií spisovate
ľov Slovenska - doc. PhDr. I v a n Slimák, CSc.
Doc. Slimák pôsobil na Katedre ruského jazyka a literatúry FF UK od roku 1953 V o
svojej vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti sa venoval najma problematike rus
kej literatúry 20 storočia Výsledkom jeho vyše štyridsaťročných bádateľských aktivít ie
séria vysokoškolských skript, množstvo štúdií, článkov a doslovov zameraných na výs
kum tvorby jednotlivých autorov i literárnych smerov Intenzívne sa zaoberal aj otázka
mi modelovania literárnovedných syntéz v cykle vysokoškolských prednášok a funk
ciami analýzy umeleckého textu z didaktického hľadiska
Napriek bohatej publikačnej činnosti doc Slimák nikdy nepatril k tzv kabinetným
vedcom, priam bytostne potreboval držať prst na pulze doby Bol nadšeným propagá
torom humanistického poslania literatúry, aktívnym občanom, nikdy sa nezriekajúcim
spoluzodpovednosti za svet, v ktorom žil A| preto, ba možno práve preto, sa k nemu
hlásia a budú hlásiť stovky jeho študentov, priateľov a kolegov, aj preto sa tak hlboko
a natrvalo zapísal do našich myslí a sŕdc
Čest jeho pamiatke.
Katedra ruského jazyka a literatúry FIF UK

& 6iĽV
Tretí rok existencie nadácie - bude posledný?
Nadácia Študentská banka Univerzity Komenského v Bratislave
vstupuje d o tretieho roka svojej existencie. Dovolte mi, aby som
sa obzrel z a tými práve skončenými dvomi rokmi, presnejšie po
vedané dvomi rokmi a pár mesiacmi.
Nadácia Študentská banka vznikla 7.12.1993, kedy bol na
Mestskom úrade Bratislava-Staré Mesto zaregistrovaný jej štatút.
Členmi nadácie sú podľa štatútu jej zakladajúci členovia, darco
via a študenti - členovia Akademického senátu UK. Potrebu zria
diť nadáciu, ktorá by podporovala študentov UK, si vynútila situá
cia v ubytovaní, ktorá sa katastrofálne začala prejavovať v škol
skom roku 1993/94. Okolo 100 študentov UK využilo vtedy mož
nosť ubytovania v DM pri S O U v Bratislave, avšak za podstatne
vyššie bytné, ako v ŠDaJ UK. V priebehu prvého roka, kedy bol
ešte na účte počiatočný vklad, bolo možné týmto študentom po
môcť jednorázovým sociálnym štipendiom. T o ale nie je jediný
cieľ nadácie. Nadácia si kladie za úlohu aj podporovať aktivity
študentov, reprezetujúcich UK doma i v zahraničia podľa finanč
ných možností poskytnúť štipendiá tým študentom, ktorí úspešne
reprezentovali UK na medzinárodnom poli. Zároveň podporovať
programy, zamerané na vytvorenie primeraných podmienok pre
štúdium, ako i mimoškolské aktivity našich študentov.
O d tej doby sa však nadácia dostala d o finančnej tiesne,
z ktorej ju nedostal ani dar rektora UK - prof. MUDr Juraja Šveca,
DrSc., v podobe jeho prvého poslaneckého platu Hoci vyzval
prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov aj ostat
ných kolegov - poslancov o podobný čin, nenašiel sa sponzor,
ktorý by prispel na účet nadácie. V tomto roku sa Správna rada

Nadácia Študentská banka
Univerzity Komenského v Bratislave
Šafárikove nám. 6,818 06 Bratislava
vyhlasuje

VEREJNÚ SÚŤAŽ NA LOGO NADÁCIE
Podmienky súťaže:
1, Súťaže sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej repub
liky žijúci trvale n a území' Slovenska alebo v zahraničí'.
2 L O G O b y malo znázorňovať cieľ nadácie - podporu štu
dentom študujúcich na Univerzite Komenského

rozhodla pre nový spôsob získavania finančných prostriedkov organizovaním rôznych kultúrnych, spoločenských a špoitových
podujatí pre študentov a zamestnancov UK, na ktoré by mohli
prispieť, v rámci svojich možností, aj rôzne právnické a fyzické
osoby.
Či sa podarí uskutočniť všetky predsavzatia Správnej rady
a získať ďalšie financie na realizáciu cieľov nadácie, bude záležať
nielen na samotnej Správnej rade a členoch nadácie, ale v nepo
slednom rade aj na tom, v akom znení bude schválený navrhova
ný zákon o nadáciách. Ostáva mi dúfať a veriť, že tento zákon ne
zruší sľubne sa rozbiehajúcu činnosť Nadácie Študentská banka
Univerzity Komenského v Bratislave.
Pre tých, ktorí by chceli prispieť na účet nadácie, a tak jej po
môcť pri plnení jej náročných cieľov, je tu číslo účtu a adresa
nadácie.
adresa: Nadácia Študentská banka
Univerzity Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
818 06 Bratislava
Bankové spojenie: Investičná a rozvojová banka, a.s. pobočka Bratislava, Tallerova 10
Číslo účtu: 838 583/5200
Všetkým prispievateľom, darcom a sympatizantem cfakujem
Mgr. R o m a n Bíro
V ý k o n n ý predseda Správnej rady
Nadácia Študentská banka UK v Bratislave

Ďalší skvelý úspech našich proíramátorov
Družstvo Univerzity Komenského, reprezentované študentmi
Matematicko-fyzikátnej fakulty, opát o o k a z a » v o fir.áie celo
svetovej programátorskej súťaže v o Philadelphii vynikajúcu
úroveň našich mladých programátorov. 2 niekoľko stavák
družstiev, ktoré súíažffi v regionálnych kolách, postúpte d o fi
nále 43, Podľa počtu vyriešených úloh skončilo naše družstvo
n a 5-tom a ž 15-tom mieste. Nakoľko v o Philadelphii tobolo už
štvrté finálové umiestnenie družstva našej univerzity, môžme
pomaly hovoriť o tradícii. K úspechu pri šírení dobrého mena
Univerzity Komenského v o svete našim študentom úprimne
blahoželáme,
•#-

Technické podmienky.
1. Návrh L O G A je potrebné vyhotoviť n a formáte A4 a môže
obsahovať maximálne cfve farby - vhodná j e čierna spotu
s doplnkovou farbou,
2. Každý návrh L O G A musí byť spracovaný zvlášť a označe
n ý kódom. K návrhom j e potrebné priložiť na samostatnom pa
pieri údaje o tvorcovi L O G A (meno, priezvisko, titul, adresa
bydliska) spolu s kódmi jeho súťažných návrhov,
3. Návrhy j e potrebné zaslať d o 30.4.1996 na adresu:
Nadácia Študentská banka UK
Šafárikovo n a m 6
818 06 Bratislava
Porota a ceny:
1. Súťažné návrhy bude hodnotiť porota zložená z členov
správnej rady nadácie a rektora UK prof, MUDr Juraja Šve
ca, DrSc.
2. Tri najzaujímavejšie návrhy budú odmenené hodnotnými
cenami a darmi.

ISIC - medzinárodná študentská karta
Už v minulom roku niektoré Informačné centrá mladých
(ICM) na Slovensku začali distribuovať ISIC karty - medziná
rodné študentské identifikačné karty, ktoré platia v 80 kraji
nách sveta Majiteľovi umožňujú zľavy na cestovnom autobu
som, vlakom i lietadlom, na ubytovaní, na vstupnom d o múzeí
atď Karta okrem iného dovoľúje používať ISIC Help Line - te
lefonickú linku 24 hodín denne zdarma, ktorá poskytuie infor
mačný servis o cestovaní a núdzových situáciách
Oficiálnym národným distributérom ISIC kariet sa od tohto
roku stáva ICM v Topoľčanoch. V súčasnosti ich možno dos
tať v piatich ICM - v Bratislave, Topoľčanoch, Martine. Žiline
a Banskej Bystrici Pre nadobudnutie karty musí stredoškolák
predložiť doklad o štúdiu a vysokoškolák index, iednu foto
grafiu, preukaz totožnosti a 160 Sk

NAŠA UNIVERZITA spravodai Univerzity Komenského v Bratislave • Vydáva Univerzita Komenského • Adresa Šafárikovo nám i 6. 818 0 6 Bratislava • Tei 304 111 •
Predseda redakčnei rady: prof RNDr Pavol Hrnäar, DrSc, prorektor UK Členovia doc MUDr Marián Bemadič. C S c . LF UK Bratislava, doc RNDr Aladár Valecit. C S c . FaF
UK, doc PhDr Duěan Stanek, C S c , Práv F UK. doc PhDr Ladislav Kiczko, C S c . FiF UK, doc PhDr Daniel škowera. FiF UK. doc RNDr Vta<*mír Fajoor. C S c , P w F UK.
RNDr Martin Belluô, MFF UK. doc PhDr František Korček, CSc . FTVŠ UK, PhDr l u o a Koubková, CSc , Ped F UK, doc PhDr Mrron Zelina, DrSc Ped F UK. prof R N O Jozer
Komorník. DrSc , F M UK. prof ThDr Karol Gábrié, EBF UK, doc TJiDr Viliam Judák. RKCMBF UK • Zodp r Mgr Jiňna Hinnerová • Grafická úprava Danna Foldeiová • T l a í
Polygrafické stredisko UK • Uzávierka 1 k ai d é h o mesiaca
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Doc. J . Vo j t e k , v e d ú c i katedry žurnalistiky:

Zlepšili sa podmienky
praktickej výučby
• Pán docent, vaša šesť
desiatka j e príležitosťou bi
lancovať. A k ý j e pohľad
vedúceho katedry na vlastné
životné jubileum?
- Ak sa človek dožíva tak
povediac kmefovského veku vo
funkcii vedúceho katedry, voľkynevoľky musí pripustiť, že to nie
je ani tak jeho osobná zásluha,
ale predovšetkým zásluha tých,
ktorí ho obklopujú, resp. s ktorými
spolupracuje. Ja som mal šťastie
na ľudí, od ktorých som závisel.
A j preto som mohol pracovať a
stále pracujem pomerne veľa.
Samozrejme, že človek - ak je
čo len trochu sebakritický - si
nikdy nemôže povedať, že toho
nemohol urobiť viac a lepšie.
Budúcnosť vari zhodnotí vývoj
katedry žurnalistiky FiF UK po
roku 1989 a hádam aj môj podiel
na ňom - spravodlivo.
V niekoľkoriadkovom rozhovo
re môžem, samozrejme, pou
kázať iba na vybrané pozitíva či
negatíva činnosti pracoviska, aj
to s rizikom, ž e budú subjektívne
a navyše, vyslovené z pozície
funkcie, ktorú zastávam od roku
1992.
• Napriek tomu - mohli by
ste charakterizovať v ý v o j
katedry?
- Nazdávam sa, že katedru žur
nalistiky sa podarilo stabilizovať.
Odišli z nej ľudia neprofesionálni,
resp. tí, ktorí nemali osobnostné
predpoklady pracovať v kolek
tíve. Prejavilo sa to pozitívne vďaka bohu - na medziľudských
vzťahoch. Tie síce nie sú ideálne
(ozaj, jestvuje niečo také vôbec),
ale sú výrazne lepšie než v minu
losti. A to dáva predpoklady na
efektívnu, systematickú prácu.
V minulých dňoch sme dotvorili
filozofiu nášho učebného progra
mu, ktorý obsahuje jeho základné
súčasti, vzťahy, resp nadväz
nosti medzi nimi. Zdôrazňujem,
že ide o filozofiu zodpovedajúcu
duchu potrieb demokratických
prostriedkov masovej komuniká
cie v rámci demokratického
Slovenska.
Uvedomujeme si, že ide síce o
významný, ale viac-menej prvý
krok, pretože túto filozofiu treba
napĺňať kvalitnými prednáškami,
seminármi a cvičeniami, ako aj
serióznou vedeckovýskumnou
prácou.
Túto stranu pripravili

zariadeniach. Vďaka jestvujúcej
technickej základni novinárske
celky pripravené študentmi (pod
vedením zodpovedných peda
gógov) vstupujú do systému slo
venských masmédií - napríklad
cez rozhlasové Štúdio Academica, ba prekračujú hranice
Slovenska v podobe E-mailového periodika Naše slová
• Čo v á s za roky strávené
na katedre žurnalistiky, pri
padne na poste prodekana
pre zahraničné styky FiF UK
najviac potešilo a čo by ste,
naopak, radšej vymazali
z pamäti?

• S tym by mala úzko súvi
sieť tvorba nových učebných
textov.
- Ani na tomto poli nezaostá
vame. V nových podmienkach od roku 1991 - vyšlo u nás 10
učebných textov. Poznám si
tuáciu v zahraničí, môžem teda
porovnávať: vo viacerých okoli
tých štátoch, kde sa žurnalistika
i jej výučba reformujú rovnako
ako na Slovensku, nemajú jediný
svoj učebný text a používajú iba
zahraničné. Ako však neraz od
znelo na medzinárodných podu
jatiach venovaných novinárske
mu vysokému školstvu, naposle
dy napríklad v novembri 1995 v
Maastrichte, opravdivú školu bez
pôvodných učebných textov si
sotva možno predstaviť. Radi by
sme dosiahli stav, keď každý
kurz budeme mať pokrytý vlast
nou literatúrou.
• S p o m e n u l i ste zahra
ničie...
- Doslova nevídane vzrástli
naše kontakty so zahraničím.
Predovšetkým vďaka tomu, že
sme sa stali pridruženým členom
Eu rópskej asociácie vzděláván ia
v žurnalistike, známej pod skrat
kou EJTA. Vedieme sústavný
dialóg s partnerskými školami v
zahraničí o všetkých aspektoch
výchovy novinárov. Naši pedagó
govia i študenti stážujú v cudzine,
zahraniční učitelia vstupujú do
nášho vyučovacieho procesu.
Žiaľ, nie všetky ponuky, ktoré
dostávame z cudziny, môžeme
akceptovať, lebo nás brzdí ne
dostatok financií.
A j vďaka spolupráci so zahra
ničím sa u nás zlepšili podmienky
praktickej výučby. Žurnalistiku v
klasických i elektronických, ba i
tzv nové médiá môžeme vyu
čovať na vlastných technických
študenti katedry žurnalistiky

- Na katedre pôsobím od 16
decembra 1967. Navyše, v ro
koch 1954-59 som ju absolvoval.
Ako to už v živote býva, zažil
som tu obdobia príjemné i menej
príjemné. Tie druhé, našťastie,
preboleli a bolo ich menej ako
tých prvých. Našiel somtu nielen
korektných kolegov, ale aj dob
rých či najlepších priateľov,
oddaných i obetavých zároveň
Im všetkým by som sa rád čo
najúprimnejšie i najpokornejšie
poďakoval. Odviedli a odvádzajú
prácu, ktorá robí česť katedre i
fakulte.
A keď mi už príchod i odpovedať
na vašu otázku konkrétne, van
najväčšiu radosť som mal na
konci roku 1995, keď nám Akre
ditačná komisia Ministerstva
školstva SR udelila právo robiť
rigorózne skúšky a školiť v post
graduálnom štúdiu. Žurnalistike
sa tým dostalo cti, akú na našej
Alma Materpožívajú tradičné dis
ciplíny.
• A k é j e vaše želanie d o
najbližších dní a do budúc
nosti?
- Aby sa nám podarilo katedru
omladiť. Viem, že to v terajšej fi
nančnej situácii nebude ľahké A
rovnako si uvedomujem aj to, že
sa tak nestane rýchlo. Lenže naj
mä my, "stará garda", potrebu
jeme nasledovníkov a najlepšie
takých, ktorí by nás prekonali,
lebo len tak bude mať naše
dnešné úsilie zmysel.
Priznám sa, že mám aj želanie,
pokiaľ ide o študentov. Bol by
som rád, keby boli kritickí nielen
k nám, ale aj k sebe; keby cítili
spoluzodpovednosť za školu,
ktorú si zvolili.
Samozrejme, že mám aj osobnejšie želania, ale tie z po
hľadu pracoviska nie sú až
natoľko dôležité.
• Ďakujem vám, pán do
cent, za rozhovor a pripájam
s a k u gratulantom.
Zhovárala sa: Zuzana Artimová
Snímka Ján Lofaj

Namiesto vinša
V o februári sme na katedre
žurnalistiky FiF UK zablaho
želali k osemdesiatinám do
centovi Jozefovi Weiserovi,
jednému zo zakladateľov bra
tislavskej novinovednej školy,
známej v 60. rokoch aj v medzi
národnom kontexte. Jeho
myšlienky o vzťahu masmédií
a politických subjektov, ktoré
odzneli na slovensko-americkom kolokviu o žurnalistike a
jej výučbe v demokratickej spo
ločnosti, iste zaujmú nielen bu
dúcich novinárov:
- Nijakú regulácia nemôte v
demokratickej spoločnosti ur
čovať médiám záväznú loja
litu voči vlóde. Potrebná je
lojalita voči demokratickému
systému a tá práve predpo
kladá kontrolu mocenských
orgánov. To, pravda, vonkon
com neznamená
apriornú
predpojatú negáciu všetkého,
čo demokraticky z volené vláde
rob!...

IMOIUOh
• Trh pracovných príležitostí
sa ponúka 28.-29. marca 1996
v priestoroch bratislavskej
Ekonomickej univerzity vyso
koškolákom - nádejným mana
žérom.
jtph
• Maska Tri prasiatka sa stala
víťazom medzinárodného kar
nevalu, ktorý v polovici febru
ára t r . usporiadala v UNICclube študentská organizácia
CARP.
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• Sluchovo postihnuté deti
základných š k ô l trikrát týž
denne (v pondelok, utorok a
štvrtok) nábožensky vycho
vávajú v posunkovej reči štu
denti Rímskokatolíckej Cyri
lometodskej bohosloveckej
fakulty.
II
• V ý s t a v u Študentská foto
grafia '96 pripravil na marec
Študentský parlament Filozo
fickej fakulty UK v galérii Fo
c u s na Štúrovej 9.
umkp
• D v o j n á s o b n ý držiteľ Pul i t z e r o v e j ceny a n i e k o ľ k o
ďalších amerických novinárov
vystupuje v cykle prednášok o
žurnalistike každý štvrtok o
9.30 hod. v Centre nezávislej
žurnalistiky na Štúrovej 9. Id

FIF UK pod vedením Zuzany ArtlmoveJ a Pavla Hrlcu

