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SPRAVODAJ
UNIVERZITY
KOMENSKÉHO

NASA UNIVERZITA
Univerzita Komenského vyzdvihuje významný prínos a zásluhy
UK
a považuje si za česť udeliť ma Pamätnú medailu UK
Pri príležitosti 5. výročia založenia Fakulty managementu UK
uskutočnila sa v dňoch 18.- 10. apríla 1996 medzinárodná ve
decká konferencia Rozvoj teórie a praxe manažmentu ako hlav
ný predpoklad zvyšovania efektívnosti v podmienkach trhovej
ekonomiky. Na slávnostnom otvorení konferencie sa zúčastnil
premiér vlády SR V. Mečiar, podpredseda NR SR A. M. Húska,
ministerka školstva SR E. Slavkovská, ako i ďalší zástupcovia
ústredných štátnych orgánov. Prítomní boli zástupcovia part
nerských univerzít z USA, Talianska, Nemecka, ČR, sloven
ských vysokých škôl a ďalší hostia. V úvodnom príhovore rektor
Univerzity Komenského prof. MUDr. J. Švec, DrSc., ocenil ne
malé zásluhy predsedu vlády SR V. Mečiara o vznik fakulty
a odovzdal mu Památnú medailu UK.
Predseda vlády V. Mečiar poďakoval za ocenenie a vo svojom
vystúpení zdôraznil význam rozvoja llidských zdrojov a potrebu
prípravy odborníkov tak, aby obstáli v konkurenčných podmien
kach zjednotenej Európy v tomto i budúcom tisícročí. K účastní
kom konferencie sa prihovorili aj ministerka školstva SR
E. Slavkovská a podpredseda NR SR A. M. Húska.

*Úspech každého manažéra nie jé
iba v sume poznatkov, ktoré si doká
že osvojit, ale v schopnosti tvorivo
ich aplikoval Ale i to je iba polovica
pravdy. Hlavná schopnost manažéra
spočíva v umení bezprostredne viest
hiéí, vedief ich motivovat, získat, doSiahnuí ich podporu. Len za pomocí
tímu môže potom znásobovat svoje
sity. Manažér, ktorý nemá
túto
schopnost, je odsúdený na úradníc
ku prácu'.
V. Mečiar
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A čo (e mladost? - Dvadsaťpäť rokov7
Ružových tvárí hlaď jore?
Čí údov sila? Cí strmosť k r o k o v 7
Toto sa všetko zostará!
Mladosť je túžba živá po kráse.
je hlas nebeský v zemskom ohlase,
fe nepohol duší svätý.
fe tá mohutnosť, čo slávu hľadá,
fe kvetín lásky rajská záhrada.
je anjel v prachu zaviaty!
A Sladkovič
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20. februára 1996 vyšil v Zbierke zákonov, čiastke 16 a 1.marca vstúpili v platnosť štyri dôležité vyhlášky,
z ktorých najmä Vyhláška č. 41 Ministerstva školstva Slovenske/ republiky o odbornej a pedagogičkeJ spôsobi
losti pedagogických pracovníkov a Vyhláška č. 42 o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov vyvolali
v širokej pedagogickej verejnosti živú diskusiu s množstvom otáznikov.
Je nepochybné, že novela vy
hlášok bola potrebná. Rastú požia
davky na pedagogickú spôsobi
losť, menia sa spôsoby prípravy
učiteľov, vychovávateľov a peda
gogických pracovníkov. Očakávalo
sa, že mnohé nejasnosti a nepres- ®||||
nosti starej Vyhlášky č. 222 novela
odstráni. Hlavne sa však očakávalo, že dôjde k náprave krívd v tom
zmysle, že tí s vyšším vzdelaním budú kva
lifikovanejší a spôsobilejší pre pedagogic
kú prácu v porovnaní s tými, ktorí majú
nižšie vzdelanie, a na druhej strane, že tí,
ktorí majú rovnaké vzdelanie, nebudú roz
lične posudzovaní čo do ich kvalifikácie.
Otvorene možno konštatovať, že učitelia
čakali priznanie 10. platovej triedy pre
všetkých, ktorí majú zodpovedajúcu vy
sokoškolskú kvalifikáciu. Očakávania sa
nesplnili, I keď filozofia transformácie
školstva to vyjadrila. Vyhlášky dokázali
"zajať a možno aj "zabiť filozofiu.
V Učiteľských novinách vyjadrili už svoje
protesty napríklad 26 učiteľov z gymnázia
v Leviciach, pracovníci gymnázia Ľudovíta
Štúra v Trenčíne a iné skupiny a jednotlivci,
ktorí poukazujú najmä na nespravodlivosť
v tom zmysle, že učitelia s vysokoškolským
vzdelaním a titulom magister sú zaradení
do 9. platovej triedy, zatiaľ čo inžinier, ktorý
učí na škole a doplnil si pedagogické štúdi
um, je zaradený d o 10. platovej triedy. Uči
telia z Levíc považujú túto vyhlášku za ne
humánnu. Tituly Ing. a Mgr. sú podľa plat
ného vysokoškolského zákona č. 172/1990
rovnocenné. Podľa § 9 ods. 1 písm. a) na
postup do 10. platovej triedy je potrebný
akademický titul. Pritom výklad k vyhláške
hovorí, že Ing. je akademický titul a Mgr.
nie, čo je v protiklade so spomínaným zá
konom č. 172/1990. Posun do 10. platovej
triedy vyvoláva aj ďalšie otázniky a problé
my. Na niektorých vysokých školách sú
asistenti a odborní asistenti v deviatej plato
vej triede, a teda učitelia na základných
školách budú mať vyššie platové a morálne
ocenenie, približne také, ako kandidáti vied
alebo PhD. na vysokých školách. A domys
lime to dalej - kecľ učiteľ s akademickým ti
tulom bude v desiatej triede, tak učiteľ
s CSc., alebo PhD. by mal byť v jedenástej
triede, docent v dvanástej a pre profesora,
resp. DrSc., už neostáva platová trieda,
ibaže sa rozšíri... Vieme, že je to možné rie
šiť rozličnými nesystémovými krokmi, ako
napr. osobnými príplatkami, ale...
Pracovníci katedry logopédie Pedagogic
kej fakulty UK vo svojej zásadnej pripo
mienke uvádzajú, že z vyhlášky vypadol
celkom "školský logopéd", hoci už niekolko rokov absolventi tohoto smeru
opúšťajú Pedagogickú fakultu UK.

Prvú kvalifikačnú skúšku, ktorá je
podmienkou prechodu do desiatej
platovej triedy, robia metodické
centrá, Štátny pedagogický ústav
a vzdelávacie organizácie, ktoré
zriaďujú vysoké školy (§6). ale v pa
ragrafe osem sa hovorí, že komisiu
môže vymenovať aj dekan fakulty.
Z toho vyplýva, že "školiť vysoké
školy nemôžu, ale skúšať môžu
Obsahom prvej kvalifikačnej skúšky, ktorei
absolvovanie je podmienkou prechodu do
desiatej triedy, je 'schopnosť uplatnenia
tvorivých pedagogických skúsenosti peda
gogických pracovníkov pri riešení odborno-metodických problémov vyučovania"
Znenie obsahu skúšky navodzuje prtnaimenšom tri závažné otázky: Prečo len
uplatnenie? Autor nemôže nič vymyslieť,
len uplatniť už vymyslené Prečo len odborno-metodické7 Nemôže napr robiť prá
cu z riadenia Prečo len vo vyučovaná Aj
tu sa potvrdzuje, že autori zabudli na vý
chovu a vychovávatelbv Asi chápu po)em
vyučovanie širšie ako pojem výchova, pri
tom opak je pravdou Podlá tohoto znenia
obsahu skúšky - z výchovy nie |e možné
robiť prácu ani skúšky na kvalifikačný
postup!
V mnohých názvoch spôsobilosti
(príloha Vyhlášky č. 41) sú označenia
a názvy náplne práce, ktoré nikdy ani
neexistovali (napr. pedagogika emocio
nálne narušených), a na druhej strane
sa v prílohe nenachádzajú mnohé názvy,
ktoré absolventi vysokých škôl majú na
diplomoch (napr. školský logopéd) Táto
skutočnosť môže vyvolať veľa problémov
u zamestnávateľov, ktorí nenájdu v zozna
me spôsobilosti taký názov, aký bude mať
absolvent na diplome Majú sa teraz vyso
ké školy prispôsobovať vyhláške a meniť
názvy svojich študijných odborov? Alebo
sa vydá výklad k vyhláške (už by to bol
asi druhý, keď nie tretí výklad ani nie me
siac po jej vyjdení a platnosti), kde sa uve
dú všetky alternatívy názvov?
Vyhlášky nesplnili očakávania peda
gogickej verejnosti. Najviac sklamaní
vyplýva z nezaradenia všetkých vysoko
školsky vzdelaných pedagógov do de
siatky. Sklamanie je aj z podceňovania
vychovávateľov. Sklamanie je aj z ne
kompatibility vyhlášok s existujúcimi
alebo minulými názvami kvalifikácií
a študijných odborov. Nespokojnosť je
s privelkými právomocami metodických
centier, ktoré po územnej reorganizácii
budú mať ešte menej odborníkov vo svo
jich regiónoch. Nespokojnosť je ale
najmä s tým, že vyhlášky nie sú v Inten
ciách modernej tvorivej a humanistické!
filozofie výchovy, ale skôr túto filozofiu
likvidujú.

VYHLÁŠKA
JE PARAGRAFOVÝM ZAJATÍM
FILOZOFIE

Katedra vychovávateľstva a sociálnej pe
dagogiky Pedagogickej fakulty UK, podob
ne ako absolventi pedagogických a filozo
fických fakúlt upozorňujú na jednu z naj
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väčších diskriminácií, ktorá bola a pokraču
je aj v tejto vyhláške, a to je podcenenie
vysokoškolsky vzdelaných vychovávate
ľov. Na mnohých školách v mnohých škol
ských zariadeniach sú vychovávatelia - ab
solventi vysokých škôl zaradení do ôsmej
platovej triedy, niekedy do deviatej, ale tak
mer nemajú možnosť postúpiť do desiatej
platovej triedy. V skupine vychovávateľov je
najväčšia nekvalifikovanosť na Slovensku
(napr. na východnom Slovensku v špeciál
nych zariadeniach je len 17% kvalifikova
ných vychovávateľov) a teraz nová vyhláš
ka, od ktorej sa očakávala náprava, ešte
viac potláča vychovávateľov Vo filozofii
pedagogiky uznávame, že len profesionalizáciou výchovy dokážeme čeliť náporu ne
gatív modernej doby, pritom v praxi robíme
opak. Vydávame vyhlášku, ktorá ponižuje
vychovávateľstvo Vyhláška pracuje proti
spoločenskej potrebe a filozofii prežitia.
Sekcia riaditeľov špeciálnych škôl v pô
sobnosti Školskej správy Bratislava VI.
vyjadrila tiež zásadný nesúhlas so zarade
ním vychovávateľov do 8. platovej triedy.
Uvádzajú, že dokonca im Vyhláška č.
41/96 neumožňuje vykonávať kvalifikačné
skúšky. Píšu, že obe kategórie pedagogic
kých pracovníkov majú rovnako zodpoved
nú prácu, a že je načase zrovnoceníť
výchovu so vzdelávaním a vychovávateľa
s učiteľom. Je paradoxné, že v čase, ked
spoločnosť zaznamenáva prudký nárast
kriminality, užívania drog, porušovania no
riem spoločenského správania, tak v tpmto
čase vyhláška oficiálne podceňuje a deval
vuje vychovávateľov ako profesiu.
Stanovisko k Vyhláškam č. 41 a 42 za
ujala aj Únia učiteľských fakúlt Sloven
ska. Pripomína, že text vyhlášok nebol
daný na diskusiu učiteľským fakultám
a ďalej uvádza: * Únia má zásadné pripo
mienky k šírke alternatívnych možností
uznania kvalifikácie pre vyučovanie vše
obecnovzdelávacích predmetov pre zá
kladné a stredné školy. Nesúhlasíme
s tým, aby dálšie postpromočné vzdelá
vanie organizovali a odborne garantovali
predovšetkým metodické centrá, resp.
Štátny pedagogický ústav, ako je to uve
dené v § 5 až § 8 Vyhlášky č. 42/1996,
lebo tieto organizácie nie sú kvalifikova
né ani akreditované na vykonávanie
týchto činností. Žiadame, aby realizačný
mi inštitúciami pre ďalšie vzdelávanie
boli predovšetkým fakulty pripravujúce
učiteľov".

Doc. PhDr. Miron Zelina, DrSc.,
prodekan Pedagogickej fakulty UK

Z rokovania
VEDECKEJ R A D Y U K
Hlavným bodom programu zasadania Vedeckej rady
UK, ktorá sa zišla dňa 22. apríla 1998, bolo preroko
vanie 11 návrhov na vymenovanie za profesorov. Súčas
ťou rokovania bola aj informácia prorektora UK pre
vedeckovýskumnú činnosť doc. Kalavského o stave da
tabázy EVIPUB. Ďalej sa Vedecká rada UK rozhodla
zaujať stanovisko k návrhu zákona o Matici slovenskej.
Dňa 29. 4. 1996 poslal prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc.,
predseda Vedeckej rady a rektor UK predsedovi NR
SR I. Gašparovlčovl list nasledovného znenia.

Vážený pán predseda,
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave na svo
jom riadnom rokovaní dňa 22. apríla 1996 oboznámila sa
s paragrafovaným znením návrhu zákona o Matici slovenskej
a po rozsiahlej diskusii uzniesla sa informovať Vás o svojom
stanovisku. Koná tak v presvedčení, že vedecké, pedagogic
ké a kultúrne poslanie a postavenie Univerzity Komenského
dáva jej vrcholnému akademickému orgánu právo a povin
nosť vyjadriť sa k navrhovanému zneniu právnej normy, ktorá
môže zásadne ovplyvniť aj vedné odbory prednášané a rozví
jané na fakultách UK Navyše Vedecká rada UK si uvedomuje,
že necitlivý zásah do inštitúcií našej vedy by mohol mať ďale
kosiahle dôsledky pre jej úroveň, objektivitu a začlenenie do
širšieho európskeho kontextu, nehovoriac o tom, že by mohol
vytvoriť nebezpečný vzor pre ďalšie drobenie a oslabovanie
našich vedeckých a teda aj vysokoškolských zariadení
Vedecká rada UK si váži poslanie Matice slovenskej a ne
chce ho ani spochybňovať ani znevažovať, no napriek tomu
nesúhlasí s niektorými ustanoveniami navrhovaného znenia
a trvá na ich zmene:
1. Vedecká rada UK nesúhlasí s formuláciou návrhu preambuly uvedeného zákona v znení:" že Matica slovenská je his
toricky osvedčená najvýznamnejšia ustanovizeň slovenského
národa v oblasti kultúrnej, spoločenskej a vedeckej činnosti..."
Vedecká rada UK navrhuje slovo "najvýznamnejšia" vypustiť.
Vysvetlenie: Tvorba dobrého zákona musí vychádzať z pravdi
vého posúdenia existujúcej situácie. Vedecká rada UK
upozorňuje predkladateľa, že slovenský národ má mnohé iné
kultúrne, spoločenské a vedecké inštitúcie (divadlá, hudobné
telesá,filmové, literárne, túdovo-umelecké a cíalšie ustanoviz
ne, vysoké školy, vedeckovýskumné pracoviská a pod ), ktoré
presahujú postavenie, poslanie a rozsah činnosti Matice
slovenskej.
2. Vedecká rada UK žiada vynechať ods. 2 paragrafu 2,
podľa ktorého " na Maticu slovenskú možno preniesť osobitné
úlohy ak je ich plnenie týmto spôsobom účelnejšie a výhod
nejšie." Vysvetlenie: Zákon o Matici slovenskej nemôže zabez
pečiť prenesenie takých úloh na Maticu slovenskú, ktoré sú
inými zákonmi zverené iným inštitúciám.
3. Vedecká rada UK žiada vypustiť z návrhu písmeno e)
z paragrafu 3, pretože je v rozpore z ustanoveniami platných
právnych noriem.
Vedecká rada UK sa týmto pripája k stanoviskám ústavov
SAV a Rady vedcov SAV k návrhu Zákona o Matici slovenskej
v predloženom paragrafovom znení Vedecká rada UK sa ob
racia na Vás, vážený pán predseda a Vašim prostredníctvom
aj na poslancov NR SR so žiadosťou o úpravu návrhu v zmys
le vyššie uvedených pripomienok.
S pozdravom
Prof. MUDr. Jura] Švec, DrSc.,
predseda Vedeckej rady a rektor UK

FACULTAS
JURIDICA

VEDECKÍ KONFERENCII
K 75. VÝROČIU
PRÁVNICKEJ FAKULTY UK

P. Blahu, CSc., uskutočnila ďňa 29. marce 199$. Odbor
ným garantom konferencie bola JUDr. S, Košlčtarová,
gestorský konferenciu zabezpečila katedra správneho
a ekologického práva PRAF UK.
Pri výbere témy konferencie organizátori zohľadnili potrebu
zhodnotiť, ako sa v súčasnosti požiadavky na ochranu a tvorbu
životného prostredia premietajú v platných právnych predpisoch
Slovenskej republiky v rôznych právnych odvetviach a vedných
odboroch Cieľom konferencie bolo predznačiť a podporiť prog
resívne tendencie v právnej úprave s osobitným zreteľom na výs
kum a zavádzanie nových moderných právnych inštitútov do
platnej právnej úpravy tak, aby sa čo najviac priblížila k právnej
úprave členských štátov Európskej únie.
Účastníkov konferencie privítal doc JUDr Peter Škultéty, CSc.,
vedúci katedry správneho a ekologického práva, s úvodnými
prejavmi vystúpili doc. JUDr. Pavol Kubíček, CSc., prodekan pre
výchovno-vzdelávaciu önnost a doc JUDr. Alexandra Kršková,
CSc., prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť
Rokovanie konferencie prebiehalo v dvoch sekciách Do prog
ramu Sekcie verejného práva a teórie práva, ktorú viedla JUDr
Košičiarová, sa zapojilo jedenásť prednášajúcich Zaujímavá boia
paleta tém referátov. Od sociologických analýz globálnych prob
lémov životného prostredia, ich vzťahu k ľúdským právam až po
konkrétne odporúčania právnej praxi. Nechýbali otázky reorgani
zácie verejnej správy a jej dopadu na životné prostredie, stav
ochrany životného prostredia v Ústave SR, možnosti vzniku kon
trolného úradu ombudsmana, aktuálne trestnoprávne problémy
i stav na úseku finančnej legislatívy. Sekcia súkromného práva,
ekonomických vied a porovnávacej právo vedy sa zaoberala
environmentálnymi aspektami makroekonomickej politiky a vzá
jomnými súvislosťami environmentálnych a ekonomických proce
sov, environmentálnymi aspektami vybraných právnych úprav
obchodného práva, požiadavkami starostlivosti o životné prostre
die v zmluvných vzťahoch podnikatebkých subjektov, vzťahmi
poľnohospodárstva a ekológie v zahraničných právnych systé
moch i otázkami vlastníckeho práva vzhľadom na ochranu život
ného prostredia.
Následná spontánna diskusia poukázala na spätosť environmentalizácie právneho poriadku vo sfére súkromného práva
s vývojom v oblasti tovarovo-peňažných vzťahov. Je zrejmé, že
tvorba trhového mechanizmu vnáša nové právne inštitúty envi
ronmentálneho charakteru predovšetkým do občianskeho a ob
chodného práva.
Vedecká konferencia bola úspešným príspevkom k ďalšie
mu rozvoju poznatkov základného spoločensko-veďoeho
výskumu v roku, keď si Právnická fakulta UK pripomína 75.
výročie svojho vzniku.
Obsah jednotlivých referátov bude publikovaný v pripravova
nom zborníku

Text listu bol poskytnutý i Tlačovej agentúre SR

Mgr. Maria Srebalova
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Kreditný systém áno - nie ?
Vo vtaňajšom marcovom čísi* Našej univerzity sme úvodným rozhovorom s 1. prorektorom UK prof. RNDr, P. Hrnčiarom,
Dr$c., otvorili diskusiu o zavedení kreditného systému štúdia na UK. V uplynutých mesiacoch s« na stránkach našich novín
vyslovili k tejto téme zástupcovia - väčšinou akademickí funkcionári všetkých fakúlt, okrem teologických. Ich stanoviská a ná
zory boli rôzne, podobne ako aj stupeň prípravy a rozpracovanosti realizácie kreditného systému. O zhrnutie diskusie sme
požiadali opäť 1. prorektora UK prof. Hrnčiara.
A j napriek ťažkej ekonomickej situácii, ktorá vládne na vy
sokých školách, sa na U K už o d r. 1990 riešia základné kon
cepčné otázky edukácie, napr. akým smerom by sa malo
uberať vzdelávanie, aby sa absolventi našej univerzity vedeli
vyrovnať s požiadavkami, ktoré kladie hospodársky a poli
tický vývoj Slovenska a procesy užšieho prepojenia s me
dzinárodným spoločenstvom na obyvateľov Slovenskej
republiky už dnes, ako i v blízkej a vzdialenejšej budúcnosti.
Vstupom U K d o spolupráce so zahraničnými univerzitami
vznikla naliehavá potreba prebudovať náš edukačný systém
založený na uniformitných študijných plánoch na taký, kto
rý by bol porovnateľný s edukačným systémom univerzít
vyspelých štátov, a ktorý by vytváral podmienky pre rozvoj
ľudskej tvorivosti, tvorivých dispozícií študenta, zabezpečo
val by bohatší a kvalitnejší vnútorný život a poskytoval by priestor pre
viacrozmernú realizáciu každého jednotlivca. Intenzívna práca na jed
notlivých fakultách na prestavbe štúdia viedla k vypracovaniu nových
študijných poriadkov, nového obsahu štúdia, nových študijných odbo
rov. Bolo by iste zaujímavé zistiť, aké velké intelektuálne úsilie bolo vy
naložené na zmeny obsahu a systému štúdia na jednotlivých fakultách.
Zvonku však vidieť len niektoré. Pravda, zmeny edukácie treba chápať
ako proces, ktorý v istých úsekoch transformácie už pokročil, v iných je
na začiatku. Zavedenie voliteľných prednášok, seminárov a cvičení, a t o
nielen v rámci fakulty, ale i v rámci univerzity jestvuje už dnes a v budúc
nosti sa bude ešte viac rozširovať. Každý študent našej univerzity je v o
vyššom ročníku postavený pred permanentnú volbu svojho profesionál
neho sebautvárania, volbu voliteľných predmetov Je našou snahou, aby
štúdium na U K čo najlepšie vychádzalo v ústrety jednotlivcom, súčasne
však rešpektovalo požiadavky spoločnosti na možnosti uplatnenia absol
ventov v praxi, a aby bolo porovnateľné so štúdiom na popredných
európskych univerzitách. Preto z podnetu vedenia U K sme podnietili
diskusiu o prebudovaní klasického vzdelávacieho systému na kreditný.
T áto otázka, často diskutovaná na akademických stretnutiach, sa napo
kon premietla aj na stránky Našej univerzity. Skôr než pristúpim k struč
nému zhodnoteniu priebehu doterajšej diskusie o zavedení kreditného
systému na U K , rád by som zopakoval niekolko základných myšlienok
o kreditnom vzdelávacom systéme, ktoré som uviedol v marcovom čís
leN U z r. 1995, ako aj myšlienok z príspevku doc. dr. Kollárikovej ( N U ,
október 1995). Kreditný vzdelávací systém sa začal budovať v USA v r.
1869 na návrh prezidenta Harwardskej univerzity Ch. Eliota ako celo
štátny otvorený vzdelávací systém, súčasť trhového systému. Mal reš
pektovať požiadavky t r h u na uplatnenie vysokoškolských absolventov
v praxi podľa dosiahnutých študijných výsledkov. Aby škola mohla kaž
dého jednotlivca objektívne hodnotiť, bolo treba nájsť objektívne uka
zovatele školskej úspešnosti a ukazovatele kvality zvládnutého obsahu
a rozsahu štúdia na vysokej škole. T i e t o ukazovatele museli byť jedno
značné a platné pre celý vzdelávací systém v U S A aby študentovi mohli
byť započítané pri prestupe na iný odbor, či školu, a aby prípadný za
mestnávateľ získal dôkladnejšie informácie o odbornom profile uchádza
ča o zamestnanie Výsledkom týchto snáh bolo, že popri hodnotení kva
lity vedomostí vyjadrenej známkou alebo písmenom podobne ako u nás,
zaviedla sa jednotka zvaná kredit, ktorá vyjadrovala významnosť (váhu)
predmetu počtom hodín, vynaložených priemerným študentom na zís
kanie vedomostí požadovaných na priamej výučbe (počet kreditov,
priznaných istej disciplíne, zodpovedal počtu týždenných vyučovacích
hodín za semester). Kredit bol však priznaný len vtedy, ak študent získal
pozitívne ohodnotenie. Každá univerzita má ocenenie študijnej disciplíny
a zároveň stanovený celkový počet kreditov, ktorý musí študent dosiah
nuť, aby sa stal absolventom. Treba poznamenať, že kreditný systém
nezaznamenal až také široké uplatnenie, obzvlášť nie na klasických uni
verzitách. Viac sa uplatňuje na technických univerzitách, ako o t o m
hovorili rektori univerzít z hlavných miest európskych štátov na nedáv
nom zasadaní v Bratislave. Diskusia o zavedení kreditného systému pre
biehala aj na západoeurópskych univerzitách. Niektoré z nich už majú
zavedený kreditný systém, napr v Holandsku, preto by bolo rozumné
nadviazať s nimi spojenie, najmä vzhľadom na získanie poznatkov o hod
notení jednotlivých študijných predmetov počtom kreditov Z obsahu
publkovaných príspevkov k problematike zavedenia kreditného
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vzdelávacieho systému na U K vyplýva, i e okrem le
kárskych fakúlt a právnickej fakulty sa na ostatných
fakultách u ž vytvárajú predpoklady na prebudovanie
doterajšieho systému na kreditný za predpokladu,
že tento vylepši systém vzdelávania a hodnotenia
študenta.
Predstavitelia lekárskych fakúlt sa domnievajú, ž e kredit
ný systém sa na lekárskej fakulte nedá aplikovať ( N U , apríl
1995) alebo len čiastočne ( N U , november 1995). Autori
t o zdôvodňujú predovšetkým blokovou postupnosťou
predmetov ( I teoretické predmety, 2. predklinické pred
mety, 3. klinické predmety) a blokovou výučbou klinických
predmetov Z podobných dôvodov neuvažujú o zavedení
kreditného systému na právnickej fakulte ( N U , decem
ber 1995), kde o d r. 1990 zaviedli tri postupné bloky štúdia
A predmety teoreticko-historícké, B predmety verejno-právne.
C. predmety súkromno-právne. Každý biok končí záverečnou skúškou
Najďaiej so zavedením kreditného vzdelávacieho systému je naša na|mladšia fakulta, fakulta managementu, na ktorej kreditný systém |e
zavedený už od jej vzniku ( N U , apríl 1995). Autor príspevku dekan fa
kulty doc Rudy, považuje popri faktore kompatibility za ďalšiu veftu
prednosť kreditného systému skutočnosť, že vytvára študentom pod
mienky sebadotvárania. Prvostupňové, bakalárske štúdium, ktoré lahřňa
I až 3. ročník, predstavuje minimálne 132 kreditov, výučba v 4 a v 5
ročníku 74 kreditov Z ďalších fakúlt, zdá sa. že pri zavádzaní kreditného
vzdelávacieho systému najviac pokročila farmaceutická fakulta, kde
v prvom ročníku už v t o m t o školskom roku zaviedli kreditný system
Potešujúce je aj to. že skladba predmetov je kompatibilná i väčšinou
farmaceutických fakúlt združených v Asociácii farmaceutických fakiit
Prekvapuje predpokladaný pomerne vysoký počet kreditov na |edeo
rok - 60 Všeobecne sa odporúča pre magisterské štúdium v experimen
tálnych odboroch 220 kreditov A j prírodovedecká fakulta je pripra
vená na kreditný systém. M á dobré päťročné skúsenosti s bodovým
systémom hodnotenia študenta a významnosti disciplíny Flexibilitu a in
dividuálnu profiláciu jednotlivca na fakulte zabezpečuje stále väčšia
ponuka voliteľných predmetov ( N U , jún 1995).
N a matematicko-fyzikálnej fakulte, k ý m pristúpia k realizácii kre
ditného systému, chcú mať jasne definované jeho ciele ( N U . apríl 1996).
Z ostatných fakúlt najďalej pokročili na pedagogickej fakulte, kde majú
už pre kreditný vzdelávací systém vypracovaný študijný poriadok ( N U ,
október 1995). Zodpovedný prístup zaznamenávame aj na FTVŠ. kde sa
zdá byť istým problémom priraďovanie kreditov jednotlivým predme
t o m ( N U , apríl 1995). N a filozofickej fakulte po vyriešení zložite|
problematiky pestrosti študijných odborov, vyrieši sa aj otázka kreditné
ho systému k spokojnosti všetkých ( N U , marec 1996)
Problematiku kreditného vzdelávacieho systému neuzatvárame, prvé
kroky sme už urobili. V ďalšom bude potrebné vypracovať študijný po
riadok pre kreditný študijný systém a skúšobný poriadok a hlavne nás
čaká veľa práce pri obsahovej prestavbe jednotlivých predmetov
Žiadny systém nie Je účinný, ak nesplnf dele, pre ktorý bol
vytvorený. Kreditný vzdelávací systém nebude účinný ak napr.
nezabezpečí:
1. transfer kreditov medzi fakultami, medzi domácimi a zahra
ničnými univerzitami,
2. objektívne hodnotenie študenta p o d b Jeho tvorivých schop
ností využívat poznatky získané štúdiom,
3. systematické štúdium počas celého semestra,
4. ak sa nepodarí presvedčiť zamestnávatelskú sféru, aby si
osvojila prax posudzovať absolventa vysokej školy na základe zís
kaných študijných výsledkov.
A na záver. Rozhodujúcim faktorom pre dosiahnutie cieľov univerzity
sú učitelia. Predovšetkým ich aktivita, schopnosti, erudícia, vzdelania,
entuziazmus a flexibilita môžu zaručiť, že jej absolventi budú pripravení
pre budúce tisícročie. Sú t o učitelia, ktorí sú zodpovední za rozsah a vy
sokú úroveň toho, čo študentovi poskytnú v rámci individualizovane|
osobnej prípravy
Prof. R N D r . Pavol Hrnčiar, DrSc.

ODDELENIE MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV RUK INFORMUJE...
У/Ж

Regionálnys e m i n á r
Európskych administrátorov programu Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund
Univerzita Komenského sa stala v apríli
minulého roka jednou z tých akademic
kých inštitúcií vo svete, ktoré poctila finanč
ným darom jedna z najvýznamnejších sve
tových nadácií - Nippon Foundation
(predtým Sasakawa Foundation). Rokova
nia, ktoré začali pred štyrmi rokmi prostred
níctvom Nadácie Občianskeho fóra v Pra
he, uvažovali najprv o spoločnej finančnej
základine pre Univerzitu Karlovu a Univerzi
tu Komenského v o výške 1 mil. USD. Po
rozdelení ČSFR Univerzita Komenského
dostala možnosf vystupovať vo vzťahu
k Sasakawa Foundation ako samostatný
partner. V apríli 1995 sa podpísala zmluva
o vytvorení programu na podporu postgra
duálneho štúdia na UK, financovaného
z prostriedkov fondu SYLFF (Sasakawa
Young Leaders Fellowship Fund). Nippon
Foundation poskytla na tento účel základi
nu vo výške 1 mil. USD, ktorú uložila v ban
ke Credŕtanstalt Bratislava na pevný úrok
Program sa financuje z týchto úrokov.
Cieľom programu je napomáhať rozvoju
interdisciplinárneho postbakalárskeho štú
dia v oblasti spoločenských vied, ako aj
pri vzdelávaní (údi, schopných zastávať
v budúcnosti najdôležitejšie pozície vo ve
rejnom a súkromnom sektore Podieľajú
sa na ňom Filozofická, Právnická, Peda
gogická fakulta UK a Fakulta managemen
tu UK.
Účasť študentov na projekte prebieha
v dvoch formách. Do prvej kategórie patria
študenti magisterského štúdia, ktorí dostá
vajú finančnú podporu počas posledných
troch semestrov štúdia. Finančná podpora
] • určená na to, aby sa študent mohol
venovať výlučne príprave a písaniu dip
lomovej práce, resp. výstupu, ktorý do
siahne takú kvalitu, že bude môcť byť
publikovaný v zahraničí. V tejto kategórii
sa po absolvovaní náročného výberové
ho konania stali prvými štipendistami
SYLFF títo študenti:
Bibiana ZÁTHURECKÁ z Fakulty mana
gementu UK (projekt: Právne a obchodné

Z priebehu vlaňajšej návštevy predstaviteľov Nadácie Sasakawa
podmienky rozvoja exportu v postkomunis
tických krajinách),
Veronika ŽUFFOVÁ z Právnickej fakulty
UK (Právne aspekty transregionálnej spo
lupráce v strednej Európe),
Silvia ÍROVÁ z Filozofickej fakulty UK
(Slovenský fenomén v maďarskej politike),
Mária STIERAKOVÁ z Pedagogickej
fakulty UK (Vytváranie povojnovej Európy
a východného bloku očami politikov).
Druhou kategóriou sú študenti doktorantského štúdia, ktorí dostanú finančnú pod
poru na absolvovanie jednosemestrálneho
študijného pobytu na zahraničnej univerzi
te podľa vlastného výberu. V tejto kategórii
uspeli títo uchádzači:
Martin MIKLÁŠ z Fakulty managemen
tu UK (Organizačná zmena),
Peter ČUPKA z Fakulty managementu
UK (Informačný systém ako nástroj organi
začnej zmeny),
Alžbeta ZÁŇOVÁ z Filozofickej fakulty
UK (Štúdium francúzštiny ako aplikované
ho jazyka),

PODPIS ZMLUVY S NEW YORK UNIVERSITY ďalšia príležitosť na partnerskú spoluprácu
V marci podpísala Univerzita Komenského zmluvu o partner
stve a spolupráci s New York University. Jedná sa o prestížnu
súkromnú univerzitu, ktorá je lokalizovaná priamo v centre
New Yorku na Manhattane Po doriešení finančných záležitostí
sa budú uskutočňovať výmenné pobyty študentov, ako aj
vedeckovýskumné pobyty pracovníkov jednotlivých fakúlt.
Z hľadiska študijných odborov je univerzita zvlášť vhodná pre
študentov a pracovniVov Filozofickej, Prírodovedeckej, Matematicko-fyzikálnej a Pedagogickej fakulty UK, ako aj Fakulty
managementu UK.

Matúš NEMEC z Právnickej fakulty UK
(Pozícia cirkvi v Slovenskej a Českej repub
like s ohľadom na Európsku integráciu).
Druhé kolo konkurzných konaní sa usku
toční v budúcom školskom roku.
Reprezentácia UK a Riadiaceho výboru
programu SYLFF na Univerzite Komenské
ho. vedená predsedom výboru, prorekto
rom UK pre medzinárodné vztahy doc.
PhDr. Igorom Brezinom, CSc., dostala na
stretnutí európskych administrátorov v Kra
kove po prvýkrát príležitosť na prezentáciu
našej univerzity pred reprezentantmi Nip
pon Foundation, ako aj pred zástupcami
európskych inštitúcií, na ktorých program
SYLFF funguje už dlhší čas. Stretnutie bolo
okrem iného aj príležitosťou na nadviazanie
a posilnenie spolupráce so zúčastnenými
inštitúciami.
Etablovanie programu s podporou SYLFF
na pôde Univerzity Komenského je veľmi
prestížnou záležitosťou, ktorej význam pre
sahuje hranice UK a je prínosom pre
postbakalárske štúdium v celej Slovenskei
republike.

PUBBLIIKÁCIS VYDANÉ VYDAVATEíSTVOM UK
v mesiaci eprfl 1W6
ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA
Dávidovi, Š.: Základy mineraíógi«
NamirAsky, K.: Amos (Exegeza)
Narwirásky. K.: jeremfái I ( E x e j é i a )
Na the r ovi, t . a k o l Farmakognózia
(Makroskopická a mikroskopická čas« )
N l k i , M. a k e l . Praktické cvičenia z o vHobecrwj
bakteriotôgi«
P lesník, P . , Zatkakk. F.t Biogeografia
Slvák. F. a kol.. Hoveraké a české dejiny Jtaru a práva
v rokoch 1918-i 94S

Sk ЬВ,Sk 58,Sk 110,Sk 91,Sk 42,Sk i 34,Sk 4 , -

ZBORNÍKY
Acta Environmentsíica 6/(996
Historici X L I I

Musatca XXitt
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BOHATÝ PROGRAM AKADEMICKÉHO SENÁTU UK
Pod vedením predsedu senátu RNDr. t, Ostrovského, CSc M a za účastí prorektora pre rozvoj UK prof.
Devínskeho a kvestorky UK ing. z . Dobríkovej rokoval dňa 24. apríla 1996 Akademický senát UK. Z bohatého
programu vyberáme najdôležitejšie uznesenia
AS UK súhlasil s rozdelením ubytovacej
kapacity pre šk. rok 1996/97 tak, ako bol
predložený Komisiou pre študentské do
movy a ubytovanie AS UK. Prijal návrh
Predsedníctva RVŠ SR a Konferencie rek
torov SR, aby návrh novely zákona o vyso
kých školách, vypracovaný akademickou
obcou SR, bol týmito inštitúciami predlože
ný na rokovanie NR SR ako alternatívny
k vládnemu návrhu. Ďalej súhlasil s tým,
aby v materiáli Návrh na ročné rozdelenie
prostriedkov UK na rok 1996 boli vyčlene
né z havarijnej rezervy UK finančné pro
striedky na ukončenie opravy UVZ Richňava vo výške približne 1,2 mil. Sk.
AS UK odporučil rektorovi UK, aby najmä
na základe zdôvodnených požiadaviek jed
notlivých súčastí' UK požiadal MŠ SR, vládu
a NR SR o zvýšenie rozpočtu UK na
rok 1996 v tých položkách, ktoré nie
sú rozpočtom dodatočne finančne zabez
pečené.

V súvislosti s informáciou Mzdovej komi
sie AS UK o mzdových pravidlách na fakul
tách a ostatných súčastiach UK poveril se
nát komisiu vyhodnotiť interné predpisy
a smernice súčastí UK najmä z hľadiska ich
súladu s príslušnými právnymi normami
Požiadal vedenie UK, aby informovalo pra
coviská UK s právnou subjektivitou o potre
be napĺňania Nariadenia vlády SR č.
249/1992 o platových pomeroch zamest
nancov v rozpočtových a niektorých dal
ších organizáciách a orgánoch a jeho
doplnku č. 636/1992, a o potrebe súladu
interných predpisov s vyššou právnou
normou. Senát odporučil zodpovedným
pracovníkom súčastí UK s právnou subjek
tivitou přehodnotit zaradenie pracovníkov
do tarifných tried v nadväznosti na ich pra
covné náplne. Požiadal rektora UK, aby sa
v rámci UK spracoval prehľad, ktorý by
ukázal perspektívnu potrebu prostriedkov
na pokrytie tarifných platov pracovníkov

univerzity podľa súčasnej platnej legislatí
vy. Súčastiam UK s právnou subjektivi
tou odporučil, aby vypracovali návrh kri
térií pre rozdeľovanie pohyblivej zložky
mzdy a schválili ich v súlade so svojimi štatútami.
AS UK schválil návrh zmien a doplnkov
štatútu MFF UK, návrh zmien Študijného
a skúšobného poriadku PRIF UK, návrh
zmien a doplnkov Študijného poriadku
PRAF UK a Skúšobného poriadku PRAF
UK Prijal návrh Úpravy poplatkov za uby
tovanie v ŠD UK v šk. roku 1996/97 s tým,
že na ŠD Lafranconi a ŠD JLF UK sa tento
materiál vztahuje ako odporúčanie
AS UK sa stotožnil s Vyhlásením Predsed
níctva Rady vysokých škôl SR a Slovenskei
rektorskej konferencie k novele Trestného
zákona z 3 4 1996 a žiada členov AS UK.
aby v akademických senátoch fakúlt pred
ložili toto vyhlásenie na vyiadrenie

(•I. Jh)

VYHLÁSENIE
i konferencie

k novele Trestného zákona
Dňa 26. marca 1996 schválilo 77 poslancov NR SR novelu
Trestného zákona. Stalo sa tak aj napriek žiadostiam a protes
tom mnohých občianskych a profesných organizácií, biskupov
Slovenska a odborov O d tohoto dňa uplynul len krátky čas,
ale už teraz je zrejmé, ake škody toto rozhodnutie Slovensku
spôsobilo.
V čase, kßci proti prijatiu ustanovení tejto novely Trestného
zákona, ktoré umožňujú ich znenie zneužif na poftačenie
občianskych a ľudských práv, garantovaných ústavov SŔ
a európskym dohovorom o ochrane fudských a základných
slobôd,protestujú jednotlivci í organizácie, Predsedníctvo Rady
vysokých škôl Slovenskej republiky a Slovenská rektorská kon
ferencia nemôžu mlčal
Vyjadrenie svojho názoru považujeme za povinnosť, ktorú
nám ukladá Zákon č. 172/1990 2b. o vysokých školách, v kto
rom sa hovorí, ž e 1 v duchu národných a váelúdských humanit
ných a demokratických tradícií nesú vysoké Školy osobitnú
zodpovednosť za rozvoj vzdelaností ako súčasti kultúry celej
spoločností'. V tejto súvislosS sa členom akademickej obce vy
sokých Skô) zaručuje, okrem iného, právo na rôzne filozofické
názory a ich Šírenie.
Znenie paragrafov 92 a 98 novely Trestného zákona umožňu
je tóh zneužitie proti občanom s iným názorom a môže viesť sú
dy k ich výkladu potláčajúcemu občianske a akademické prá
va, Pripomíname, Že aj mnohí pracovníci a študenti vysokých
škôl bot v minulostí nezákonne postihovaní práve na základe
podobných znení Zákonov, ktoré upevňovali totalitnú moc. Prá
vo na kritické myslenie a pluralitu názorov patrí k základom čin
nosti vysokých škôl
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Predsedníctvo Rady vysokých škôl SR a Slovenská rektorská
konferencia preto žiadajú:
1 prezidenta Slovenskej republiky, aby nepodpísal schvále
nú novelu Trestného zákona,
2. predsedu vlády Slovenskej republiky a vládu Slovenskej
repubfiky aby, ak sa tak stane, stiahli návrh novely z opätovné
ho prerokovania v NR SR alebo neodporučili poslancom NR
SR jej schválenie,
3. predsedu NR SR a posiancov NR SR, aby bez ohľadu na
ragra/y 92 a 99 trestného zákona,
4, v zmysle článkov 26 a 27 Ústavy SR najmenej dvojmesač
nú verejnú diskusiu s občanmi Slovenska o tomto zákone
a rešpektovanie ich žiadostí a návrhov
Prehlasujeme, že naša aktivita nie je snahou o destabflízáciu
politického systému a činnosťou proti štátu Rešpektujeme
výsledky volieb, Čo však neznamená, že si necháme vziať
svoje ľudské, občianske a akademické práva. To, čo robíme,
robíme v prosjaech Slovenska, pretože bez slobodných
a nezastrašených lUdí nemôže existovať ani slobodný a suve
rénny Štát Aj preto sa pripájame k aktivitám obyvatetov Sloven
ska. ktorými odmietajú paragrafy 92 a 98 novely Trestného
Zákona.
Prof. MUDr. Jura| d vec, DrSc ,
za Stovenakú rektortkú konferenciu
Doc. RNDr. Jana Galanová, CSc.,
za Radu vyaokých ikôl StovenakeJ republiky
Bratlalava 3.4.1w e

LOGOPÉDIA
NA NAŠEJ UNIVERZITE
Keď grécky logograf Isokrates približne pred dva a pol tisícročím ako prvý použil termín
logopédia a presadzoval, aby sa pestovala 'logón pajdejá' - výchova k správnej reči, určite
netušil, že tento jeho termín bude raz na prahu tretieho tisícročia nášho letopočtu známy
a rozšírený po celom svete
Termínom logopédia dnea označujeme jednak vedný odbor, jednak samostatný,
a súdiac podľa záujmu uchádzačov aj mimoriadne atraktívny študijný odbor, jednak
špeciálnu profesiu. Všetky tieto tri okruhy sa dnes na našej univerzite pestujú na
Katedre logopédle Pedagogickej fakulty UK, ktorá je jedinou na Slovensku.
Logopédia je tu samostatným študijným

Záujem o štúdium logopédie na našej

odborom, ktorý sa študuje v päťročnom

univerzite je pomerne velký: na posled

štúdiu a člení sa na dva študijné smery: kli

ných prijímacích pohovoroch sa vyše

nickú logopédiu a školskú logopédiu. Po

200 mladých ftidí uchádzalo o 10 študij

dobné systémy štúdia logopédie existujú,

ných miest v prvom ročníku. Šesťročné

prirodzene, už dávnejšie vo viacerých

skúsenosti ukázali, že je potrebné skva

iných štátoch (Nemecko, Rakúsko, Talian

litniť najmä praktickú stránku prípravy.

sko a inde). Možno tak lepšie vychádzať

Preto pri Katedre logopédie PdF UK

v ústrety jednotlivým rezortom, najmä zdra

pôsobí Logopedická poradňa s poly-

votníctvu, školstvu, ktoré mali v minulosti

funkčným poslaním, ktorá poskytuje jed

oprávnené výhrady k odbornej priprave

nak logopedický servis rudom s naruše

nosti logopédov z hľadiska špecifických

nou komunikačnou schopnosťou, jednak

potrieb svojich zariadení. Rezort zdravot

v nej študenti logopédie môžu získať pr

níctva musel dokonca organizovať doškoľo

vé praktické skúsenosti. V poradni, bez

vanie našich absolventov, aby sa mohli stať

nároku na nejaké osobitné honorovanie,

skutočnými klinickými logopédmi. Dnes už

pracujú učitelia katedry logopédie PdF

absolventi štúdia klinickej logopédie môžu

UK, takže Logopedická poradňa pri ka

po päťročnom špecializovanom štúdiu oka

tedre logopédie PdF UK je pre Hidí, ktorí

mžite nastúpiť do rezortu zdravotníctva

to potrebujú, otvorená každý deň. Vnú

alebo prípadne aj do súkromných logope

torný televízny okruh zaisťuje nerušenú

dických poradní ako všestranne pripravení

prácu v poradni, pričom študenti sledujú jej

klinickí logopédi. Rovnako absolventi štú

priebeh v učebni pri televízore. Iba za mi

dia školskej logopédie sú zasa lepšie

nulý školský rok bola na katedre logopédie

pripravení na špecifické výchovno-vzdelá-

poskytnutá starostlivosť 334 osobám s na

vacie úlohy, ktoré ich v rezorte školstva ča

rušenou

kajú. Takto sa teda priamo prelínajú študij

Okrem toho sa prax študentov logopédie

néMnohé
smery výskumy
do konkrétnych
profesií.
jednoznačne
a opakova

realizuje v Dennom sanatóriu pre deti

ne potvrdili nesmierny význam komuniká

s chybami reči, v škole pre chybne hovo

cie pre školskú, pracovnú a sociálnu adap

riacich, na viacerých bratislavských základ

táciu človeka, resp. preukázali negatívny

ných školách, klinikách a poliklinikách

vplyv narušenia komunikačnej schopnosti

a občas aj priamo v rodinách - napr. u imo

z hľadiska možností tejto adaptácie. Kedže

bilných afatikov. Členovia

logopédia sa zaoberá nielen narušenou

úspešne venujú aj vedeckej činnosti:

komunikačnou schopnosťou, ale aj preven

výsledky

ciou tohto narušenia, rozvíjaním komuni

dostal hodnotenie "splnil ciele vynikajú

kačnej schopnosti ako takej, vzrastajúci

co", boli vydané v monografii Diagnosti

význam

na

ka narušenej komunikačnej schopnosti,

prelome tisícročí je na pozadí týchto sku

ktorú práve v týchto dňoch vydalo nakla

točností celkom pochopiteľný. Ak si však

dateľstvo Osveta.
Dejiny tej časti ľudstva, ktorú dnes všetci
pokladáme za civilizovanú či humanistickú,
boli vždy súčasne aj dejinami kultúry reči
Treba dúfať, že na tieto tradície nadviaže
me aj v tej časti našej populácie, ktorá má
narušenú komunikačnú schopnosť Pokiaľ
ide o našu univerzitu zdá sa, že pestovanie
"logón pajdejá" na katedre logopédie PdF
UK sa zatiaľ darí prinajmenej v duchu isokratovských tradícií.

logopedickej

prelistujeme

iba

starostlivosti

najznámejšie

štatistiky

zistíme, že frekvencia výskytu narušenej
komunikačnej schopnosti očividne stúpa
Napríklad iba do prvých ročníkov našich
základných škôl prichádza vyše 40% detí
s hatlavosťou, vzrastá počet zajakavých de
tí, počet ľudí s poruchami hlasu atd. Roz
sah narušenia komunikačnej schopnosti
siaha od "banálnej" odchýlky, akou je na
príklad šušľavosť, až po vážne narušenia
(afázia, zajakavosť, at ď)

komunikačnou

grantového

schopnosťou.

katedry

výskumu,

sa

ktorý

Univerzity Komenského
v školskom roku 1996/97
ponúka
A. Aktuálne kurzy s mož
nosťou podania prihlášky do
30.5.1096.
Prijímacie skúéky. 12.6.1996
1, Dvojročné Štúdium jazykovej
a spoločensko-odbornej prípra
vy odborných pracovníkov JAS P EX (večerné a dtafkové pre
mímobrattslavských záujemcov)
- jazyk anglický a nemecký
360 hodín- 7 200,-Sk
2. Dvojročné štúdium všeobec
ného jazyka
- jazyk anglický a nemecký,
360 hodín - 7 200,- Sk
B. Letné Intenztvn« kurzy
1, taliančina pre začiatočníkov
(mierne pokročilých, závisí od
počtu prihlásených}
1.7. -12.7.1996
8,00 -10420

Cena: 900,- Sk
Pre pracovníkov UK a študen
tov: 700,- Sk
2. angličtina pre stredne po
kročilých "Brush up your En
glish1"
8.7.-19.7.1996
9,00 -11,20
Cena 1 000,- Sk
Pre pracovníkov UK a študen
tov: 800.- Sk
V cene kurzového poplatku je
zahrnutý щ Studijný materiál
C. Pripravujeme aj ďalšie
kurzy s predpokladaným ter
mínom vstupných testov
v septembri a so začiatkom
výučby v októbri 1996, na
ktoré sa u ž teraz môžete
prihlásil
Pracovisko je vybavene mo
dernou didaktickou technikou.
Informácie:
Jazykové centrum UK
Laurlnská 14, 5. poschodie
811 01 Bratislava
Tel./Fax: 5333-057

(ra)
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Otvára sa nový študijný odbor - nederlandistika
Prvého októbra 1Ô96 uplynie štyridsaťsedem rokov od založenia nederiandlsttky'na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave. A v ten Istý ш sa tu po prvýkrát zadne vyučovaf nedertandJettka
ako samostatný študijný odbor
História nederlandistiky na UK začala v roku 1949, kedy dostali štu
denti katedry germanistiky možnosť navštevovať prednášky českého
profesora Or. Františka Kaldu Úvod do holandského jazyka. V roku
1953 získala nederlandistika štatút doplnkového predmetu pre germa
nistov a prof. Kalda, ako jediný vysokoškolský učiteľ, vyučoval šestkrát
do týždňa Modernú holandskú syntax a štylistiku a Holandskú a flám
sku literatúru do konca 16. storočia. Študijný odbor však v roku 1959
zanikol, kedJe profesor Kalda odišiel do dôchodku a zrejme ho nemal
kto nahradit.
Opát lepšie časy svitli bratislavskej nederlandistika v roku 1990. Síce
s nedostatkom prostriedkov, ale s morálnou podporou skupiny germa
nistov a škandinavistov začal Holanďan Wilken Engelbrecht vyučovať
skupinu študentov, pre ktorých bola holandčina záľubou. Nadviazal
kontakty s Holandskou Jazykovou úniou", s IVN, s Fondami Princa
Bernharde a začal budovať knižnicu, ktorá dovtedy pozostávala len
z hrubých zažltnutých prác dnes už nečítaných autorov. Kedže
p. Engelbrecht pôsobí v Brne a v Olomouci, pokračuje v jeho práci
v Bratislave od roku 1994 jeho holandský kolega Abram Muller.
Dlhých šesť rokov príprav premeny lektorátu zaoberajúceho sa iba
štúdiom jazyka na mnohostranný študijný odbor - nederlandistiku, sa
úspešne skončilo. Zaslúžila sa o to germanistka Dr. Jana Rakšányiová
a holandský lektor Abram Muller, spolu s odbornou skupinou na ka
tedre germanistiky a nordistiky a vedením Filozofickej fakulty UK. Za fi
nančnej podpory Holandskej Jazykovej únie a mnohých nekomerč
ných organizácií vznikla bohatá knižnica obsahuiúca asi 3000 zväzkov
kníh a najmodernejšie učebné pomôcky.

Prečo je vlastne dôležité otvoriť na Slovensku
štúdium nederlandistiky?
Aké má jeho absolvent možnosti uplatnenia?

tach a v záujme uspokojenia dopytu po nederlandistike spolupracuj
aj Slovinsko a Litva. Na Slovensku začalo pôsobiť holandské a belge
ké veľvyslanectvo, podnikatelská sféra týchto krajín začala pretavovať
stále väčší záujem o slovenskú ekonomiku, vytvorili sa ai prvé sociálne
a kultúrne kontakty Holandskí a belgickí turisti radi navštevuiú najma
Tatry, expanziu do Holandska prežíva slovenská turistika
Zvýšením počtu vzájomných kontaktov vznikla na Slovensku medze
ra v ponuke kvalifikovaných rudí so znalosťou jazyka a kultúry Holand
ska a Belgicka. Tlmočníkov potrebuje justícia. vyhtadáva|ú ich ai politi
ci. podnikatelia, novinári a organizátori kongresov, chýba administra
tívny personál, konzultanti, turistickí sprievodcovia.
štúdium nederlandistiky bude teda mat okrem vedeckého aj prag
matický význam. Okrem štandardných filologických predmetov ako ja
zykoveda, literatúra a prekladateľstvo budú v rozvrhu a| predmety ako
tlmočenie, medzinárodné a ekonomické vztahy a mterkultúrna komu
nikácia. Slovensko dnes nepotrebuje iba kvalitných jazykových a l i e
rárnych vedcov, ale najmä ťudí schopných uplatniť sa v praxi
Nederlandistika sa otvorí v kombinácii s angličtinou a nemčinou, pre
desať študentov v každej kombinácii Nepodarilo sa. žiar. zrealizovať
kombináciu s francúzskym jazykom, ktorý má význam kvôli Belgicku,
kedže úradnými jazykmi Belgicka sú francúzština a holandčina (a n e
flámčma. ktorá je len dialektom holandčiny)
О veľkom záujme o holandský jazyk svedčí aj počat átudentov
navštevujúcich vo vofhom das« hodiny holandčiny, v roku 1 MO Ich
začalo sedem, dnas ja ich okolo 50. Na prijímacia pohovory na novopripravovany odbor sa dotaraz prihlásilo aal 420 uchádzačov
Holandská Jazyková únia a kultúrna organizácia uskutočňujú sa
dám letných jazykových a kultúrnych kurzov v Balglcku a Holand
sku a poskytujú štipendiá pra minimálna átyrl aamastra Studia na
belgických a holandských univerzitách Program CEEPUS umožňu
je každý rok aal dvom študentom študovať jaden semester holand
činu na východo- alebo stredoeurópske! univerzite, každý druhy
rok sa vtfaka CEEPUS-u zučaatnla dvsja Studenti rva letnom kurze

holandčiny v Slovinsku.
Odkedy získalo Slovensko nezávislosť ostalo jedinou krajinou vo
svojej geografickej oblasti, kde nederlandistika nemala oficiálny štatút.
V Česku existuje štúdium nederlandistiky nielen v Prahe, ale aj v Brne
a Olomouci. V Maďarsku pôsobia katedry nederlandistiky v Budapešti,
Debrecíne a Pécsi, v Poľsku majú katedry dokonca na šiestich mies-

Oddelenie nederlandistiky F1F UK bolo tiaž poctená úlohou zor
ganizoval v Bratislave v roku 1608 medzinárodný kongres neder
landistiky.
Na budúcnosť nederlandistiky na Slovensku sa teda môžeme poze
rať optimisticky. Štúdium získalo štatút samostatného študijného odbo
ru, ktorý si právom zaslúži.
Ku dňu otvorenia budeme spĺňať všetky podmienky študijného od
boru. Dr. Jana Rakšányiová získa docentúru, do tímu pribudne skúse
ný nederlandista, podporovaný Jazykovou úniou, a naviac sa pridá ai
literárny vedec Adam Bžoch, známy germanista, ktorý nederlandistiku
vyštudoval ako vedfajší odbor v Lipsku.
Podľa dohody s Utrechtskou univerzitou bude v Bratislave dvakrát
ročne hosťovať ich profesor a v spolupráci s programom CEEPUS je
zaručená tiež pravidelná výmena študentov a profesorov. S katedrami
v Brne, Olomouci, Prahe a Viedni sme uzavreli dohody o organizovaní
spoločných kultúrnych a jazykových projektov pre študentov V apríli
sa študenti týchto štyroch sídiel nederlandistiky zúčastnia bezplatnej
desaťdňovej •prieskumnej" exkurzie do Belgicka Z Bratislavy pocestu
je šesť študentov.
Vďaka výhodnej vzdialenosti Bratislavy od Viedne, kde sa nederlan
distika už výborne udomácnila, budeme v praxi čo najviac využívať ve
domosti a pomoc viedenských vysokoškolských učiteľov
Tento rok teda uplynie 47 rokov od prvých začiatkov nederlandistiky
na Univerzite Komenského Aj keď sa odvtedy veľa zmenilo, |e pekné,
že tradícia, ktorú založil prof. Kalda. pokračuje Nederlandistika na
Univerzite Komenského je ako kúsok neobrobenej zeme. ktorá ie však
úrodná a prinesie ešte mnoho prekvapení
Poďakovanie za preklad článku patrí Jane, Petrovi a Tomášovi. Stu
dentom lektorátu holandčiny
Abram Muller

m'r

8

'Nederlandistika |e štúdium holandčiny, ktoré zahŕňa nielen štúdium
jazyka a literatúry, ale aj kultúry, histórie a tlmočníctva
"Holandská Jazyková únia medzivládna organizácia, ktorá sa za
oberá integráciou Holandska a flámskei časti Belgicka v oblasti ho
landského |azyka a literatúry Okrem iného poskytuje ai finančnú pod
poru nederlandetike v zahraničí.

Tri roky spolupráce Fakulty managementu UK a ILR School na Cornell University, USA

Partnerská spolupráca vo vzdelávaní
medzi Fakultou managementu UK a ILR
School na Cornell University za finančnej
podpory Nadácie Andrewa F. Mellona
vznikla v marci 1993 a pod hlavičkou CEHREI sa rozvinula do silného a vzájomne
prospešného vzťahu. O d počiatku bol
program spolupráce oboch univerzít orien
tovaný nielen na podporu všeobecného
chápania prospešnosti manažmentu ľud
ských zdrojov a manažmentu v podnikoch,
ale aj na prehlbovanie vedomostí a skvalit
ňovanie pedagogického procesu prostred
níctvom spoločných študijných programov,
realizáciou výskumných a študijných poby
tov vybraných učiteľov a študentov oboch
inštitúcií. Partnerská spolupráca s CEHREI
pomohla upevnit vzťahy medzi učiteľmi
a katedrami oboch univerzít, umožniť dalšie
vzdelávanie pedagógov, kvalifikovaných
a dvojjazyčne zdatných absolventov ma
gisterského štúdia manažmentu. Rozvinula
sa podporná infraštruktura - knižnica
a Centrum pre rozvoj manažmentu a apli
kovaného výskumu, čo prináša prospech
nielen pedagogickému zboru fakulty a jej

študentom, ale uspokojuje aj vzrastajú
ce potreby slovenských podnikateľských
a manažérskych kruhov.

- organizovanie 3 seminárov k rozvoju ma

li pedagógovia a študenti do problematiky

nažmentu na Slovensku,
- účasť slovenských pedagógov vo viac
ako 11 profesionálnych výučbových pro
gramoch rozvoja manažmentu,

jednotlivých oblastí ľudských zdrojov a na

- poskytnutie viac ako 1438 kníh, 100 tex

priek tomu, že učitelia v minulosti nemali

tov, 150 skript a malá zbierka knižných

Počas troch rokov trvania projektu prenik

možnosť sa v tejto oblasti vzdelávať, vná
šajú dnes do výučby a výskumu nové
pohľady, čím zvyšujú záujem študentov
o štúdium a o dalšie profesionálne zdoko
naľovanie.
Výsledky CEHREI za posledné tri roky:

sprievodcov pre knižnicu,
- usporiadanie troch vzdelávacích seminá
rov zameraných na rozvoj konzultačných
schopností pre pedagógov a študentov
V súčasnosti CEHREI dostala tíalšiu pod

- spolupráca pri realizácii 9 kurzov,
- zainteresovanosť viac ako 15 pedagógov

poru od Nadácie Andrew W . Mellona, ktorá

z Cornellu a pedagógov FM UK a ich

Cornell University absotvovali dvaja študen

asistentov vo výučbe,
- letné vzdelávacie výmenné programy
a návštevy podnikov pre 7 pedagógov
FM UK a 4 študentov, ako aj letné pracov
né výmenné programy pre 4 študentov
ILR/Cornell,

ti a doktorandské štúdium jeden študent

- zainteresovanosť viac ako 17 amerických
a viac ako 12 slovenských podnikov na
poskytovaní pomoci pri získavaní odbor
ných vedomostí a praktických skúsenosti',

fesionálnych služieb regionálnym a národ

umožňuje, aby magisterské štúdium na ILR

FM UK, aby sa ďalej rozšírili spoločné
výskumné projekty a partnerské vzťahy,
doplnila knižnica FM UK. Projekt je výhod
ný pre oboch partnerov, vytvára podmien
ky pre dalšie zvyšovanie kvalifikácie a pro
ným manažérskym kruhom.
Ing. Ľubica Bajziková, CSc.,
vedúca katedry manažmentu FM UK

Our client is a leading International Management Organisation
with operations throughout Europe, Australia, America and the Far East.
It« clients include many of the most prestigious and most successful names in world
business. The demand tor its services is tremendous and ä currently has immediate openings
for several TRAINEES.
The company has a strong belief in training and career development and provides real
opportunities for those with the flair and ambition to reach the lop.
Y o u should preferably possess a degree and/or have good business skills, with some proven
management experience. Fluency in English is essential.
If you are immediately available and are prepared to work hard for an unusual, exciting
and demanding career with outstanding prospects, please forward your curriculum vitae,
in English, to:
Litchfield Associates N.V.
Kru is weg 825A
2132 NG Hoofddorp
The Netherlands
Fax: (31) 235626737
REF:CT(SLO)96
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ŠPORTOVÝ MANAŽMENT NA FTVŠ
Tematika športového manažmentu
i manažmentu všeobecne ja v súčas
nosti veľmi frekventovaná. Profesijné
označenie manažér sa stáva synony
mom označenia pf« dynamického,
efoKtjvna pracujúceho a úspeénaho ri
adiaceho piacovnfca. Kto však menaiéfom. Športovým manažérom v sku
točnosti je? Čím sa odláujB manažer
ská aktivita od adminis&attvnych činnostf? Sú у našich tefewýchowých
jednotách a sponových wubocft alebo
všeobecne v oblast) športu manažéri?
Existujú v Športovom a telovýchovnom
hnutí oblasti, ktorá poskytujú priestor pre manažment? Má vôbec manažment svoje irnesto v Sporte ? '

Na tiato otázky hľadali odpovede účastníci seminára 'Športový ma
nažment', ktorý sa uskutočnil na Fakulte telesnej výchovy a i po rtu
UK 1. apríla 1006.
V úvodnom referáte ' Východiská a perspektívy Športového manaž
mentu" predstavil dr. L Duchoslav (FTVŠ UK) športový manažment ako
štvordimenzionálny prienik manažmentu a športu, pričom jeho dimenzie
vytvára charakteristika športového manažmentu ako vedy, profesie, čin
nosti a študijného odboru. Perspektívy športového manažmentu spočíva
jú v tvorbe strategických marketingových koncepcií v športe a využití
globálneho megatrendu transformácie industriálnej spoločnosti na
spoločnosť informačnú. V tejto súvislosti autor prezentoval komunikačné
stratégie Medzinárodného olympijského výboru na W W W stránkach
Internetu.
Ing. E. Čáslavská, CSc., (UK Praha) sa zamerala na problémy tvorby
obsahu odboru 'Športový manažment" na FTVŠ v Prahe a na transformačné procesy v športe v Českej republike, kde je v porovnaní so
Slovenskom podstatne viac športových klubov fungujúcich na báze
obchodných spoločností (akciových spoločností a spoločností s ručením
obmedzeným). Záujem o takúto formu existencie klubov |e ai u nás.
V diskusii k tejto problematike bola zdôraznená racionálna podstata
"prežitia" klubu ako obchodnej spoločnosti - obchodovateľné produkty
Ak ich klub nemá, vhodnejšou formou jeho existencie (e občianske
združenie.
Čo je ekonomické, je racionálne. To bola nosná myšlienka príspevku
Ing. O. HospodároveJ, CSc., (FTVŠ) 'Ekonómia a racionálne správanie
Športového manažéra*. Diskusia o miere financovania športu zo štátne
ho rozpočtu je frekventovaná prakticky vo všetkých štátoch. Otázky po
dobnej povahy sa však riešia na základe politického rozhodovania, poli
tickej voíby a nie pomocou ekonomickej vedy.Ona môže len pomôcť po
chopiť politické správanie.
Športový management chápeme častokrát ako synonymum hľadania
sponzorov. To je však len jedna z viacerých marketingových činností.
V športe pracujú manažéri i administrátori. Jeden zo znakov, ktorý ich od
lišuje, je ich zameranie na marketingové aktivity. U manažéra dominuje,
u administrátora nie je podstatné. Polemika administrátor versus manažér
je polemikou o úlohe marketingu. Otázky z tejto oblasti zazneli z úst via
cerých diskutujúcich. Špecifickým problémom športového marketingu sa
bude venovať ďalší seminár koncom roku 1996.
Dr. Libor Duchoslav
FTVŠ UK

Teoretické i metodické problémy «íéawej atletiky
BEH, SKOK A HOD OŠTEPOM
predmetom vedecko-metodického seminára
katedry atletiky FTVŠ UK
Prenášanie poznatkov z vedeckej, teoretickej oblasti do praxe patrí
k hlavným úlohám katedry atletiky FTVŠ UK. Vzhľadom na ubúdanie
možností publikovať výsledky vedeckovýskumnej práce v odborných
časopisoch, rozhodla sa katedra, na čele s doc. Kampmillerom,
v spolupráci so Slovenským atletickým zväzom organizovať na |ar
a v jeseni každého roka vedecko-metodické semináre
V poradí prvý seminár sa uskutočnil 4. marca 1006 a vzhľadom
na rozmanitosť atletických disciplín, rozhodli sme sa sústrediť na
behy na krátke vzdialenosti, horizontálne skoky a hod oitepom.

Úvodné reteráty patrili hosťom z Prahy. Ako prvý vystúpil Ing. J. Pnščék,
košický rodák, bronzový medailista v skoku do dialky na |uniorských ME.
v súčasnosti úspešný tréner českého reprezentanta J. Gombalu Vo svo
jom príspevku sa zameral na modelovanie techniky v skoku do dialky na
základe kinematickej analýzy. P o d r o b n e j « analyzoval vstupné a výstup
né parametre, ktoré ovplyvňujú najdôležitejšie tázy skoku Doc. J. Ši
mon, vedúci katedry atletiky FTVŠ UK v Prahe sa po rozbore všeobec
ných a špeciálnych testových ukazovateľov, telesných predpokladov a ki
nematický analýze techniky hodu oštepom zameral na poznatky získané
z prípravy najúspešneišieho oštepára posledných rokov J Železného Na
klesajúci záujem mládeže o atletiku, premietajúci sa aj do stagnácie Spor
tových tried a športových gymnázií, poukázal bývalý tréner J Železného
J. Halva.
Skokanská tématika bola predmetom vystúpenia dr. J. Koétiala, ktorý
v spolupráci s Mgr. M. Bercelom a Ing L Ramacsayom z FTVŠ UK ste
doval zmeny kriematických ukazovateľov skoku do diaľky z rôzne dlhého
rozbehu a analyzoval ich úskalia
Záver seminára patrrf šprintom doc. T. Kampmlller, dr E. Laczo
a P. šelinger z FTVŠ UK na príklade troch bežcov na t tO m prekážok
poukázali na etekt modelovania technfcy na základe rýchlych n k x m a c i
získaných pomocou originálneho počtačového meracieho zariadenia vy
vinutého na Katedre atletiky a Výskumnom ústave FTVŠ UK Zárovert od
halíi daíšie možnosti zlepšenia tak v technice ako ai v rozvoji konchŕnych
schopností u každého pretekára individuálne
V poslednom príspevku sa doc. T. Kampmiller a Mg r M. Vanderta
venovali modelovaniu technfcy švihového behu počlačovej « l e o anály
zy. Na príklade dvoch špičkových šprintérov definovali c h rezervy i pred
nosti vo vybraných kinematických ukazovateľoch bežeckei techniky
O potrebe organizovať pravidelne takéto podujatia svedčí a| skutočnosť,
že sa na seminári zúčastnilo okolo 80 záujemcov - učiteľov TV, vedec
kých pracovníkov a trénerov atletiky z celého Slovenska. Prínosom bolo,
že všetci účastníci dostali už počas seminára zborník, obsahujúci predne
sené príspevky, t'
Na záver chceme eite poďakovať sponzorom podujatia - Slovenské
mu atletickému zvázu, Slovenskému olympijskému výboru, Športke,
a.s. a Tiposu, a.s. Bez Ich finančnej podpory by seminár, venovaný
pamiatke prof. A. Kuchena, zakladateľa a prvého vedúceho katedry at
letiky FTVŠ UK, nedosiahol úroveň, ktorú vysoko ocenili véetcl prí
tomní.
A dovetok - záujemcovia o zborník si ho môžu kúpiť v predajni skript na
Lafranconi.
д Lednický
Katedra atletiky

Pamiatke prof. Andreja Kuchena
V týchto dňoch sme si pripomenuli nedožité 85. narodeniny prof. Andreja Kuchena, ktorý patril medzi
významných slovenských telovýchovných pedagógov a celý svoj život zasvätil výchove mladej generácie
Po absolvovaní Karlovej univerzity v Prahe r. 1937 zastával miesto stredoškolského profesora, a v r 1946
prišiel do Bratislavy na Povereníctvo školstva a osvety. Od r. 1949 po zriadení Pedagogickej fakulty SU
(neskôr ITVS a FTVŠ) pôsobil postupne ako odborný asistent, docent a profesor až do r 1985, kedy zo zdra
votných dôvodov ukončil svoju pedagogickú činnosť.
Prof. Kuchen sa zaslúžil o budovanie katedry atletiky, ktorej vedúcim bol až do r 1977 Zastával okrem
toho aj funkciu prodekana a dekana. V atletike a vôbec v telovýchovnom hnutí pôsobil ako tréner, rozhod
ca a funkcionár CSAAU, bol členom predsedníctva a vedeckej rady SÚV ČSZTV, redakčnej rady Vydavateľstva
Sport a časopisu Tréner.
Publikačná činnost prof. A. Kuchena bola veľmi bohatá Bol autorom viacerých vysokoškolských skript
a učebníc atletiky, autorom a spoluautorom niekoľkých významných atletických publikácií, ako aj prvej slo
venskej atletickej encyklopédie, ktorá bola vyhlásená v r. 1985 Vydavateľstvom Sport za knihu roka Bol
hlavným autorom celoštátnej učebnice Teória a didaktika atletiky (1987).
Úspechy zaznamenal aj v oblasti výskumu. Pozornosť venoval najmá rozvoju rýchlostných schopností
športovej príprave mládeže a výberu talentov pre atletiku.
Stále zdôrazňoval potrebu spojenia teórie s praxou Za svoju tvorivú prácu získal viacero ocenení
a vyznamenaní Na Slovensku patril medzi najštudovanejších telovýchovných pedagógov
Venujme preto dnes proľ Andrejovi Kuchenovi aspoň krátku spomienku - nebol len naslovovzatým od
borníkom, ale predovšetkým múdrym a dobrým človekom
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Európsky študentský veltrh v Bruseli
Nwfateko svetoznámeho Atómla v bruselskom arsáll Hey sel, sa v dňoch 27.-30. marce 19&6 uskutočnil už 9. rocnflc Európ
skeho študentského vettrhu, ktorý |e považovaný га hlavnú událost v oblasti vysokoškolského vzdelávania v Európe.
O význame tohto podujatia svedčí a| fakt, že sa tu stretlo 80 000 návštevníkov s viac ako 400 vyatavovateftnl z 23 kraffa celého
sveta. . .
.
Slovensko tu tiež malo svojho zástup
cu • Ústav Jazykovej a odbornej prípravy
zahraničných študentov Univerzity Ko
menského, ktorý využil túto příležitost na
propagáciu slovenských vysokých škôl na
medzinárodnom fóre. Z poslania ÚJOP UK
- pripravovať zahraničných študentov pre
štúdium na všetkých typoch univerzit a vy
sokých škôl Slovenskej republiky - vyply
nulo aj zameranie našich aktivít na veľtrhu.
Hlavným cieľom bolo informovať záujem
cov z radov študentov, učiteľov i predstavi
teľov medzinárodných vzdelávacích inštitú
cií o možnostiach štúdia na Slovensku,
o aktivitách ÚJOP UK v oblasti prípravy
zahraničných študentov a v neposlednom
rade predstaviť nové učebnice, slovníky
a audiovizuálne materiály používané vo vý
učbe slovenčiny ako cudzieho jazyka a vo
výučbe predmetov v slovenskom i anglic
kom jazyku.
Dôležité však bolo nielen informovať, ale
aj byť informovaný, na čo poskytoval veltrh
dostatok priestoru a hlavne príležitosť. Celý
veľtrh sa niesol v znamení Európskeho ro
ku celoživotného vzdelávania, ktorému bo
la venovaná aj otváracia konferencia
s hlavným referátom zástupcu Európskej
komisie, pána Jimmyho Jamara Na otvo
rení veľtrhu sa zúčastnil aj podpredseda
belgickej vlády, pán Elio di Rupo a štátny
tajomník Ministerstva školstva, kultúry a ve
dy Sárska, dr. Rüdiger Pernice, ktorý záro
veň uviedol Spolkovú republiku Nemecko
ako čestného hosťa veltrhu, čím bola zalo
žená nová tradícia - predstaviť na každom
veltrhu jednu krajinu Európskej únie.
Medzi sprievodnými konferenciami domi
novali témy so zameraním na celoživotné
vzdelávanie, postgraduálne programy, ja

zykové kurzy a využitie nových technológií
vo vzdelávaní, ako sú Internet a informačné
diaľnice.
Súčasťou Európskeho študentského veľtr
hu bol tiež trojdenný Euro-Meeting on
Higher Education, kde sme mali príležitosť
bližšie sa zoznámiť s aktivitami Európskej
únie v oblasti vzdelávania a získať najnov
šie informácie o programoch Leonardo da
Vinci, Socrates a Eurydice V závere tohto
stretnutia bola prezentovaná Biela kniha
Európskej únie vo vzdelávaní.
Prvýkrát v histórii veľtrhu sa uskutočnil
MBA Day, na ktorom univerzity a iné vzde
lávacie inštitúcie prezentovali svoje progra
my zamerané na MBA a postgraduálne
štúdium.
Okrem oficiálnych podujať a konferencií
sa účastníci veľtrhu mohli bližšie zoznámiť
a vymeniť si skúsenosti aj v neformálnom
ovzduší literárno-hudobného večera, ktorý

usporiadal Goetheho inštitút, či počas ta
lianskeho večierka v hoteli Palace
Európsky študentský veltrh v Bruseli po
tvrdil, že účasť ÚJOP UK na tomto podujatí
bola krokom správnym smerom pri presa
dzovaní sa na európskom trhu vzdeláva
cích inštitúcií, kde slovenské vysoké školy
majú čo ponúknuť zahraničným záujem
com a úrovňou vzdelávania môžu obstáť aj
v takej konkurencii, aká bola v Bruseli
Nie bezvýznamná je však potreba spolu
práce všetkých zainteresovaných inštitúcií
pri propagácii slovenského vysokého škol
stva. Veríme, že kontakty a skúsenosti,
ktoré Ústav jazykovej a odbornej prípravy
zahraničných študentov na Európskom
študentskom veltrhu získal, sa podarí využiť
pri cľalších podobných akciách ku prospe
chu všetkých vysokých škôl na Slovensku
PhDr. Eva Maierová
ÚJOP UK

Blahoželáme, pán profesor
Dňa 27.4.1S96 sa dožil životného jubilea - 65 rokov
významný slovenský oftalmológ, zakladateľ slovenskej
mikrochirurgle oka, prof. MUDr. Z. Oláh, DrSc.,
prednosta Kliniky ottalmológie Lekárskej fakulty Uni
verzity Komenského a I. Očnej kliniky FN a LF UK
v Bratislave.
Narodil sa v Komárne, po maturite pokračoval
v Štúdiách na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, kde pro
moval v r. 1956. Ako vysokoškolák bol aktívnym športov
com - je držiteľom základných slovenských rekordov
v športovej chôdzi. Po promócii nastúpil ako odb. asistent
na Anatomický ústav LF UK, odkiaľ prešiel na Katedru oftalmológie LF UK. Odbornú kvalifikáciu získal atestáciou
I. a II. stupňa. Kandidátsku dizertačnú prácu 'Štúdium
priebehu včasných štádií reaktívnych zmien skléry po perforačnom poranení" obhájil v r 1960 na Fakulte všeobecného lekárstva
KU v Prahe a doktorskú dizertáciu na tému 'Problémy šitia a hoienia vo fibróznom obale oka' v r 1979. Pedagogickú hodnost docenta pre odbor oftalmológia získal habilitáciou pred vedeckou radou LF UK na tému
•Problémy morfológie a klinického výskytu primárnych malígnych melanó-

mov v uveálnom trakte oka", za riadneho profesora oč
ného lekárstva bol menovaný v r. 1981. V r. 1968-1973
bol poverený vedením Očnej kliniky LF UK v Martine
Od r. 1976 nepretržite zastáva funkciu vedúceho Ka
tedry oftalmológie LF UK a prednostu I. Očnej kliniky
F N a LF UK v Bratislave.
V o vedeckej práci sa popri problémoch experimentálne)
mikrochirurgie venuje chirurgii odlúčenia sietnice,
využitiu žiarivej energie svetla (lasera) v klinickej praxi
a zavedeniu výpočtovej techniky v očnom lekárstve
Predniesol 395 prednášok na vedeckých fórach, z toho
29 v zahraničí. Publikoval 125 odborných prác (z toho
18 v zahraničných časopisoch) a vydal 10 monografii
Pod jeho vedením habilitovalo 7 docentov, vychoval
13 kandidátov a 2 doktorov vied. Lč. školí 3 ašpirantov
a 2 PGŠ. Jeho odchovanci pôsobia na mnohých očných pracovekach
v SR.
Do cíaliích rokov tvorivej práce Vám, váženy pán profesor, veta zdra
via a síl praje kolektív pracovníkov Katedry oftalmológie a I. Očnej kli
niky FN a LF UK v Bratislave.

NAŠA UNIVERZITA spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave • Vydáva Univerzita Komenského • Adresa Satánkovo nám č 6. 818 06 Bratislava • Tel 304 111 •
Predseda redakčnej rady: prof. RNDr. Pavol Hrnäar, DrSc. prorektor UK. členovia doc MUDr Marián Bernadič. C S c , LF UK Bratislava, doc RNDr Aladár Valent, CSc c a F
UK, doc. PhDr. D u i a n Stanek, CSc.. Práv.F UK. doc PhDr Ladislav Kiczko, CSc., FiF UK, doc PhDi Daniet Skovieia FiF UK. d o c RNDr Vladimir Fainor, C S c . P " ' F UK
RNDr Máriin Bellué, MFF UK. doc. PhDr. FrantiSek Korček. CSc., FTVŠ UK. PhDr L u a a Koubková, CSc . Ped F UK, doc PhDr Miron Zelina. DrSc Pea F UK. proi RNOr Jose«
Komorník, DrSc., FM UK. prot ThDr Karol GábriS, EBF UK. doc. ThDr Viliam Judák, RKCMBF UK • Z o d p r : Mgr Jiřina Hinnerová • Grafická Oprava Danna Fbdeécvá • Tlač
Polygrafické stredisko UK • Uzávierka 1 každého meaaca
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Vždy zlí študenti
Bola sobota popoludní. Na
konečnej autobusu v Mlynskej
doline sa zhromažďovali aj ve
kovo starší ľudia, očividne po
návšteve blízkeho cintorína.
Upútal ma manželský pár, kto
rého silnejšia polovica vôbec
neprekypovala trpezlivosťou.
Podráždenosť starčeka vyvr
cholila, keď zistil, že časový
harmonogramom odchodov
MHD j e zoškriabaný. Začal
šťavnato nadávať na tzv. bu
dúcu inteligenciu. Nuž, asi
ťažko by sa našiel na Mlynoch
vysokoškolák, ktorý by si po
trpel na strhávanie letáčikov
s príchodmi a odchodmi auto
busu. Pravda je taká, že do
ELAMu a UNICu, ako aj do
•krčmy" CLUB 39 či bistra Mlyn
chodia mnohé bratislavské
decká (väčšinou v puberte),
ktoré sa niekedy nevedia vpratať do kože.
/art/

Študentská fotografia

Bližšie k zahraničiu

Ešte prednedávnom bolo
veľmi problematické vyces
tovať do zahraničia Popri
známych politických dôvodoch
hrali významnú rolu aj peniaze
Ak sa dnes niekto sťažuje na
nedostatočné možnosti, dôvo
dom je výlučne osobná nein
formovanost.
Začiatkom tohto roku presu
nulo MŠ SR ponuku vládnych
grantov a štipendií na novo
založený Dom zahraničných
stykov (DZS). Táto mladá or
ganizácia so sídlom na Roma
novej 37 pomaly získava skú
senosti svojej predchodkyne
Slovenskej akademickej infor
mačnej agentúry ( S A I A SCTS). Ako je to vo svete bež
né, konkurzy na štipendijné
pobyty v dĺžke od 3týždňov do
viacerých semestrov sa konajú
najma na jeseň a začiatkom
roka. Napriek tomu viaceré
zostali na koniec školského
roka 1995ЛЭ6
Európska akadémia v Yuste
ponúka granty Jacquesa Deza fotografie Modré 1. - 2 a Pláž.
lorsa na výskumné pobyty pre
Voľná fotografia -1. Jela Pieružková za fotografie Fľašky, 2 Juraj
doktorantov s publikačnou čin
Janík za Zátišie, 3. Marta Foldešová za sériu fotografií bez názvu
nosťou Už podľa mena býva
Ocenenia najlepších prác sponzorovali. Karta mládeže Slovenska,
lého prvého muža Európskej
Vydavateľstvo STIMUL a Študentský parlament FiF U K
únie je jasné, že náplňou vý
'
Bratislava NOSAL
skumu budú otázky integrácie
a princípov spoločnej Európy.
Termín odovzdania prihlášok
je 31. máj.
Taliansko ponúka účasť na
letnom festivale pre komorné
hudobné telesá a na seminári
stredovekej architektúry. Pre
Bratislavských študentov zachvátila nová horúčka. Po beatovej
doktorantov je určený pobyt
smršti v 70-tych rokoch a zamatovej revolúcii pred siedmimi rokmi
v Nemecku so zameraním na
prišiel na rad INTERNET. Ak ste na tomto mieste zastali a nechápavo
analýzu zlomového roku 1969
sa zamysleli nad významom slova vysádzaného verzálkami, vedzte,
a jeho dopady na kultúrnu a po
že patríte do takmer vyhynutej skupiny človečenstva. Dnes už každý,
litickú transformáciu. Uzávier
kto nemá vlastnú e-mailovú adresu, nieje 'in'.
_
ka prihlášok je koncom mája a
Filozofická fakulta sa snažila zachytiť razantný nastup Internetu
podrobnejšie informácie po
umiestnením siedmich terminálov do priestorov svoje) knižnice Čoskoro skytuje oddelenie Akademickej
sa pred počítačmi objavili rady študentov podobne 'radom na mäso
mobility na tel číslach 825321
v Poľsku v časoch nedávno minulých. Situácia gradovala, kecfsa na
a 825 500
intemetovom nebi objavil kanál IRC určený výlučne na bezduché
Dlhodobejší charakter majú
konverzovanie s masami iných maniakov, skrývajúcich sa pod
výskumné projekty vo Švédsku
všemožnými prezývkami. Vedenie knižnice najprv videlo východisko
s podmienkou ich praktickej
v časovom obmedzení prístupu k terminálom. Správnu myšlienku
nerealizovateľnosti na Slo
podponlo množstvo študentov, ktorí oprávnene čakali na 30-minutovy
vensku Pre postgraduálnych
denný limit zavedený aj v prípade modemového pripojení a na server
študentov a lektorov klinickej
medicíny je pripravený vý
Filozofickej fakulty.
. ... л
Namiesto toho prišlo nemilé prekvapenie v podobe absolútne
skumný pobyt v USA Pora
polovičatého riešenia. Študenti sa objednávajú na jednotlivý terminál
denstvo pioskytuje SAIA v no
niekoľko hodín (prípadne dní) vopred, čo redukuje rady čakajúcich
vom sídle Na vŕšku 6, poprí
užívateľov na minimum, no každý sa môže zapísať prakticky na
pade elektronickou cestou na
neobmedzený čas (napríklad na celý deň) Takže, terminály Internetu
adrese www savba sk/logos/
sú naďalej využívané všemožne, len nie na pôvodný učel vymedzeny
ngo/saia/saia html
dekanom FiF UK - študijný.
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Richard MENCZER

V marci sa v priestoroch galérie FOCUS na Štúrovej ulici číslo 9
uskutočnila výstava pod názvom Študentská fotografia. Ako sme sa od
orqanizátorov dozvedeli, záujem o túto výstavu bol nečakane veľký,
prihlásili aj študenti z iných vysokých škôl. Čo sa týka úrovne zaslaných
prác, tá bola rôznorodá. Našli sa autori, ktorí sa už viac ako desať rokov
zaoberajú dokumentovaním svojho okolia alebo umením fotografovania
a naopak, niektorých inšpirovala až táto súťaž. Počiatočný nezáujem sa
nakoniec zvrtol na enor—
mný interes.
A potom zasadla po
rota a udelila ceny v šty
roch kategóriách:
Portrét-1. Ľubomíra
Petrová za fotografie
Brat a Jana, 2 Denisa
Blašková za fotografiu
Rigo (na obr.), 3. Kata
rína Beňadiková za fo
tografiu Portrét.
Dokument - 1 . Ján
Šebík za sériu fotogra
fií New York, Montreal,
Paríž a Slovensko, 2
Jurai Janík za sériu
fotografií Jeden deň v kláštore - z návštevy v charitatívnom domove.
3 Andrej Ďurlček za fotografie Čakanie a Dvojičky alebo Dvojníčky
Dokument - krajina -1. Rizan Slo za kolekciu fotografií, 2 Ivane
Bežeckej za súbor fotografií o architektúre, 3. Zuzana Uherkovichová

o Do polovice mája si možno
v galérii Focus na Štúrovej ulici
pozrieť výstavu momentiek z
viedenského Opernbálu, kto
rých autorom j e fotoreportér
bratislavského Večerníka Peter
Leginský.
"P'
o Študentská medzinárodná
organizácia AIESEC s i v tomto
roku pripomína tridsiate výro
čie existencie. Oslavy v y v r 
cholili počas prvých májových
dní na pôde Ekonomickej uni
verzity za účasti terajších i bý
valých členov, sponzorov a
všetkých, čo sa o Jej fungova
nie pričinili.
'bo/
o Združenie ELSA organizuje
pravidelné stretnutia na tému
ľudských práv. Konajú sa kaž
dú stredu o 17.30 h v budove
SÚZA na Drotárskej ulici, tro
lejbus 216 a 217
/КгК/
o Štyridsiati poslucháči dru
hých ročníkov učiteľských od
borov FiF UK budú účastníkmi
alternatívneho štúdia učiteľ
skej spôsobilosti.
/m h/
o Prednášky z náboženskej a
teologickej oblasti sa konajú
do 20. mája na Evanjelickej bo
hosloveckej fakulte v poslu
chárni č. 1 každý pondelok o
18. h.
'к/

Ľady sa pohli
(nesprávnym smerom)
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