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Foto Sámela 

Vedecká komunita Univerzity Komenského slávnostne 
privítala d o  svojich radov dňa 13. februara 1998 nových 
nositelov vedeckej hodnosti - 45. kandidátov vied a 2 dok
torov vied, 28 nových nositelov vedecko-akademickej 
hodnosti doktora filozofie a 33 nositelov vedecko-pedago-
gického titulu docent. 

S r d e č n e  b l a h o ž e l á m e !  

'-Posohtvo Q J e í k e j  noci 
Po nedávno skončených vianočných sviatkoch narodenia Ježiša 

Krista sa blížia ďalšie významé dni, ktoré hlboko zasahujú do nášho 
vnútorného sveta - velkonočné sviatky Každý z nás patrí do niektorej 
z viacerých názorových skupín, ktoré vnímajú tieto dni pod iným zor
ným uhlom. Židovská tradícia v nich vidí pamiatku na vyslobodenie 
z otrockého útlaku v Egypte, kresťanstvo na tieto na/väčšie sviatky cir
kevného roka oslavuje zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista 
a vykúpenie človeka z duchovného otroctva hriechu, iní si pripomínajú 
sviatky jari, ako symbol znovu začínajúceho života. 

Napriek diferencovaným pohľadom nachádzame vo všetkých názo
roch niekolko styčných bodov. Sú to nádej na lepšiu budúcnosť, opti
mizmus, radost z vň'azstva pozitívnych hodnôt, perspektíva nového 
začiatku, atď. Predstavujú dôležité prvky, ktoré súčasný človek veľ
mi potrebuje a zároveň hľadá, ba možno povedať, že po nich priam 
prahne. 

Moderný život nás akosi zvlášt pritisol k stene Nečakáme od života 
mnoho radosti. Ži/eme uprostred ustavičných obáv z konkrétnych, 
reálnych alebo potenciálnych nebezpečenstiev Debatujeme skôr 
o hrozbách vojny, násilí vo svete, vyčerpávajúcej práci, ekologických 
katastrofách, frustrácii mládeže a nedostatkoch života. Sme pesimis
ticky naladení, hoci si namýšľame, že sme len triezvi a rozumní. Akoby 
sme sa odučili dúfať. Mávneme radšej nad všetkým rukou. Ale naozaj 
- ako dúfať? Po všetkých zlých skúsenostiach, po všetkom sklamaní, 
čo sme prežili, po slabosti, ktorú sme objavili u iných i v sebe samých, 
je naozaj ťažké dúfať v obnovu nášho života. Dúfať, že sa môže všetko 
zmeniť a že môžeme začať žiť nanovo. 

Veľkonočné posolstvo je základom nádeje pre všetkých, ktorí s vie
rou prijímajú túto udalosť. Kristovo zmŕtvychvstanie dáva ľuďom všet
kých generácii v priebehu dejín novú nádej, novú životnú orientáciu. 
Otvára nám nové perspekívy, široké možnosti realizovať túžby po 
nekonečne, večnosti, stálom šťastí, krajšom živote. Nie je to už len 
márne rojčenie, ale radostná skutočnosť. Ježiš Kristus nám ukazuje 
nové obzory, nadčasové horizonty. 

Neostáva nám nič iné, ako prijať jeho posolstvo so všetkými dôsled
kami alebo kráčať dále j bez adekvátnej alternatívy. 

Želám Vám, aby posolstvo Velkej noci. ktorého základom fe zmŕt
vychvstanie Ježiša Krista, bob pre Vás všetkých zdro/om optimizmu 
a nádeje. Pri jeho prežívam Vám prajem duševnu pohodu a otvorenost 
srdca pre dary vzkrieseného Pána. 

Dr. Jozef Krup a 
Katedra dogmatickej teológie RKCMBF UK Bratislava 
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Na aktuálnu tému 

Vlani na jeseň, na stretnutí vlády SR so Slovenskou rektorskou konferecniou, prisľúbil premiér vlády SR V. Mečiar, že v tohoročnom 
rozpočte vysokých škôl bude zohľadnená ich spoločenská priorita. Rozpočet vysokých škôl i Univerzity Komenského na rok 1998 je už 
známy, návrh jeho rozdelenia medzi súčasti UK schválilo Kolégium rektora UK dňa 18. februára a Akademický senát UK 25. februára 
1998. Potvrdil teda pridelený rozpočet prioritu rozvoja vysokých škôl? 

- Musím, žiaľ, konštatovať, že sa nenapl
nili sľuby vlády SR o spoločenských priori
tách vysokoškolského vzdelávania. Na rok 
1998 dostali vysoké školy spolu 4,9 mld. 
Sk, čo je síce o 638 mil. Sk viac ako vlani, 
no podstatná je najmä štruktúra tohto prí
rastku. Z pridaných 638 mil. 
Sk treba ihneď odpočítať zá
konný nárast tarifných platov 
vo výške 364 mil. Sk, ktorý 
zodpovedá zvýšeniu miezd 
a odvodov do poistných fon
dov, uskutočnenému v prie
behu minulého roka. Vlastné 
zvýšenie rozpočtu pre celé 
vysoké školstvo predstavuje 
274 mil. Sk, to je asi +4,7%. 
Ak bola vlani inflácia okolo 7% 
a predpokladá sa, že v tomto 
roku bude ešte vyššia, tak to
to zvýšenie rozpočtu nepokry
je ani infláciu. 

Z toho tiež vyplýva, že súčasný rozpočet 
vysokých škôl je objemom približne rovna
ký ako v minulom roku, na rozdiel od vla
ňajška sú však v tomto roku jeho súčasťou 
aj finančné prostriedky pre nové vysoké 
školy. Rozpočet ich jednoznačne zvýhod
ňuje najmä v oblasti kapitálových výdav
kov určených na výstavbu, rekonštrukcie 
a opravy budov a zariadení, keď z ich cel
kového objemu 728 mil. Sk je 220 mil. Sk 
pridelených novým vysokým školám - v Tr
nave, Trenčíne, Banskej Bystrici a Prešove, 
teda takmer tretina. Keď porovnáme celko
vý objem finančných prostriedkov pridele
ných "starým" a novým vysokým školám, 
tak jednoduchých prepočtom zistíme, že 
nové vysoké školy majú na jedného štu
denta k dispozícii sedemkrát viac peňazí 
než "staré" vysoké školy. Pritom na týchto 
4 nových vysokých školách študuje v sú
časnosti približne 1,12% zo všetkých štu
dentov slovenských vysokých škôl. Ako sa, 
napríklad, vyvíjali ročné variabilné náklady 
na jedného študenta UK, je vidieť z prilože
ného diagramu. 

Prekážkou pre optimistickejšie vízie bu
dúcnosti vysokých škôl je tiež permanent
né narastanie ich dlžôb. K dnešnému dňu 
deficit vysokých škôl vo všetkých polož
kách predstavuje približne 5 miliárd Sk včí
tane inovačného dlhu okolo 4 mld. Sk. To 

znamená, že ak by mali byť pokryté všetky 
elementárne potreby vysokých škôl. musel 
by pridelený rozpočet mat dvojnásobnú 
výšku. Drobnú poznámku na záver - rozde
lením UPJŠ vznikli dve nové vysoké školy 
v Prešove a v Košiciach. K novej UPJŠ 
v Košiciach sa však tí. čo delia rozpočet, 
nechovajú tak velkoryso ako k novej vyso
kej škole v Prešove. 

Ako vyzerá rozpočet UK na rok 1998? 

- Rozpočet UK na rok 1998 predstavuje 
vyše 1.033 mil. Sk. Predpokladáme, že sa 
v priebehu roka, najmä použitím mimoroz-
počtových, grantových prostriedkov a dal
ších úprav, zvýši zhruba na 1,2 mld. Sk. Je
ho celkový nárast v porovnaní so schvále
ným rozpočtom roku 1997 tvorí 5,37%. Fi
nančné prostriedky na prevádzkové nákla
dy vzrástli o 5,35% a po prvýkrát možno 
konštatovať, že mzdový nárast nejde na 
úkor nárastu prevádzkových nákladov. 
Vzhľadom na celoročnú infláciu, ktorá, ako 
som už spomenul, sa pohybuje okolo 7%, 
je rast nákladov krytý len asi na 80,1%. 

V porovnaní s rokom 1991, kedy bežné vý
davky dosiahli takmer 300 mil. Sk, tak 
v tomto roku pridelených 190 mil. Sk na 
bežné výdavky nominálne tvorí ich 2/3. 
A reálne - pri zohľadnení inflácie a zníženia 
kúpnej sily koruny - len asi 1/3 reálnych 

prostriedkov roku 1991. Vý
razná je aj  zmena pomeru 
miezd a vecných výdavkov. 
Zatiaľ čo v roku 1991 tento 
pomer bol 55,9% v prospech 
vecných výdavkov, pre rok 
1998 tvorí 79% v prospech 
výplat fyzickým osobám 
(mzdy a transfery) a odvo
dov do poistných fondov 

To  všetko sa deje za situá
cie. keď sa počet zamest
nancov UK v porovnaní s ro
kom 1991 znížil o 130 (t.j. asi 
o 5%). pri zhoršení ich kvali 

fikačnej štruktúry a pri súčasnom náraste 
počtu študentov o 47%. Domnievam sa. že 
udržiavanie kvality výučby a ďalšie zvyšo
vanie kapacity školy sa už nedá realizovat 
bez dôslednej reformy štúdia 

Záverom môžem iba konštatoval, že to
horočný rozpočet UK je opát nedostatko 
vý. Pridelené finančné prostriedky by mali 
pokryt spotrebu energií, mzdy a nárasty 
miezd, pričom opätovne neriešia vyrovná 
nie miezd pedagógov-lekárov. Pretrváva 
nedostatok finančných prostriedkov na 
prevádzku, opravy, údržbu, obnovu strojo
vého parku, vedeckú činnosť, na zreteľne 
lepšie odmeňovanie zamestnancov. Ani 
v tomto roku rozpočet nevytvára dostatoč
ný priestor pre nové aktivity UK, finančnú 
podporu dostala iba nová katedra demo
grafie na PRIF UK a Ústav zahraničných 
vzťahov a aproximácie práva PRAF UK. Sa 
mozrejme sme na na tento stav ihneď upo
zornili MŠ SR, MF SR, vládu a premiéra, aj 
príslušný výbor NR SR, v čom nás podpori
lo aj kolégium rektora aj akademický senát 
univerzity. 

(jh) 

0 ROZPOČTE V Y S O K Ý C H  ŠKÔL A UK 
NA ROK 1998 
hovoríme dnes 

s rektorom UK 
prof. Ing. Ferdinandom Devínskym, DrSc. 

VÝVOJ VARIABILNÝCH NÁKLADOV NA JEDNÉHO ŠTUDENTA UK NA ROK 
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Študent i  
majú otvorené dvere 

k rektorov i  UK 
Každý utorok vždy od 14.00 do 17.00 hod. 

rezervuje s i  rektor UK prof. Devínsky čas pre 

prijatie študentov UK. Studenti sa v akejkoľ

vek veci môžu s ním osobne stretnúť v jeho 

kancelári i  na Rektoráte UK, Šafárikovo nám. 

6. Je však potrebné, aby svoju návštevu 

vopred ohlásili na sekretariáte rektora, tel. 

č. 321 594. 
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Z Kancelárie rektora UK 

Návšteva r a k ú s k e j  v e ľ v y s l a n k y n e  

Rektor Univerzity Komenského prof. 
Devínsky prijal dňa 10. februára 1998 
velvysiankyňu Rakúska J. E. Dr. Gabrielu 
Matznerovú na jej vlastnú žiadosť. 
V živom a srdečnom rozhovore sa pani veľ
vyslankyňa zaujímala o systém vysokého 
školstva na Slovensku, o spôsob jeho fi
nancovania, ako a j  o legislatívne súvislosti 
vzniku nových vysokých škôl. Obe strany 
vyzdvihli význam podpory medzinárodnej 
mobility študentov, aby čo najviac z nich 
malo možnosť absolvovať minimálne je
den semester na zahraničných vysokých 
školách. To  však predpokladá, ako uviedol 
rektor UK prof. Devínsky, aby na sloven

ských vysokých školách rýchlejšie po
stupoval prechod na kreditný systém 
výučby. 

Rektor UK prof. Devínsky taktiež informo
val pani velvysiankyňu o novootvorenom 
Centre európskych štúdií UK, o perspektí
vach rozvoja informačného a komunikač
ného systému univerzity, ako i o procese 
medzinárodnej evaluácie Univerzity Ko
menského, ktorú v prvom polroku 1998 
uskutočnia experti Asociácie európskych 
univerzít. Na záver stretnutia požiadal pani 
veľvyslankyňu o pomoc pri zabezpečení 
počítačového vybavenia študentských do
movov Univerzity Komenského. 

Bude mať Univerzita Komenského 
detašované pracovisko 

v Nových Zámkoch? 

Primátor Nových Zámkov Ing. Csanda predložil rektorovi UK 
prof. Devínskemu dňa 10. februára 1998 návrh, aby sa 
v Nových Zámkoch zriadilo detašované pracovisko Fakulty 
managementu UK - dialkové bakalárske štúdium. Mesto Nové 
Zámky vytvorilo pre tento projekt všetky predpoklady -
priestorové i finančné. 

Rektor UK prof. Devínsky tento návrh privítal s tým, že UK 
má záujem šíriť vzdelanie a j  v regiónoch. Uviedol, že tento 
návrh bude predmetom rokovania s vedením FM UK. 
V prípade súhlasu bude uzatvorená globálna zmluva medzi UK 
a magistrátom Nových Zámkov, na základe ktorej budú 
vyšpecifikované ďalšie podmienky vzájomnej spolupráce. 
Taktiež poznamenal, ž e  v tomto regióne vidí perspek
tívu detašovaných pracovísk UK aj v prípade pedagogic
kej fakulty, ako i matematicko-fyzikálnej fakulty - v oblasti 
informatiky. 

Záujem 
tureckého školstva 
o naše vysoké školy 

V popoludňajších hodinách 17. februára 
1998 prijal rektor UK prof. Devínsky pod
predsedu Výboru vysokých škôl Tureckej 
republiky prof. Dr. Ugura Bügeta. Turecké

ho hosťa živo zaujímali viaceré otázky vyso

kého školstva na Slovensku, osobitne sys

tém financovania, akreditácie vysokých škôl 

a fakúlt, štruktúra a pôsobnosť akademic

kých orgánov, ako i možné formy spoluprá

ce s tureckými vysokými školami. Rektor 

UK prof. Devínsky oboznámil hosťa tak

tiež s o  štruktúrou a systémom výučby na 

Univerzite Komenského, pričom prof. Büge

ta zvlášť zaujali rozširujúce sa možnosti štú

dia v anglickom jazyku na Univerzite Ko

menského. 

Gymnáziá žiadajú vysoké školy 
o podporu pri zmene modelu maturitných skúšok 

O potrebe zmeniť model maturitných 
skúšok na gymnáziách informovali 
17. februára 1998 rektora UK prof. 
Devínskeho a prorektorov UK riadite
lia gymnázií na Vazovovej, Metodovej 
a Novohradskej ulici v Bratislave. Ako 
v rozhovore uviedli, považujú za  nevy
hnutné zmeniť súčasnú štruktúru matu
ritných skúšok, keďže ich obsah a prie
beh nevypovedajú dostatočne o úrovni 
poznatkov a kreativite študenta. Nový 
model gymnaziálnych maturitných skú
šok by mal zvýšiť ich kvalitu, objektivizá
ciu a akceptáciu z o  strany vysokých 
škôl. 

V diskusii členovia vedenia UK potvrdi
li, že pri posudzovaní spôsobilosti matu
ranta pre štúdium na vysokej škole 
postupne klesá význam hodnotenia 

učebných výsledkov a maturitných skú
šok, ktoré študenti dosiahli na stredných 
školách, čo je zapríčinené najmä rôzno
rodosťou kvality vyučovacieho procesu 
a objektivity klasifikácie. Fakulty si preto 
stanovujú vlastné kvalitatívne kritériá pre 
výber uchádzačov na štúdium na vyso
kej škole, ktoré objektívnejšie reflektujú 
profil maturanta. Vedenie Univerzity Ko
menského podporuje iniciatívu riaditeľov 
gymnázií, aby bol vypracovaný projekt 
nového modelu maturitných skúšok 
a privíta, ak bude garantovať a j  nový 
profil maturanta. Odporúča, aby do vy
pracovania projektu a jeho posudzova
nia boli zainteresovaní tiež riaditelia 
gymnázií v ostatných krajoch Slovenskej 
republiky a konzultované vedenia fakult 
aj iných vysokých škôl SR 

3 



Úprimne blahoželáme 
NOVÝM PROFESOROM 

Univerzity Komenského! 
V historických priestoroch Bratislav

ského hradu vymenoval  dňa 20. februá
ra 1998 prezident S R  Michal Kováč 
51 nových vysokoškolských profesorov, 
medzi nimi aj 13 nových profesorov Uni
verzity Komenského. Na slávnostnom 
akte sa zúčastnili aj štátny tajomník Mi
nisterstva školstva S R  Ondrej Nemčok 
a prof. Ján Kačala, predseda Akreditač
nej komisie vlády SR. Menovacie dekré
ty z rúk prezidenta prevzali: 

L F  U K  
Prof. MUDr. ČERNÁK Andrej, DrSc., pre 

odbor oftalmológia 
Prof. MUDr. GERINEC Anton, CSc., pre odbor 

oftalmológia 
Prof. MUDr. VAVREČKA Anton, CSc.. pre 

odbor interná medicína 

J L F  U K  
Prof. MUDr. MOKRAŇ Marián, CSc., pre 

odbor interná medicína 

F 1 F  U K  
Prof. PhDr. ŠTÚR Ivan, CSc., pre odbor 

psychológia 

F T V Š  U K  
Prof. PhDr. GREXA Ján, CSc.. pre odbor 

história 

M F F  U K  
Prof. RNDr. DVUREČENSKIJ Anatolij. CSc.. 

pre odbor matematika 
Prof. RNDr. SKALNÝ Ján, CSc., pre odbor 

fyzika 

P R I F  U K  
Prof. RNDr. HUDÁK Ján, DrSc., pre odbor 

fyziológia rastlín 
Prof. RNDr. KELLÖ Vladimír, DrSc., pre odbor 

fyzikálna chémia a chemická fyzika 
Prof. RNDr. MASAROVIČOVA Elena, DrSc., 

pre odbor fyziológia rastlín 
Prof. RNDr. ADAMČÍKOVÁ Ľubica, DrSc., pre 

odbor fyzikálna chémia a chemická fyzika 
Prof. RNDr. SCHWENDT Peter, DrSc., pre 

odbor anorganická chémia 

Z rokovania Kolégia rektora UK 
Pod vedením rektora UK prof. Devínskeho zasadalo dňa 18. februára 1998 

Kolégium rektora UK. 

Členovia kolégia okrem iného prerokovali a schválili návrh n a  ročné rozdelenie 
rozpočtových prostriedkov U K  fakultám a súčastiam a konštatovali, ž e  návrh spĺ
ň a  požiadavky kritérií ročného rozdelenia rozpočtových prostriedkov v p l n o m  roz
sahu tak, a k o  boli schválené Kolégiom rektora U K  a Akademickým senátom UK. 
V tejto súvislosti konštatovali, ž e  objem pridelených prostriedkov v o  všetkých čas
tiach rozpočtu, ale predovšetkým v kapitálových výdavkoch je nedostatočný 
a ohrozuje plnenie všetkých hlavných úloh U K  a jej  súčastí. Požiadali  preto rektora 
UK, a b y  n a  túto skutočnosť bezodkladne upozornil  M Š  SR, M F  SR, v ládu S R  a pri 
slušný výbor N R  SR a žiadal zvýšenie rozpočtu najmá v oblasti bežných výdavkov 
časť 630, zvlášť miezd lekárov-učiteľov, kapitálových výdavkov i všetkých ostat
ných položiek, v ktorých m á  U K  a jej súčasti deficit. Súčasne odporučil i  rektorovi 
UK, aby upozornil predsedu vlády SR, ž e  pri rozdelení prostriedkov na vysoké 
školy nebol dodržaný jeho prísľub o zvýšenom financovaní a prioritách vysoko
školského vzdelávania v roku 1998 a v ďalších rokoch. 

Členovia kolégia tiež odporučili informovať o stanovisku kolégia k rozpočtu a j  
Slovenskú rektorskú konferenciu a požiadať jej  prezidenta, a b y  podnikol  primera
né kroky vedúce k zlepšeniu súčasného stavu financovania vysokých škôl  

Ďalej členovia kolégia vzali na vedomie správu rektora UK o priebehu prvej eta
py medzinárodnej evaluácie UK Asociáciou európskych univerzít. 

Zaujali tiež stanovisko k mediálnej správe Akreditačnej komisie v lády S R  o poza 
stavení práva FIF U K  a RKCMBF UK habilitovať docentov a vymenúvať profesorov 
(Celé stanovisko uverejňujeme na str. 5) 

ü b )  

Zasadal Akademický senát UK 

Najmä rozpočtom Univerzity Komenskeho na rok 1998 sa zaoberal Akademicky 
senát UK, ktorý zasadal dňa 25. februára 1998 pod vedením predsedu A S  UK 
doc. Rosu. 

A S  UK prerokoval návrh rektora U K  n a  ročné rozdelenie rozpočtových pros''  • !k >v 
UK fakultám a súčastiam U K  a konštatoval, ž e  návrh spĺňa požiadavky kritérií ročné
ho rozdelenia rozpočtových prostriedkov v p lnom rozsahu tak, a k o  boli schválené 
A S  UK. Zároveň konštatoval, ž e  M Š  SR v rozpočte mzdových prostriedkov pre U K  ne
zohľadnilo právny nárok lekárskych fakúlt vyplývajúci z o  zaradenia učiteľov-lekárov 
vykonávajúcich služby spojené s priamou zdravotníckou starostlivosťou d o  tarifnej 
stupnice 2c. Podporil tiež stanovisko Kolégia rektora UK, ž e  objem pridelených 
prostriedkov v o  všetkých častiach rozpočtu, ale predovšetkým v kapitálových výdav
kov j e  nedostatočný a ohrozuje plnenie všetkých hlavných úloh U K  a jej súčastí, 
o č o m  je potrebné informovať M Š  SR, M F  S R  a v ládu SR. 

Ďalej A S  UK schválil návrh Komisie A S  U K  pre Š D a U  n a  organizačné a časové 
zabezpečenie ubytovacieho procesu v šk. roku 1998/1999 s tým, ž e  požiadavky n a  
všetky druhy ubytovania v Š D  U K  je potrebné nahlásiť R U K  d o  6. apríla 1998 

(Jh) 

Ministerstvo zahraničných vecí USA pozitívne vníma zriadenie INSTITUTU JUDAISTIKY UK 

Nezávislý pohľad na dodržiavanie ľudských práv v krajinách sveta poskytuje každý rok osobitná správa Ministerstva 
zahraničných vecí USA. Dôležitou súčasťou ľudských práv sú aj akademické práva a slobody a ich dodržiavanie či 
nedodržiavanie sa považuje za citlivý indikátor stavu demokracie v spoločnosti. Preto sa správa pravidelne zaoberá aj ich 
hodnotením. Správa za rok 1997 v kapitole Slovenská republika uvádza: 

V sumarizujúcej úvodnej  pasáži správa 
stroho konštatuje: Nový zákon o vysokých 
školách ohrozuje nezávislosť vyššieho 
vzdelávania. 

V časti 2/a o rešpektovaní občianskych 
slobôd, vrátane slobody prejavu a tlače, s a  
píše: 

Zákon zabezpečuje akademickú slobodu, 
čo sa všeobecne rešpektuje. Kritici novely 
zákona o vysokých školách z r. 1996 však 
prehlasujú, že obmedzuje autonómnosť uni
verzít tým, že poskytuje vláde zvýšenú kon
trolu nad administratívou a financovaním vy

sokých škôl. V r. 1997 vláda zriadila nové 
univerzity v štyroch mestách, kde už vysoké 
školy existovali predtým a súčasne znížila 
rozpočet pre už existujúce univerzity. Kritici 
sú presvedčení, že sa vláda snaží zatvoriť 
tie univerzity, ktoré nepovažuje za provlád
ně tým, že presunie rozpočtové finančné 
prostriedky na nové univerzity. Napr. ročný 
rozpočet pre existujúcu univerzitu v Trnave 
predstavuje 1,35 mil. USD (45 mil. Sk), za
tiaľ čo nová 'Kresťanská' univerzita v Trna
ve má dostať 1,8 mil USD (60 mil. Sk). Pe
dagógovia trnavskej univerzity sú presved

čení o tom, že stratégiou vlády je přilákat 
učiteľov a študentov do novej univerzity 
a tým oslabiť existujúcu 

Potešitelné je, že v rámci pasáže o ná
rodnostných menšinách v štvrtej časti 
správa v pozitívnom zmysle spomína 
Univerzitu Komenského: 

V roku 1996 bol otvorený Inštitút judaiz-
mu na Univerzite Komenského v Bratisla
ve. Spočiatku ponúka všeobecný kultúr
ny úvod do judaizmu a potom študium 
hebrejského jazyka a jidiš. (jh) 
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NO COMMENT 
Akreditačná komisia versus vysoké školy 

Správa TASR, vydaná dňa 2. 2. 1998 

Odporúčanie Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 
odobrat právo uskutečňovat habilitačné a inauguračné konanie 

22.decembra 1997 boli prezidentom SR vymenovaní za profe
sora šiesti uchádzači, ku ktorým akreditačná komisia zaujala 
záporné stanovisko. 

Na základe uvedeného akreditačná komisia podlá § 5 ods. 
5 písm. b/ nariadenia vlády SR o akreditačnej komisii v znení ne
skorších predpisov v nadväznosti na § 15 ods. 1 písm. g/ zákona 
o vysokých školách (úplné znenie č. 30/1997 Z.z.) o d p o r ú č a  
MŠ SR  odobrať právo uskutočňovať habilitačné konanie a kona
nie na vymenúvanie profesorov takto: 
1. Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK 

v Bratislave na 2 roky 
2. Filozofickej fakulte UK v Bratislave na 2 roky 
3. Mechanizačnej fakulte SPU v Nitre na 2 roky 
4. Fakulte ošetrovateľstva a sociálnej práce T U  v Trnave na 1 rok 
5. Obchodnej fakulte E U  v Bratislave na 1 rok 
6. Fakulte podnikového manažmentu E U  v Bratislave na 3 roky. 

Odôvodnenie: 
1 rok - akreditačná komisia odporúča odobrať v tom prípade, 

ak bol vymenovaný jeden profesor z príslušnej fakulty, ku ktoré
mu A K  vyjadrila záporné stanovisko, 

2 roky - akreditačná komisia odporúča odobrať v tom prípade, 
ak boli vymenovaní dvaja profesori, ku ktorým AK vyjadrila zá
porné stanovisko, 

3 roky - akreditačná komisia odporúča odobrať v tom prípade, 
ak fakulta alebo vysoká škola opakovane predkladá nekvalitné 
návrhy a bola na túto skutočnosť upozornená listom. 

Ján Kačala, predseda akreditačnej komisie 

List rektora UK zo dňa 3. 2. 1998 

Vážená pani ministerka, 
v prílohe si V á m  dovoľujem poslať správu TASR, ktorá sa veľmi 

vážne dotýka výkonu Vašich právomocí podľa § 15 ods. 1 písm. 
g/. Predseda Akreditačnej komisie vlády SR prof. Kačala z pozí
cie predsedu poradného orgánu vlády SR očividne poskytuje tla
či odporúčanie, ktoré malo byť adresované Vám na ďalšie spra
covanie. 

Dovolte, aby s o m  k tomuto stanovisku predsedu AK vyslovil a j  
niekolko vecných pripomienok a dúfam, že sa nám spoločne po
darí predísť nežiadúcej medializácii: 
1. Nespochybňujem právo AK dávať MŠ SR v predmetnej veci 

návrhy. 
2. Tieto návrhy však musia vychádzať z komplexnej analýzy pe

dagogických aj vedeckých výkonov fakulty. 
3. V práve skončenej ročnej evaluácii A K  Filozofickú fakultu UK 

zaradila do kategórie "A" a Rímskokatolícku cyrilometodskú 
bohosloveckú fakultu UK do kategórie B. Je nemysliteľné, aby 
vzápätí navrhla postihnutie oboch fakúlt celoprierezovou stra
tou oprávnení na konanie habilitácií a navrhovania profesorov. 

4. Závery svojej práce AK ešte pred ich vyhlásením by mala pre
rokovať minimálne s dekanmi hodnotených fakúlt a rektormi 
príslušných univerzít. 

5. AK môže konať len v zmysle zákona a nemôže ísť nad jeho rá
mec. Upozorňujem na to, že nariadenie vlády č. 422/1990 Z.z. 
v znení novely č. 131/1994 nedáva AK žiadne oprávnenia pre 
zasahovanie d o  procesu menovania profesorov. 

Vážená pani ministerka, pevne verím, že sa rozhodnete správ
ne s ohľadom na svoju osobnú zodpovednosť a samozrejme aj 
s ohľadom na budúcnosť slovenského vysokého školstva a ne
podľahnete nie práve najšťastnejšie formulovaným radám. 

Súčasne si Vás dovoľujem požiadať o prijatie v súvislosti s tou
to a j  dalšími otázkami, samozrejme podľa Vašich časových mož
ností. 

S pozdravom 
prof. Ing. Ferdinand Devínsky,DrSc., rektor UK 

Pravda, 7. februára 1998 

Habilitačný kolotoč 

O rozruch na niektorých vysokých školách s a  postarala Akredi
tačná komisia, poradný orgán vlády. Navrhla totiž ministerke 
školstva, aby šiestim fakultám odobrala dočasne práva na habili
tačné a inauguračné konanie. A k o  dôvod na takýto trest uviedla, 
že fakulty opakovane nedodržali podmienky pri výbere kandidá
tov na profesorský titul. Podľa dekanov si však komisia zvolila 
mimoriadne nezvyčajný spôsob komunikácie. O svojom návrhu 
informovala totiž iba prostredníctvom tlačovej agentúry. Fakulty 
sa teda o ňom dozvedeli len z médií. Komisia však vraj nemusela 
fakultám nič oznamovať, pretože jej partnerom je ministerstvo 
školstva. A to zas vraj je v styku s vedeckými radami univerzít. 
Poriadny komunikačný zmätok! Čo by však v skutočnosti zna
menalo odobrať právo habilitácií napríklad Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského, ktorá je medzi šiestimi údajnými nepo
riadnikmi? Dva roky by sa na nej neudeľovali profesúry v dvad
siatich odboroch. A to a j  v takých, ktoré sa nedajú okrem 
spomenutej fakulty zatiaľ nikde inde získať. Ľahká pomoc! Minis
terstvo toto právo môže totiž presunúť na iné fakulty. Vznikajú 
dohady. Nechce niekto takýmto spôsobom potrestať "nelojálne" 
fakulty a uprednostniť "poslušné*, predovšetkým tie, ktoré vznikli 
na nových univerzitách? Získali by tým veľmi rýchlo a ľahko na 
vážnosti. 

Uznesenie Kolégia rektora Univerzity Komenského 
zo dňa 18. 2. 1998 

Členovia Kolégia rektora UK s hlbokým znepokojením prijali 
mediálnu správu o údajnom návrhu Akreditačnej komisie vlády 
SR odobrať Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fa
kulte UK a Filozofickej fakulte UK právo habilitovať docentov 
a vymenúvať profesorov. Kolégium rektora UK odmieta takýto 
spôsob komunikácie, ako a j  dôvody, uvedené v medializovanom 
návrhu. Súčasne vyslovuje poľutovanie nad tým, že si  člen aka
demickej obce Univerzity Komenského, predseda Akreditačnej 
komisie vlády SR prof. Ján Kačala, pred podaním návrhu minis
terke školstva nevyžiadal stanovisko dekanov a vedení dotknu
tých fakúlt, ani rektora a vedenia UK. 

Kolégium rektora UK žiada rektora UK a odporúča dekanom 
fakúlt UK, aby po zoficiálnení návrhu okamžite protestovali a in
formovali všetkých zainteresovaných o zamietavom stanovisku 
Kolégia rektora UK k návrhu Akreditačnej komisie vlády SR. Sú
časne odporúča rektorovi UK a dekanom dotknutých fakúlt, aby 
podnikli všetky právne kroky nevyhnutné pre pozitívny priebeh 
veci. 

Sme, 26. 2. 1998 

Ministerka Slavkovská 
ešte nerozhodla o odňatí habilitačných a inauguračných prav 

Ministerka školstva Eva Slavkovská zatiaľ nerozhodla o odňatí 
habilitačných a inauguračných práv šiestim fakultám, ako to 
navrhla Akreditačná komisia Ako uviedla, svoje rozhodnutie zve
rejní v priebehu týždňa. 'Stret/a som sa s dekanmi týchto fakult. 
ešte sa chcem střetnut s Akreditačnou komisiou a potom sa roz
hodnem' E. Slavkovská dodala: 'Nemôžem trestat fakulty hneď 
tým najprísnejším metrom.' Pokiaľ by ministerka odporúčame 
akceptovala, v niektorých odboroch by sa na Slovensku nemoh
lo habilitovať a inaugurovať. Preto sme sa opýtali podpredsedu 
AK Milana Mělníka, ako si predstavuje riešeme^stavu. keby sa 
niekolko rokov v niektorom odbore nemohli uskutočniť vymenú
vania docentov a profesorov. 'AK /e strážcom kvality Рок<aľ kona
nie v odbore nebude, nevidím to tragicky,' povedal M Melník AK 
odporučila odobrať práva tým fakultám, na návrh ktorých vyme
noval prezident 12. decembra 1997 aj uchádzačov, voči ktorým 
mala komisia záporné stanovisko. 
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Pri mikrofóne rektor UK prof. Devínsky 

MEDZINÁRODNÁ EVALUAČNÁ KOMISIA ZAČALA SVOJU PRÁCU 
Netrpezlivo očakávaná a z o  strany 

Univerzity Komenského argumentačne, 
faktograficky i organizačne detailne pripra
vená prvá návšteva členov evaluačnej 
komisie Asociácie európskych univerzít 
(CRE) sa uskutočnila v dňoch 3. - 5. feb
ruára 1998. Z a  členov komisie, ktorá vyko
ná medzinárodnú evaluáciu UK, nominova 
la CRE štyroch expertov: 

predseda komisie - prof. Georges Ver-
haegen (odborník na kvantovú a atómo
v ú  fyziku), bývalý rektor Universitě Libre 
v Bruseli, prezident Belgickej národnej 
vedeckej agentúry, prezident UNICA, 

prof. Dr. Ruprecht Wimmer (profesor ger
manistiky), rektor Katolíckej univerzity 
v Eichstätte, prezident nemeckej spoloč
nosti Thomasa Manna, profesor Univer
zity Paríž IV - Sorbonna, 

prof. Dr. Jiří Holenda (vedný odbor nume 
rické metody), rektor Západočeskej uni
verzity v Plzni, 

Dr. Peter Schöpf (žurnalistika), generálny 
sekretár Univerzity v Lausanne, predse
da Konferencie administrátorov švajčiar-
ských univerzít. 

O odpoved, aký bol program a výsled
ky návštevy, sme v rozhovore požiadali 
rektora UK prof. Devínskeho. 

- Úvodom by s o m  rád poznamenal, že 
CRE je prestížna a výberová organizácia, 
ktorej členom bola z o  Slovenska dlho len 
Univerzita Komenského. Vstup do tejto or
ganizácie s i  vyžaduje odporúčanie reno
movanej univerzity, a keďže UK takouto 
školou je, stala sa na jej odporúčanie dru
hým členom C R E  z o  Slovenska a j  STU, 

V súčasnosti absolvuje prijímací proces do 
CRE aj Ekonomická univerzita v Bratislave, 
ktorá nás tiež požiadala o dobrozdanie. 
V máji t.r. oslávi CRE v Londýne, kde vznik
la, už svoje 50. výročie a účastníci stretnu
tia budú prijatí premiérom britskej vlády 
T. Blairom a princom Philipom, manželom 
kráľovnej. 

CRE ročne evaluuje maximálne 14 vyso
kých škôl z celej Európy. Okrem troch 
madarských, jednej slovinskej vysokej ško
ly a ČVUT Praha, nebola v celom regióne 
strednej a východnej Európy doteraz 
evaluovaná žiadna ďalšia vysoká škola 
O niečo neskôr ako my požiadala CRE 
o evaluáciu a j  STU v Bratislave. Podľa slov 
tajomníčky CRE, s ktorou s o m  na túto 
tému hovoril koncom januára v Salzbur
gu, vytvára sa takto istý "klub" evaluo-
vaných univerzít, čo je nesmierne dôležité 
z hľadiska uznávania našich diplomov 
v Európe. 

Považujem za potrebné tiež zdôrazniť, že 
v tejto fáze ide o evaluáciu UK ako celku 
a ž e  CRE nevydá žiadnu "ligovú tabulku". 
Jej závery majú poukázať na to, či je daná 
vysoká škola rozvoja schopná a kde je 
zhruba jej miesto v porovnaní s celkovou 
európskou úrovňou. Obvykle po dvoch 
rokoch sa návšteva opakuje a komisia zis
ťuje, či vysoká škola skutočne plní jej od
porúčania. 

Zľava prof Holenda. Or Sehopf prof Verhaegen prof Wimmer 

Program prvej návštevy evaluačnej komi
sie na UK bol naplnený stretnutiami a roz
hovormi s akademickými funkcionármi uni
verzity a fakúlt, pedagógmi i študentmi. Na 
úvod pobytu sa komisia stretla s vedením 
univerzity, s Predsedníctvom Akademické
ho senátu UK, s členmi pracovného teamu, 
ktorý zodpovedal za  prípravu podklado
vých správ z jednotlivých fakult UK Nasle
dovala návšteva Matematicko-fyzikálnej fa
kulty UK, kde diskutovali s jej vedením 
a vedeckou radou. Bez účasti vedenia 
a pedagógov fakulty besedovali potom aj  
s o  študentmi MFF UK. Ďalej sa stretli s o  
zástupcami Filozofickej fakulty UK, ktoré 
prebehlo spoločne a j  za účasti študentov. 

Bolo na záver návštevy prijaté nejaké 
komuniké? 

- Nie. Ako som zdôraznil, išlo o úvodné 
stretnutie, ktoré vlastne malo za  cieľ oboz
námiť sa s univerzitou, ktorú poznala komi
sia len na základe písomného materiálu, 
aby si doplnila niektoré nejasnosti, prípad
ne vyžiadala ďalšie dokumenty potrebné 
k finálnej evaluácii. Na základe rozhovorov 
možno však konštatovať, že členovia komi
sie hodnotili veľmi pozitívne našu evaluač-

nú správu, ktorá im bola doručená v dosta 
točnom časovom predstihu Konštatovali, 
že je napísaná kriticky, ale pravdivo a mô
že byt veľmi dobrým podkladom pre od 
stranenie nedostatkov, ktoré na univerzite 
rezonujú Potvrdili, že vízia vnútorne otvo 
renej univerzity ie tou správnou cestou roz 
voja. ktorá sa však bez kreditného systému 
a dalších predpokladov bude môcť len taž 
к о  realizovat Veľmi boli spokojní s navi te 
vou fakúlt, dokonca nadšení úrovňou 
diskusie s o  študentmi na MFF UK kde s< 
vyhradili, že pri rozhovore s o  študentmi ne 
smie byť prítomný žiaden univerzitný ani 
fakultný predstaviteľ. Sondovali pocity 
študentov, či sa cítia byt študentmi univer
zity alebo fakulty. T í  vyjadrili pocit prísluš
nosti k univerzite, ale aj "corporate identity", 
hrdosť aj na svoju fakultu. Komisia sa pýta
la a j  na kreditný systém, a j  na podmienky 
ubytovania a stravovania. Rozhovor s o  
študentmi členov komisie natolko zaujal, 
že zabudli na čas a návštevu predĺžili 
o 1,5 hodiny. Na otázku z Predsedníctva 
A S  UK, či sa tiež niečo priučili, konštatova 
li, že áno. Podľa reakcií a postojov, s akými 
odchádzali, myslím si, že odchádzali s po
zitívnymi dojmami. 

Prof G Verhaegen 

Kedy sa uskutoční druhá časť eva-
luácie? 

- Druhá a hlavná časť evaluácie sa usku 
toční v dňoch 25. - 28. mája 1998 a komi
sia hodlá navštíviť ďalšie 4 fakulty. Kým pri 
tejto úvodnej návšteve sme prvé dve fakul 
ty navrhli my, čo akceptovali, počas druhej 
návštevy komisia navštívi fakulty podľa 
vlastného výberu. Predbežne, ak sa to 
nezmení, pôjde o bratislavskú lekársku fa
kultu, kde by sme uvítali prítomnosť a j  
zástupcov lekárskej fakulty v Martine, ďalej 
prírodovedeckú fakultu, fakultu manaž 
mentu a pedagogickú fakultu. Vyslovili tiež 
želanie, že by sa veľmi radi stretli napr aj 
s predsedom akreditačnej komisie, minis 
těrkou školstva, primátorom Bratislavy, 
zástupcami obchodnej komory, čo sa po 
kúsime zabezpečiť. (jh) 
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ÚVAHY - NÁZORY - POSTREHY 

O konzervatizme vysokých škôl... 
Veľké univerzity klasického typu, najma tie s dlhoročnou tradíciou, charakterizuje obvykle určitý stupeň konzervatizmu, neochota často 

а rýchlo podliehať zmenám a spoločenským tlakom. V mnohých prípadoch sa to však považuje skôr za ich prednosť, potvrdzujúcu kvalitu. 
V rozhovore s dekanom FIF UK s doc. L Kiczkom a prodekanom prol. M. Marcellim uverejnenom v denníku Práca dňa 4. februára 
1998 položila redaktorka na túto tému aj dve nasledujúce zaujímavé otázky: 

• Pri minuloročnom zakladaní nových vysokých škôl ich 
potrebu premiér okrem iného obhajoval tým, že existujúce 
"staré" univerzity sú konzervatívne a nedokážu rýchlo rea
govať na potreby trhu práce inováciou študijných odborov... 

- Doc. L. Kiczko: Filozofická fakulta UK v Bratislave má z o  všet
kých humanitných fakúlt v SR najviac odborov bakalárskeho 
a predovšetkým magisterského štúdia. Rovnako má aj najviac 
akreditovaných odborov doktorandského štúdia. Všetky odbory, 
resp. ich učebné plány a študijné programy prešli po roku 1989 
zásadnou transformáciou a inováciou. Ani  to, čo sa môže zdať 
zdanlivo nehybné (napríklad historické odbory alebo klasická fi
lológia), nie je v takom stave, aby neprešlo procesom inovácie. 
Rok 1990 n á m  umožnil oveľa užší a prirodzenejší kontakt s uni
verzitami v zahraničí, aj na západ od nás, a teda mnohé študijné 
programy sa transformovali tak, aby boli čo najviac kompatibilné 
so štúdiom podobných alebo rovnakých odborov na zahranič
ných univerzitách. To, že sa n á m  to podarilo, môžeme dokázať aj 
tým, že naši študenti, ktorí absolvujú časf štúdia v zahraničí, po
merne jednoduchým spôsobom dosiahli uznanie študijných vý
sledkov, ktoré získali u nás. 

Vysoká škola nie je výrobný podnik, aj ked našou hlavnou čin
nosťou je "výroba" ľudského intelektu My nemôžeme (a žiadna 
VŠ to ani nerobí úzkym pragmatickým spôsobom) okamžite re
flektovať na potreby pracovného trhu alebo praxe To, čo fakulty 
a osobitne fakulty humanitného zamerania produkujú, to je sú
časťou kultúry tohto štátu a národa Produkty kultúry nie sú pri-
spósobiteľné trhovým podmienkam tak. že by stačila iba malá 
obmena fasády alebo dizajnu. Tradičné vysoké školy i naša fa
kulta je d o  určitej miery konzervatívna. Avšak považujem to za  
zdravý konzervativizmus. Filozofia tohto konzervativizmu v pod
mienkach našej fakulty vychádza z potreby udržania kvality štú
dia. Kvalita vzdelania sa nedá dosiahnuť jednorazovou maximál
nou finančnou dotáciou či sústavným zvýhodňovaním. Nedá sa 
ani vymodliť, ani odhlasovať v parlamente. J e  to kvalita, ktorá vy
plýva z istej tradície a histórie. Predstavuje hodnoty, na ktorých 
sú postavené európske univerzity od čias stredoveku, kedy vzni
kali. A j  keď naša UK je v porovnaní s najstaršími univerzitami de
saťnásobne mladšia. Ale predsa si myslím, že FIF UK ako najsta
ršia a v súčasnosti aj najväčšia fakulta humanitného zamerania 
na Slovensku má hlboko v sebe tieto korene. Nepovedal by som, 
že "staré" univerzity nie sú schopné prispôsobiť sa zmeneným 
podmienkam. Uvedomujú si však velkú zodpovednosť za to. že 
prispôsobovanie nemôže byť krátkodyché, pretože tu ide o trva
lejšie hodnoty, ktorými mladá generácia terajších vysokoškol
ských študentov bude poznačovat život tohto štátu, spoločnosti 
a národa. 

- Prof. M. Marcelli: Samotný termín konzervatizmus v tomto 
prípade vôbec nie je niečo hanlivé, pretože vysoká škola má troš
ku iné tempá, ako iné inštitúcie. Každý, dokonca aj tí, čo zaklada
jú nové vysoké školy, si asi uvedomujú - a ak to neurobili dote
raz, tak neskôr si uvedomia - že školu nevytvoria z o  dňa na deň 
Nás vedie pocit zodpovednosti voči študentom. My môžeme zaj
tra niečo vytvoriť, dať tomu nálepku...ale zabezpečiť 5-ročné štú
dium s ľuďmi, ktorí sú kvalitní, zabezpečiť výučbu so všetkými 
stránkami, ktoré k tomu patria, to sa nedá z o  dňa na deň. Ja ne
poznám školu, ktorá by vznikla takýmto spôsobom. 

• Napriek slovám premiéra o konzervativizme, vznikli v po
slednom období nové študijné odbory .. 

- Doc. L. Kiczko: Na FIF UK máme tri hlavné oblasti štúdia. Pr
vou je tzv. odborné štúdium, kde študent nezíska pedagogickú 
spôsobilosť. Druhú skupinu tvorí .učiteľstvo všeobecnovzdeláva

cích predmetov a tretiu pomerne silnú skupinu tvorí prekladateľ-
stvo a tlmočníctvo. V oblastí odborného štúdia vznikli na FIF UK 
nové študijné odbory po roku 1990, ktoré sa dovtedy vôbec ne
študovali. Práve pri vzniku týchto študijných odborov p o  roku 
1990 sme si uvedomili (a máme dnes 8-ročnú skúsenosť), že ak 
chceme niečo na univerzite a fakulte založiť, je  to veľmi zložitý 
a dlhodobý proces. Nedá sa nijakým spôsobom urýchliť, pretože 
utrpí kvalita. Proces zakladania u nás stále nepovažujeme za 
skončený. Relatívne skončený by mohol byť vtedy, keby sme 
mali všetky novovzniknuté študijné odbory obsadené profesormi 
a docentmi. 

Vznikol napríklad odbor religionistika, ktorý bol jedným z pr
vých. Už máme aj prvých absolventov a získali sme aj akreditáciu 
na doktorandské štúdium tohto odboru. Politológia na FIF UK 
existovala približne trištvrte roka v roku 1968 a od začiatku sa bu
dovala na FIF UK. Dnes už  síce jestvuje aj na iných univerzitách, 
ale my už máme 8-ročnú skúsenosť s budovaním tohto odboru 
Transformovali sa ďalšie - andragogika, etnológia, história, kniž
ničná a informačná veda, kulturológia, pedagogika, psychológia, 
sociológia, žurnalistika, slovanské i neslovanské filológie, umeno-
vedy, vznikla propagácia. V klasickej filológii už máme priprave
ný koncept štúdia gréckeho jazyka a literatúry, čo na Slovensku 
úplne chýba. V odbore muzeológia máme akreditáciu na baka
lárske štúdium, avšak chceme ziskaf akreditáciu aj na magister
ské štúdium V týchto odboroch vlastne reagujeme na praktické 
potreby trhu práce. Sme dostatočne flexibilní, pokiaľ ide o zoh
ľadnenie spoločenskej potreby V archeológii, ktorá tiež vzhľa
d o m  na tento kultúrny priestor bola zameraná viac na pravekú 
archeológiu a slovanskú archeológiu, sme pripravili špecializáciu 
na klasickú archeológiu. A j  odbor filozofia prešiel pomerne radi
kálnou premenou. Dnes štúdium odboru filozofia je porovnateľné 
so štúdiom na Viedenskej univerzite, ale hlavne na nemeckých 
univerzitách, keďže tento stredoeurópsky priestor v o  filozofii bol 
dosť silne ovplyvňovaný najmä nemeckou univerzitnou tradíciou. 

V oblasti učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov sa sna
žíme maximálne vychádzať v ústrety spoločenským potrebám. 
Pripravujeme učiteľov predovšetkým pre gymnáziá a stredné 
školy. Najväčšia potreba je v oblasti cudzích jazykov a sloven
ského jazyka a literatúry. Minulý rok sme si urobili prieskum, koľ
ko z prijatých budúcich učiteľov naozaj spája svoje životné pred
stavy s tým, že bude nazaj učiť. Žiaľ, nie je to ani jedna tretina. 
Podobný problém je s absolventmi učiteľského štúdia. Iba jedna 
tretina si hľadá zamestnanie v školstve, väčšinou nadšenci Z a  
posledných osem rokov napríklad na katedre anglistiky a ameri-
kanistiky skončili stovky absolventov učiteľstva anglického jazy
ka. Napriek tomu stredné školy stále pociťujú nedostatok učiteľov 
angličtiny. Problém vidím v spoločenskom a ekonomickom po
stavení učiteľa. Vytvárame také kombinácie štúdia, aby budúci 
absolventi mal záruku uplatnenia na strednej škole. Istým spôso
bom aj modifikujeme počty prijatých uchádzačov podľa spolo
čenskej potreby. 

V prekladateľstve a tlmočníctve má FIF UK naozaj výnimočné 
postavenie. V tomto roku je to už  25 rokov, čo možno tento od
bor študovať u nás. Zabezpečuje h o  kvalitný učiteľský zbor, aj 
keď od nás niektorí učitelia tlmočníctva odišli z pochopieľných 
dôvodov. Snažíme sa hlavne v takých jazykoch, ako je angličti
na, nemčina, francúzština, ruština problematiku kvalitných peda
gógov riešiť, pretože o tento typ štúdia je veľmi velky záujem 
Otvárame štúdium jazykov, ktoré zatiaľ nie sú na žiadne) inej 
vysokej škole Napríklad švédčinu, holandčinu, portugalčinu, ale 
aj chorvátčinu, polštinu, bulharčinu, rumunčinu V oblasti filozo-
ficko-kulturologického štúdia má výnimočne postavenie študium 
arabského jazyka a literatúry, ktoré má na FIF UK dávnu tra
díciu, ale aj japonsky a čínsky jazyk a medzikutturna komuni
kácia. 
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R E Z E R V O V A N É  P R E  F M  U K  

P R O G R A M  W E M B A  P R E  V R C H O L O V Ý  M A N A Ž M E N T  
Otvorenie nového školského roku v programe WEMBA pre vrcholový manažment na Fakulte managementu UK 

Začiatkom roku, dňa 9. januára 
1998, bol na Fakulte managementu 
UK otvorený 3. ročník špecializované
ho trojročného štúdia W E M B A  - Wee
kend Executive Master of Business 
Administration. Program je organizo
vaný v spolupráci s Joseph M. Katz 
Graduate School of Business (KGSB) 
na University of Pittsburgh a s podpo
rou grantu Agentúry USA pre medzi
národný rozvoj (USAID). 

Víkendová forma postgraduálneho štúdia 
umožňuje 43 riadiacim pracovníkom a ma
nažérom slovenských podnikov absolvovať 
formou interaktívnych prednášok v angličti
ne medzinárodný program Master of Busi
ness Administration (MBA) bez prerušenia 
kariéry. O b s a h  štúdia s prihliadnutím 
k špecifikám strednej a východnej  Európy 
nadväzuje n a  praktické skúsenosti  študen
tov a vedie k prehĺbeniu ich teoretických 
znalostí, s cieľom pomôcť i m  uspieť a j  
v rýchlo s a  meniacich podmienkach me
dzinárodných trhov. Popri  rozširovaní poz
natkov, rozvoji kritického a konštruktívneho 
myslenia manažérov,  program rozvíja ich 
ústne a p ísomné komunikačné schopnosti 
v angličtine a rozširuje možnosti  ďalšieho 
rozvoja i z m e n y  kariéry expanziou siete ich 
obchodných kontaktov. 

V prebiehajúcom semestri v programe 
W E M B A  n a  výučbe jednotlivých predmetov 
s a  podieľajú viacerí významní  domáci  a za
hraniční odborníci: napr. predmet Organi
začné správanie prednáša doc. Daria Kirby 
z KGSB  a dekan F M  U K  doc. Ing. J á n  Ru
dy, CSc., Finančný manažment - prof. Ro
bert Nachtmann,  riaditeľ programu MBA 
KGSB  a prodekan F M  U K  prof. RNDr. Jo
zef Komorník, DrSc. E k o n ó m i u  pre mana
žérov prednáša prof. Edward Sussna 
z K G S B  a doc. Ing. Eleonóra Fendeková, 
CSc., z EUB,  Marketingový manažment -
prof. Lawrence Feick z KGSB  a prof. Ing. 
Eduard Urban, CSc., z EUB. 

Uchádzači o prijatie n a  štúdium s ú  hod
notení v štyroch oblastiach: profesionálna 
skúsenosť, predchádzajúce vysokoškolské 
výsledky, znalosti angličtiny merané skúš
kou Test of English a s  a Foreign Language 
(TOEFL), výsledky skúšky Graduate Mana
gement  Admiss ions Test (GMAT), prípad
ne výsledky iných ekvivalentných testov. 
Všetci uchádzači o štúdium musia mať 
ukončené vysokoškolské vzdelanie, mini
málne na úrovni bakalára. 

Ďalší, v poradí  4. ročník programu W E M 
BA, bude n a  F M  U K  otvorený v januári 
1999. Ešte predtým s a  však pripravuje 
otvorenie denného ročného štúdia Full-Ti
m e  MBA Program (FTMBA).  Pracovníci 
programov MBA V á m  radi poskytnú 
viac infomácií na tel. č .  421-7-5666707 
alebo fax. č .  421-7-5666708, prípadne 
písomne na adrese Programy MBA, 
FM UK, Odbojárov 10, P. O. Box 95, 
820 05 Bratislava. 

Pri príležitosti slávnostného otvorenia 
3. ročníka programu WEMBA sme oslovi
li prof. Bena J. Tuchiho, PhD. - od januá
ra 1997 riaditeľa programu WEMBA, 
zástupcu Pittsburgh University a dlho
ročného gestora tohto študijného pro
gramu. Prof. Tuchi sa špecializoval na 
oblast financií, pôsobil ako viceprezi
dent na troch najvýznamnejších univerzi
tách v USA, naposledy na Pittsburgh Uni
versity. 

Prof. Berto У. Tuchi. PhD 

• Pán profesor Tuchi, program WEMBA na 
Fakulte managementu UK pod Vaším vede
ním vstúpil už do 3. ročníka svojej existen
cie. V súvislosti s doterajším úspešným 
priebehom prvých dvoch ročníkov progra
mu WEMBA by nás zaujímalo, či v tomto 
treťom ročníku prišlo k niektorým zmenám 
v učebnom programe oproti predchádzajú
cim ročníkom, prípadne čím ste doterajší 
program obohatili. 

- Osobne som presvedčený, že obsah nášho 
študijného programu je bohatý a bolo by dobre 
zachovať jeho súčasnú podobu. Preto v najbliž
šom období neplánujeme robiť zásadné zmeny, 
ale chceme sa zamerať viac na dosiaľ okrajové 
záležitosti, ktoré si vyžadujú našu pozornosť. Az
da toto máte na mysli, ked hovoríte o "obohatení 
programu". Predovšetkým rád by som znásobil 
kontakty manažérov študujúcich v programe 
WEMBA s obľúbenými prednášajúcimi - riadiaci
mi pracovníkmi z prostredia priemyslu, obchodu 
a vládnych inštitúcií, čo by ešte viac rozšírilo sieť 
ich profesionálnych kontaktov. Prostredníctvom 
častejších stretnutí s ľuďmi, ktorí ovplyvňujú 
riešenie rôznych problémov či už na Sloven
sku alebo v zahraničí, by študenti programu 
WEMBA iste získali širokú paletu praktických 
skúseností. Napokon poslaním programov 
MBA je rozvinúť rozhodovacie a vodcovské 
schopnosti účastníkov takýchto programov 
Muži ani ženy sa nerodia so schopnosťou ria
diť, pretože rozhodovať znamená riskovať My 

učíme ľudí robiť správne rozhodnutia na základe 
zhodnotenia rizík rôznych možností riešenia 
problémov a výberu tej najoptimálnejšej Ďalej 
by sme sa radi sústredili na získanie žien na 
štúdium v niektorom z našich programov pre 
manažérov Prehliadame talenty, ak dovolíme, 
aby ženská populácia nebola dostatočne za
stúpená v riadiacich zložkách ekonomickej 
a vládnej sféry, 

• Počas Vášho gestorstva programu WEMBA 
ste prišli do styku s mnohými našimi 
mladými manažérmi študujuciml v tomto 
programe, ktorí sa pripravuju na vyššie 
manažérske posty v slovenských podni
koch. V čom sú podfa Vás najmarkantnej
šie rozdiely medzi top-manažérml u nás 
a v USA? 

- V programe WEMBA som mal příležitost 
poznať mnoho slovenských vrcholových mana
žérov vo veku od 24 do 50 rokov Niektorí z nich 
sú dokonca riaditelia velkých a velmi zložitých 
podnikov Títo sa najviac podobajú na vrcholo
vých manažérov v USA Sú dobre motivovaní, 
cieľavedomí. ma|ú dobi é komunikačné schop
nosti. túžia po nových poznatkoch, neboja u 
rizika a velkých úloh Isté rozdiely medzi siovec 
skými a americkými manažérmi však emstuju 
Menej ich pôsob* vo velkýcti spoločnostiach 
v sférach, kde vrcholoví manažéri v USA dosta 
va|ú vysoké platy (napr investičné bankovnic 
tvo) Tieto nie sú na Slovensku zatiaľ dostatočne 
rozvinuté V USA |e omnoho viac žien v stred 
nom a vyššom manažmente otQaTHZáo než 
na Slovensku. V USA |e tiež viac riadiacich 
pracovníkov so vzdelaním MBA vo sfére doprav
ných spoločností, vládnych a samosprávnych 
inštitúcií, nemocníc a služieb než na Slovensku. 
Ďalej, slovenský vrcholový manažér spravid
la ovláda niekolko jazykov, kým americký len 
jeden. Americký manažér je však mobilnější 
a zamestnania strieda častejšie než slovenský 
Americkí manažéri, najmä tí s titulmi MBA, 
sú zväčša omnoho lepšie platení. Napríklad 
priemerný absolvent MBA zarobí ročne viac 
než 68 000 USD a to vo všetkých odvet
viach, včítane vlády, nemocníc a mimovládneho 
sektora. 

•Vzhľadom na Vaše dlhoročné skúsenosti 
s odbornou prípravou top-manažérov, čo 
by ste odporúčali našim vrcholovým mana
žérom, aby boli úspešní vo svojej profesii 
a teda aj v kariére? 

- Aké odporúčanie? Najlepšia rada, akú im 
môžem poskytnúť je, aby vyhľadávali rady čo 
najmenej a používali ich len občas. Okrem toho 
by som rád poznamenal, že toto obdobie v slo
venskej histórii je obdobím výnimočných príleži
tostí pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť nové techniky 
a neboja sa rizika 

• Pán profesor Tuchi, dakujeme za rozho
vor, prajeme Vám vefa zdravia a prežitie eš
te mnohých prí|emných chvíľ počas Vášho 
pobytu na Slovensku. 

PhDr. Anna B u/nová, CSc., 
Oddelenie vedy, doktorandtkáho itudla 

a rozvola FM UK 

Mgr. Eva B e nov i 
zástupkyňa riaditeľa programu WEMBA 

FM UK 

8 



R E Z E R V O V A N É  P R E  J L F U K  

ŠUMY OKOLO JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY UK 

' V  poslednom januárovom čísle regionálnych novín - No
vého života Turca sa objavila drobná, ale pre akademickú 
obec Jesseniovej lekárskej fakulty UK znepokojivá správa 
o tom, že pracovníci Ministerstva školstva SR diskutujú o 
možnosti pripojenia JLF UK v Martine k Žilinskej univerzite. 

Prvý na tieto úvahy reagoval dekan JLF UK prof. Hajtman 
a jeho rozhovor s redaktorom Nového živote Turca bol v tých
to novinách uverejnený dňa 3. 2. 1998. Citujeme: 

Alma mater nezmenená 
A k o  s m e  u ž  informovali, počas nedávnej návštevy ministerky 

školstva Evy Slavkovskej n a  Jesseniovej lekárskej fakulte UK s a  
okrajovo hovori lo a j  o alternatíve začlenenia J L F  U K  d o  Žilinskej 
univerzity. N a  túto t é m u  s m e  s i  pohovoril i  s dekanom martinskej 
fakulty Andrejom Hajtmanom. 

"Počas môjho pôsobenia na JLF UK v Martine som sa opa
kovane stretol s rôznymi názormi štátnych predstaviteľov na 
súčasnú lokalizáciu fakulty. V rámci januárového stretnutia 
s ministerkou školstva bola táto téma zástupcami MŠ SR 
opäť spomenutá. Rád by s o m  však uviedol, že nešlo o roko
vanie upriamené na tento problém," otvoril náš rozhovor prof. 
Hajtman. 

Podľa jeho slov diskusii  o začlenení J L F  U K  d o  Žilinskej univer
zity predchádzala otázka potreby existencie troch lekárskych 
fakúlt v našej republike. V súvislosti s t ý m  padli tiež úvahy o mož
nej z m e n e  "kmeňovej" univerzity, k u  ktorej martinská fakulta v sú
časnosti patrí. Odpoveď z o  strany J L F  U K  vraj ale nebola n a  
spomínanom stretnutí formulovaná jednoznačne pre ani  proti ta
kémuto riešeniu. "Doteraz sme rektorátom Žilinskej univerzity 
oficiálne oslovení neboli, hoci vieme, že záujem o našu fakul
tu je z jej strany možný. Zaoberať sa týmto problémom je 
však pre nás zatiaľ neaktuálne, a preto v súčasnosti nepodni
káme žiadne kroky, aby sa tak stalo." uviedol na margo zmeny 
univerzity prof. Hajtman. 

A k o  pre N Ž T  dekan J L F  U K  ďalej povedal, martinská fakulta s a  
stále považuje z a  plnohodnotného člena Univerzity Komenské
ho. A k  by s a  tento fakt mal  v budúcnosti z nejakých dôvodov 
zmeniť, nemohlo b y  o t o m  v ž iadnom prípade rozhodnúť vede
nie J L F  UK, pretože takýto závažný krok musí  prerokovať Akade
mický senát U K  spolu s ostatnou akademickou obcou. 

Ďalšia odozva vyšla z pera Kataríny Adamicovej, predsedníč
ky Právnej komisie Akademického senátu JLF UK v Martine 
a členky Predsedníctva Akademického senátu UK v Bratislave 
a bola uverejnená v Novom živote Turca dňa 17. 2. 1998. 
Z článku vyberáme: 

"Zo strohých viet vysokoškolského zákona, a j  Štatútu UK, 
riadne registrovaného n a  M Š  SR vyplýva, ž e  o "pohyboch" fakúlt, 

teda o ich zriaďovaní, zlučovaní, rozdeľovaní a zrušení  rozhoduje 
rektor univerzity s o  súhlasom jej  akademického senátu. V n a š o m  
prípade teda rektor Univerzity Komenského v Bratislave a jej  aka
demický senát. 

Rozhodnutie rektora a súhlas senátu s a  v demokrat ickom 
prostredí opiera o návrhy "zdola", t.j. z pôdy fakulty a n ie  "zhora", 
t.j. nariadením alebo podnetmi štátnej exekutívy. T e d a  zverejne
n á  informácia o možnosti pripojenia našej  J L F  U K  v Martine 
k inej univerzite - a je  úplne jedno k u  ktorej - verbalizovanej pra
covníkmi MŠ SR na pôde Martina, poukazuje n a  nepatričné 
diskusie, ktoré neprináležia fóru ani  osobám, k d e  bol i  a k ý m  
prednesené. 

J L F  UK s a  o d  samého počiatku vyvíjala z k n o w  h o w  bratislav
skej  Univerzity Komenského. Boli to  hlavne pracovníci UK,  ktorí 
učili a vychovávali  spočiatku nielen našich študentov, ale a j  na
šich pedagógov, lekárov, vedcov. T í  postupne vyzrievali, gradu
ovali  a stávali s a  vzdelanými a plnohodnotnými odborníkmi 
a a k o  takí dnes vychovávajú stovky študentov schopných vyko
návať lekársku a ošetrovateľskú prax u nás i v zahraničí. 

Silu a slávu Univerzity Komenského nerobí to, ž e  sídli v hlav
n o m  meste. Jej  pozíciu vytvára 12 fakúlt, ktoré majú  svoje praco
viská roztrúsené v 12 lokalitách celého Slovenska. J L F  v Martine 
je  jedným z týchto pracovísk a teda jedným z o  zavedených uni
verzitných miest. Silné stránky Univerzity Komenského, ktoré 
vytvárajú života schopné prostredie jednotlivých fakúlt a praco
vísk, je  možno stručne zhrnúť nasledovne: 

J e  to tradícia a rešpektovanie akademických zvyklostí  v o  vnútri 
univerzity, ďalej inštitucionálna stabilita, nadregionálna - celoštát
n a  pôsobnosť, schopnosť rozvíjať s a  a j  v sťažených podmien
kach, velký záujem občanov o štúdium na UK, veľmi dobré per
spektívy absolventov tejto univerzity n a  trhu práce a k o  i vysoký 
kredit U K  v zahraničí. N a  základe oprávneného sebavedomia po
žiadala U K  v súčasnosti o medzinárodnú evaluáciu (hodnotenie) 
pod dohľadom a podľa metodiky Asociácie európskych univerzít. 
U ž  samotná žiadosť o evaluáciu ešte zvýšila záujem akademickej 
Európy o UK. Spravodlivé hodnotenie potom povýši  U K  n a  
rovnocennú európsku inštitúciu. Tento fakt s a  odrazí  na hodnote 
vysokoškolského diplomu absolventov a j  našej J L F  p o d  znač
kou UK. 

Bolo by smutné a nepodložené, a b y  v tejto dobe, kedy s a  
zreteľne zhoršuje kvalita a kultúra života u nás, keď s a  prehodno
cuje práca i sociálne postavenie vysokoškolského učiteľa v ládou 
i verejnosťou, keď klesá uvoľňovanie financií prevádzkových ná
kladov zavedeným vysokým školám, keď neexistuje legislatívne 
vyjadrenie štátnej politiky rozvoja vysokých škôl, keď n a  kľúčo
vých miestach štátnej správy je  velká časť neerudovaných ľudí 
s velkými rozhodovacími právomocami, keď s a  zvyšuje nestabili
ta celého systému, keď s a  ignorujú právne predpisy a často s a  
účelovo menia, keď je snaha štátu zasahovať d o  vnútorných vecí 
autonómnych inštitúcií a t ď ,  a b y  s m e  pripustili akékoľvek názna
ky o pričlenenie našej J L F  U K  k inej univerzite a k o  je  naša A l m a  
mater - Univerzita Komenského." 

N o v í  pedagógovia pre stredné zdravotnícke š k o l s t v o  

V posledných dňoch uplynulého roku 1997 
úspešne vykonalo 16 študentov magisterského 
štúdia odboru ošetrovateľstvo na Jesseniovej le
kárskej fakulte UK v Martine štátnu záverečnú 
skúšku z pedagogiky a didaktiky vybraných 
predmetov. Následne po absolvovaní štátnej 
záverečnej skúšky z psychológie nadobudnú 
týmto vysokoškolskú kvalifikáciu, ktorá ich 
oprávňuje vyučovať odborné predmety na stred
ných zdravotníckych školách - v súlade s par. 2 
Vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odborne] 
a pedagogickej spôsobilosti. 

Nedostatok vysokoškolsky vzdelaných peda
gógov, ktorí by zabezpečovali výučbu odbor
ných predmetov ošetrovateľstva, ako aj potreba 

ich prípravy, patrili k hlavným impulzom, ktoré 
v školskom roku 1990/91 viedli k ustanoveniu 
5-ročného magisterského štúdia odboru ošetro
vateľstva na našej lekárskej fakulte. Vzhľadom na 
skutočnosť, že na našej fakulte prevláda lekár
ske a ošetrovateľské personálne zázemie, po
moc a odbornú garanciu výchovy budúcich pe
dagógov - ošetrovateľov poskytujú odborníci 
z Pedagogičke) fakulty Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici. Naše poďakovanie patrí pre
dovšetkým profesorovi PhDr. Ľudovítovi Višňov-
skému, CSc., a docentovi PhDr. Jánovi Brindzo-
vi, CSc., ktorí popri domácich učiteľoch zabez
pečujú výučbu a hodnotenie odborných pred
metov, vrátane štátnych záverečných skúšok. 

Podľa vyjadrenia doc. PhDr. J. Brindzu. CSc . 
bola úroveň posledných štátnych záverečných 
skúšok porovnateľná, ak nie vyššia, s úrovňou 
štátnic na PF UMB v Banskei Bystno 

Pre pedagógov Jesseniovei lekárskei fakulty 
UK v Martine je toto hodnotenie ocenením, ktoré 
zavazuje k neustálemu zlepšovaniu práce so štu
dentmi Veríme, že naše absolventky budu 
schopné v praxi zuroůt nadobudnuté vědomost 
a svojím dielom piispe|ú k dobrei urovru popravy 
dalších generácií ošetrovateliek 

Mgr. K. Žiakova. 
doc PhDr. M. Nemčeková, CSc. 

Ustav ošetrovatelstva JLF UK v Martine 
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K FILOZOFII MARKETINGU 
VO VEDECKOVÝSKUMNEJ PRÁCI VYSOKÝCH ŠKÔL 

Všetky činnosti a procesy spojené s odbytom alebo uvádzaním produktov na trh, alebo s transakciami medzi 
výrobcom a odberateľom, realizované bezozvyšku aj vo výskume a vývoji, môžeme nahradiť výrazom marketing. Hoci 
sa tento pojem rozšíril počas tohoto storočia z miesta svojho vzniku, USA, do celého sveta, marketingová filozofia sa 
v slovenskom výskume a vývoji doposiaľ nerozvinula a neprešla do tržného jednania. T o  j e  j e d n o  z dôležitých 
konštatovaní DISKUSNÉHO F Ó R A  na NOVTECHU 97 v Žiline, k u  ktorému sa ešte raz vraciame. 

Organizácia výskumu a vývoja je stálym 
predmetom štúdia. Nemožno však zatiaľ 
povedať, že sa našli jednoznačné zásady, 
podľa ktorých by sa mala táto činnosť ria
diť. Vstup na medzinárodné trhy je čoraz 
obtiažnejší. Stále treba mať na zreteli účel, 
zhromažďovanie potrebných tvorivých síl, 
schopnosť potýkať sa s konkurenciou 
a zaistiť prosperitu. Výskum a vývoj sa čas
to nezačína od zaujímavých myšlienok, ale 
od potreby konkurenčnej schopnosti. Vý
skumné a vývojové pracoviská, či už štátne 
alebo univerzitné, rezortné alebo odboro
vé, sa musia starať, aby sa priblížili k výro
be. Preto sa k nim pridávajú odborníci 
na marketing, na technickú normalizáciu, 
akosť, údržbu, náklady atď., aby sa od za
čiatku myslelo na praktické zavedenie, na 
výrazný ekonomický úspech. 

Vedecký výskum, základný alebo apliko
vaný, môže trvalo prinášať prosperitu, ak 
sa nájdu odberatelia jeho výsledkov tak na 
domácom, ako a j  na svetovom trhu a s ú  
ochotní zaplatiť za  ne aspoň do výšky vy
naložených nákladov. T o  však predpokla
dá, ž e  výskumník : 

1. pozná potreby a želania potencionál
nych odberateľov, 

2. je schopný použiť celý súbor stratégií, 
ktoré mu zaistia prednosť pred konkuren
ciou, 

3. je schopný na základe svojich infor
mácií o dopyte, konkurencii, odberateľoch 
a o pôsobení tržných pravidiel systematic
ky a účelne všetky pravidlá trhu využívať. 

Z tohoto pohľadu marketing predstavuje 
koncepciu riadenia vedeckovýskumnej 
činnosti orientovanú na odbytový trh. Jej 
základom je istý spôsob myslenia dôsled
ne orientovaný na odberateľa a jeho požia
davky. Premietnutie takejto filozofie do 
konkrétneho konania vyžaduje systematic
ký postup, nazývaný koncepcia marketin
gového managementu. Má štyri, navzá
jom úzko späté fázy: 

a) prieskum tržnej situácie 
b) rozhodnutia o základnej stratégii 
c) rozhodnutia o tržných postupoch 
d) rozhodnutie o systéme organizácie 

marketingu. 

Čo podmieňuje úspech v uplatnení mar
ketingu v o  vedeckovýskumnej a vývojovej 
sfére? 

1. Dostupnosť marketingových znalostí 
čo najväčšiemu okruhu výskumných pra
covníkov, počnúc riadiacimi pracovníkmi 
a končiac výkonným výskumníkom. 

2. Postaviť marketing ako prioritný pre 
činnosť vedeckovýskumných pracovísk na 
všetkých úrovniach. 

3. Umožniť efektívny, rýchly prísun infor
mácií o dopyte a odberateľoch pred rozho
dovacím procesom. 

4. Koordinátori by mali byť k dispozícii 
potencionálnym odberateľom výsledkov. 

5. Výsledky výskumu by mali byť porov
nateľné so svetovou konkurenciou. 

6. Vedeckovýskumné a vývojové ustano
vizne by mali byť pripravené považovať 
problémy aplikačnej sféry za svoje vlastné, 
atď. 

Urýchlenie vývoja a výskumu a jeho pre
sadenie sa v medzinárodnej konkurencii 
sa na Slovensku v súčasnosti považuje za 
prioritu. Nemôže však spočívať v čoraz 
väčších požiadavkách na financovanie. 
Odpoveď treba hľadať v účinnejšom riadení 
investícií do výskumu a vývoja, čo vyžaduje 
hľadať nielen nové formy riadenia, ale i no
vé technológie. Podstatným faktorom v tej
to súvislosti je spôsob napojenia výrobnej 
a ďalšej odberateľskej sféry na vývojové 
procesy, tzv. joint ventures medzi akadé
miou a podnikom, univerzitou a podnikom 

Pri vypracovávaní plánov pre výskum 
a vývoj sa pracovníci v tejto oblasti musia 
naučiť podnikateľsky a strategicky myslieť. 
Tretina najväčších amerických firiem má 
manažérov pre technológie, ktorí sledujú 
technologický vývoj a pomáhajú vedeniu 
správne stanoviť priority. Súčasná prax na 
Slovensku, ktorá predstavuje predovšet
kým honbu za zaistením dostatku finan
čných zdrojov, by sa mala preorientovať 
na výber a hodnotenie výskumných a vývo
jových projektov s o  zameraním sa na no
vé, cenovo dostupnejšie technológie. To  je 
úloha vyššej vývojovej fázy hodnotovej 
analýzy, hodnotového managementu. Po
mocou neho možno dosiahnuť konkurenč
nú schopnosť v o  všetkých oblastiach vedy. 
Cieľom je dosahovať optimum funkčnosti 
s minimom nákladov. 

Každoročne sa konajúce kongresy hod
notového managementu organizované 
krajinami EÚ, na ktorých sa zúčastňujú od
borníci z celého priemyselne vyspelého 
sveta, prinášajú nové poznatky o jeho 
úspešnom využívaní v rozvinutých tržných 
ekonomikách. 

Vědeckotechnická politika ako najúčin
nejší nástroj teda bezosporu vyžaduje me
dzinárodnú spoluprácu. Vyspelé štáty ju 
majú a cieľavedome podporujú aktivity 
smerujúce k pokroku technológií. Výdavky 
na ne nehradí štát sám, ale pripája sa 
k rozpočtom daných inštitúcií. Národy, re
gióny, odvetvia a odbory formulujú svoju 
vedeckú a vedeckotechnickú politiku tak, 
aby posilnili svoje dobré vyhliadky na do

siahnutie potrebnej úrovne konkurenčnej 
schopnosti odlišne modifikovanej pre 
vlastné podmienky. 

Európa má velké programy, ktoré na se
ba nadväzujú veľa ústavov a podnikov 
Zjednocujúcu úlohu zohráva program E Ú  
V mnohých krajinách vznikajú desiatky 
technologických centier a inkubátorov, kto 
ré napomáhajú novým technológiám Kľu 
čovým slovom rozvoia technológií je práca 
v sieťach networking Rozvoj vědecko
technických komponentov vyspelej konku 
renčnej schopnosti nebýva izolovaným 
činom, ale výsledkom vzájomného ovplyv
ňovania rastúcich síl vedy a výroby 

Uvedené fakty sú iba niektoré z celého 
radu nevyvratiteľných argumentov, aby sa 
na Slovensku vytvorili marketingov« cen
trá a našli uplatnenie technologickí broken 
Prvou lastovičkou v našej republike (e p o  
kus o vytvorenie inkubačného marketin
gového centra SAV a B I O  

V súčasnosti, podľa vyjadrenia odborní 
kov. nemáme marketingových pracovníkov 
schopných reálne posúdiť Irh Vytvorené 
Grantové agentury na podporu vudy a vy 
skumu na vysokých školách síce fungujú 
ako plne otvorené inštitúcie, umožňujúce 
konkurenciu z o  strany SAV, rezortov a za
pojenie našich výskumníkov do medziná
rodnej súťaže, ale to dnes nestačí, Čoraz 
ťažší prienik na svetový trh vyžaduje mať 
a j  na vysokých školách v o  výskumných 
tímoch marketingového managera s o  sil
ným ekonomickým, právnym a environ
mentálnym cítením. Jeho funkciu by mohol 
prevziať, tak ako je to v o  vyspelých kraji
nách, napr. skúsený profesor v postpro-
duktívnom veku, ktorý by využil svoje 
vedomosti, osobné kontakty, a tak sa stal 
veľmi dôležitým článkom v o  vedeckom 
tíme, bez povinnosti byť vedecky aktívny 
Skúsenosti možno čerpať z vedeckých 
a technologických parkov, vznikajúcich v o  
svete väčšinou pri velkých univerzitách, 
akým je napr. A R E A  science park v Trieste, 
alebo priamo z lASP-u (International asso 
ciation science parks) s o  sídlom v Španiel 
sku. IASP je nezisková medzinárodná 
asociácia, ktorá v súčasnosti združuje oko 
lo 200 národných vedeckých a technolo 
gických parkov z o  42 štátov a okolo 30 000 
spoločností. Slovensko zatiaľ medzi nimi 
nie je. Pre svojich členov sprostredkúva 
technologický transfer a jeho komercionali 
záciu, uľahčuje personálne kontakty medzi 
odborníkmi z celého sveta - networking, 
pomáha pri vytváraní nových vedeckých 
a technologických parkov, pn rozvoji n o  
vých projektov, plní inkubátorovú funk 
ciu. Má vynikajúce služby postgraduálne 
h o  charakteru, rešeršné služby, bankové 
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a marketingové služby. Na W e b  stránke 
pre svojich členov otvára všetky služby 
a najnovšie potrebné informácie, ktoré po
núka Internet. 

Ukázalo sa, že transformácia priemyslu 
a rýchla privatizácia u nás prispela k záni
ku velkého množstva priemyselných 
výskumných ústavov a závodných labora
tórií, čo nebolo veľmi šťastné. Hoci pod 
termínom výskum rozumieme základný 
výskum, ktorý predovšetkým podľa americ
kého modelu patrí na vysoké školy, a j  apli
kovaný výskum (dodnes zahrňovaný pod 
pojem vývoj, a tým posúvaný do výrobnej 
sféry) má podľa klasifikácie OECD nárok 

na zaradenie do prvej kategórie. Veď bo
hatstvo krajín je založené na aplikovanom 
výskume. A napokon, a j  mnohé Nobelo
ve ceny udelili nielen za  základný výskum, 
ale aj za  výskum blízky aplikovanému 
výskumu. 

Z uvedených skutočností vyplýva, že 
jedným z dobrých krokov k skvalitneniu 
a intenzívnemu posilneniu vedy na póde 
Univerzity Komenského by v súčasnosti 
bolo napr. vypísanie súťaže o vytvore
nie centier špičkových technologických 
a marketingových združení s pracoviska
mi SAV a priemyselných podnikov na za
loženie technológií špičkových výrobkov 

a na poskytovanie služieb manažmentu 
v oblasti marketingu. 

Zakladateľmi centier, ako neziskových 
organizácií existujúcich v súlade so Zá
konom o poskytovaní verejno-prospeš-
ných služieb, by mohli byt profesori 
a docenti, ktorí by tak zabezpečovali 
rýchly transfer svojich poznatkov do pra
xe, a to nielen pre fyzické osoby, podni
ky, ale pre rozvoj celého regiónu, využí
vajúc napr. jeho surovinový potenciál, 
zrýchlenie exportu, vytváranie voľných 
miest, atď. 

Elena Kukurová 

Rektor Univerzity Karlovej v Prahe 
ponúka študentom 

Univerzity Komenského v Bratislave ... 

Pri príležitosti osláv 650. výročia založenia pražskej Univerzity Karlovej vyhlásil 
jej rektor súfaž, ktorej zmyslom je zistiť a prípadne - po jej ukončení - uverejniť 

zaujímavé názory vysokoškolských študentov na budúcnosť univerzít 
na počiatku tretieho tisícročia. 

Súťaž nesie názov 

"UNIVERZITY P O  R O K U  2000' 
a môžu s a  jej zúčastniť riadni študenti či doktorandi všetkých vysokých škôl 

ako v Českej republike, tak aj  v zahraničí. 

Výsledky, ktoré vyplynú z hodnotenia medzinárodnej poroty, budú vyhlásené 
v priebehu konferencie "Univerzita a jej študenti', ktorá sa bude konať 

v dňoch 9. - 12. septembra 1998 v rámci osláv významného výročia Univerzity Karlovej. 

ŠTATÚT SÚŤAŽE UNIVERZITY PO ROKU 2000 

Súťaž sa riadi týmtio pravidlami: 
1. Súťaž vyhlasuje rektor Univerzity Karlovej v januári 1998. 
2. Súťaže s a  môžu zúčastniť riadni vysokoškolskí študenti a doktorandi z ktorejkoľvek vysokej školy (univerzity) na svete. 
3. Súťažné práce môžu byť písané v ľubovoľnom žánri, ktorý je v o  vedeckom svete obvyklý (esej. stať. štúdia, rozprava, 

empirická analýza atď.). 
Minimálny rozsah práce je 10, maximálny rozsah 25 normalizovaných strán (včítane prípadného zoznamu použitej 
literatúry). Práca môže byť koncipovaná ako všeobecnejšie zamyslenie sa nad budúcnosťou univerzity ako  klasickej, 
tradičnej vzdelávacej a vedeckej inštitúcie, alebo ako konkrétna úvaha o budúcnosti jednotlivého konkrétneho vedného 
odboru alebo skupiny odborov v štruktúre univerzity budúcnosti. 

4. Práce môžu byť predkladané v jazyku českom alebo slovenskom alebo anglickom. Predpokladom zaradenia práce d o  
súťaže je to, ž e  dosiaľ nebola ako celok publikovaná. 

5. Do súťaže možu byť prihlásené časti prác bakalárskych, magisterských alebo doktorských. 
6. Práce musia byt odovzdané najneskôr do 30. júla 1998. Ich posúdenie uskutočni d o  15. augusta 1998 odborná 

medzinárodná porota, ktorú menuje rektor Univerzity Karlovej. Meradlom hodnotenia bude kvalita a pôvodnosť 
predložených prác. 

7. Výsledky súťaže vyhlási rektor Univerzity Karlovej (alebo ním poverený hovorca) najneskôr 31 .augusta 1998. 
8. Najlepšie tri práce budú finančne odmenené a víťazi súťaže budú pozvaní na konferenciu Univerzita a jej študenti, konanú 

v dňoch 9. - 12. septembra 1998 a prijatí rektorom, ktorý finančnú cenu odovzdá. 
9. Výška finančnej odmeny bude nasledovná: 

1. cena - 30 tisíc Kč 
2. cena - 20 tisíc Kč 
3. cena - 15 tisíc Kč. 

10. A k  odborná porota zistí, že neboli splnené podmienky pre udelenie niektorej z cien, cenu neudelí 
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UNIVERZITNE PASTORAČNÉ CENTRUM 
v Mlynskej doline 

Na podnet študentov žijúcich v areáli študentského mestečka v Mlynskej doline v Bratislave vzniklo v októbri minulého roku 
Univerzitné pastoračné centrum (UPC). Formálne ho zriadil arcibiskup bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Möns. Ján Sokol 
dekrétom zo dňa 7. októbra 1997. 

Centrum je prvé svojho druhu na Sloven
sku a sleduje formát centier podobného 
zamerania v iných krajinách sveta, hlavne 
v USA, Kanade, Taliansku, Nemecku, Ho
landsku, Belgicku, na Filipínach a v o  Veľ
kej Británii. V o  všetkých týchto krajinách 
vznikli pri štátnych univerzitách centrá, 
ktoré uspokojujú nielen duchovné, ale 
a j  duševné, kultúrne, spoločenské a inte
lektuálne potreby mládeže. Škála aktivít 
centier je veľmi široká, ich vplyv na cel
kové formovanie študujúcej mládeže 
nesmierny a skúsenosti jednoznačne po
tvrdzujú prospešnosť ich existencie. V sa
motných Spojených štátoch amerických 
existuje 186 univerzitých pastoračných 
centier rozličných názvov (Newman Cen
ters, University Chaplancies, Campus 
Ministry a pod.). 

Potreba existencie týchto centier vychá
dza z faktu, že na štátnych univerzitách 
študuje isté percento veriacich, ktorí majú 
právo svoje náboženské povedomie rozví
jať a j  počas štúdií na univerzite. No exis
tencia pastoračných centier na univerzi
tách sa neobmedzuje len na náboženskú 
formáciu študentov. Ich filozofia vychádza 
z poznania, že ak má z o  študenta vyrásť 
zrelá osobnost, musí byt formovaný integ
rálne, t.j. nielen intelektuálne a profesionál
ne (o čo sa stará samotná univerzita), ale 

a j  duchovne, duševne, kultúrne, spoločen
sky, esteticky, ba nemal by chýbať ani roz
mer praktickej prípravy na život v manžel
stve, rodine, obci, organizácii a pod. Je 
jasné, že univerzita samotná nemôže napl
niť všetky tieto aspekty formácie svojich 
študentov, ale môže vytvoriť aspoň pod
mienky pre vznik inštitúcií, ktoré by túto 
formu formácie poskytovali. Preto si veľmi 
ceníme skutočnosť, že rektor UK prof. De
vínsky hneď pochopil, o čo nám ide. keď 
sme ho pred rokom navštívili a predostreli 
sme mu naše zámery s vybudovaním Uni
verzitného pastoračného centra v Mlynskej 
doline. Jeho prístup k nám bol veľmi otvo
rený, ústretový a úplne konkrétny. Čo sľú
bil. aj dodržal a my dnes stojíme pred tak
mer hotovým priestorom, v ktorom bude 
UPC sídliť. 

Týmto priestorom je budova bývalej je
dálne. ktorá sa od r. 1992 nepoužíva. Z na
šej strany bolo istým rizikom ujať sa rekon
štrukcie a adaptácie tejto budovy, keďže 
bola v dosť schátralom stave. Vedenie uni
verzity nás však už vopred upozornilo, že 
hoci nám ju dáva do dlhodobého prená
jmu za symbolické nájomné, na jej rekon
štrukciu prispieť nemôže, pretože nemá 
finančné prostriedky ani na svoje vlastné 
projekty. Celkové náklady na jej rekon
štrukciu boli odhadnuté na vyše 3 milióny 

Sk. Pustili sme sa teda d o  riskantného 
podniku. Začal s o m  sa obracať na rozličné 
inštitúcie, ale hlavne na jednoduchých ve
riacich ľudí na celom Slovensku. Všade 
s o m  sa stretol s prekvapujúcim porozume
ním a štedrosťou. 

Univerzitné pastoračné centrum v Mlyn
skej doline bude slúžiť v prvom rade štu
dentom z dvoch bratislavských univerzít -
Univerzity Komenského a Slovenskej tech 
nickej univerzity, ktorí bývajú v Mlynskej 
doline. Jeho slávnostné otvorenie plánuje
me na 25. marca 1998. Chceme v ň o m  
uskutočňovať také aktivity, ako s ú  každo
denné bohoslužby, poradenstvo a du
chovné vedenie, prednášky, koncerty, ma
lé divadelné formy, protidrogové aktivity, 
plesy, zábavy a kurzy (šitia, varenia, jazy
kov, klasického tanca a pod ) V nealkoho
lickom libresse chceme vytvoriť atmosléru 
pohody pre voľný čas Plánujeme znadit 
knižnicu s o  širokým výberom knih a časo
pisov. stretávacie miestnosti a počítačovú 
miestnosť. Centrum by nemalo slúžiť len katolíkom 
a veriacim, ale malo by mat ekumenicky 
a otvorený charakter Verím, že tento na 
financie tak náročný projekt, nájde a j  v bu 
dúcnosli podporu u širokej verejnosti. 

Milan Bubák, SVD 
správca UPC 

V krajine totemov 
Výstavu V krajine totemových 

stľpov otvorili 5. februára 1998 
v Slovenskom národnom múzeu 
v Bratislave. Predstavuje výsled
ky pracovnej cesty manželov Mar
ty a Jána Botíkovcov za Indiánmi 
amerického severozápadu. Marta 
Botíková z katedry etnológie FIF 
UK v Bratislave získala grant Ful-
brightovej nadácie a Ján Botík z o  
Slovenského národného múzea 
v Bratislave podporu svojho pra
coviska. Vďaka tomu strávili aka
demický rok 1995 - 1996 v meste 
Olympia, štát Washington a reali
zovali spoločné výskumy projektu 
Tradície kultúry Indiánov severo
západ v súčasnom americkom 
multikulturalizme. 

Výstava potrvá 
do konca marca 1998. 

Právnici plesali 
Reprezentačný právnický ples 

v priestoroch hotela Holiday Inn 
v Bratislave zorganizovali dňa 
31. januára 1998 Slovenská advo
kátska komora, Právnická fakulta 
UK, Najvyšší súd SR, Generálna 
prokuratúra SR a Elsa - Európske 
združenie študentov práva. 

Bohatá bola účasť na plese z o  
strany advokátov včítane predsedu 
Slovenskej advokátskej komory 
JUDr. Štefana Detvaia. Hojné zastú
penie mala aj Právnická fakulta UK 
vdáka študentom, učiteľom a členom 
vedenia fakulty na čele s jej dekanom 
doc. Mamojkom. Na plese sa dobre 
zabávali a j  pracovníci Najvyššieho sú
du SR a Generálnej prokuratúry SR 
za účasti námestníka generálneho 
prokurátora JUDr. Ivana Minára 

Ples sa vydaril k všeobecnej spokoj
nosti, jeho účastníci sa tešia o rok na 
opätovné stretnutie a srdečne pozý
vajú všetkých, ktorým to tento rok 
nevyšlo. (vl) 
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Záujemcov o štúdium propagácie na FIF UK je podstatne viac, 
ako ich môže katedra prijať 

Na katedre propagácie Filozofickej fakulty UK boli 4. 2. 1998 talentové skúšky - prvé kolo prijímacích pohovorov na tento 
študijný smer. "V tomto roku sa na štúdium hlási okolo 160 záujemcov, prijmeme najviac 20, a to na tri dvojkombinácie 
s nemčinou, francúzštinou a andragogikou • vzdelávaním a výchovou dospelých", hovorí doc. PhDr. Pavel Horňák, CSc., 
vedúci katedry propagácie. "Už v budúcom školskom roku však chceme otvoriť aj čistú propagáciu". 

Štúdium vzniklo v roku 1990 ako dialková 
forma vzdelávania, štyri roky pokračova
lo ako bakalársky smer, teraz to bude 
štvrtý beh magisterského dvojodborového 
štúdia. 

Propagácia, resp. reklama je mnoho
vrstvový odbor a bolo by ideálne, keby sa 
vyučovalo na školách trojakého zamerania 
- ekonomickej, výtvarno-dramaturgickej a 
filozofickej. 'Vo svete sa propagácia a rekla
ma často učia pri žurnalistike a aj u nás sa 
odvinula od tohoto študijného odboru. Je to 
azda preto, lebo slovo je základ - 90 % re
klamných výpovedí. Obraz je primárny len 
na bilboardoch, v televíznej reklame a inze
rátoch plagátového typu', tvrdí P.Horňák. 
'Na filozofickej fakulte sa navyše prednáša
jú také disciplíny, ktoré s propagáciou úzko 
súvisia - psychológia a sociológia reklamy.' 
Hoci v ČR sa toto štúdium volá marketin
gová komunikácia a v SR propagácia, 
na Slovensku je to jediné komplexné 
štúdium všetkých disciplín, ktoré súvisia 
s reklamou. 

'Kedže v SR je zhruba 2 000 agentúr 
pôsobiacich v reklame a my sme jediná 

škola svojho druhu, z ktorej ročne vychádza 
20 absolventov, je jasné, že je po nich do
pyt. Mali by sa uplatniť ako reklamní textári, 
vedúci reklamných, propagačných alebo 
marketingových oddelení podnikov,' vysvet
ľuje P. Horňák. 'Študenti od druhého, príp. 
tretieho ročníka už aktívne spolupracujú 
s reklamnými agentúrami.' 

Profesor Jozef Prachár a Pavel Horňák 
boli kedysi jedinými slovenskými teoretik
mi, ktorí sa zapodievali propagáciou 
a publikovali. Súčasnosť dala rozvoju tejto 
vedy zelenú, a tak v SR vyrástli ďalšie 
osobnosti s cenným prínosom do teórie 
propagácie. 'Docenti Ivan Žáry a Emil Tvr-
doň a docentky Helena Labská a Elena Hra
diská, ktorá sa venuje psychológií reklamy, 
to sú fudia, ktorí sa touto vedou zaoberajú 
vážne. Svoje vedomosti aplikuje na rekla
mu, pravda, aj veľa iných odborníkov ', po
kračuje P.Horňák. Tieto osobnosti dávajú 
reálnu šancu, že časom budú mať študenti 
propagácie skriptá a nebudú si  musieť 
poznámky z kníh. príručiek a publikácií 
kopírovať. 

Literatúra je základom štúdia. Po roku 
1989 vyšlo v SR a ČR viacero odborných 
publikácií o reklame, podľa P.Horňáka si 
pozornosť zaslúžia najmä dve: Moderní re
klama - umění zaujmout od Dona E. Schul-
tza, ktorú by mal mať doma každý, kto sa 
venuje propagácii, a O reklame o d  Davida 

Ogilvyho, žijúcej legendy svetovej reklamy. 
'Obe sú dosť drahé, ale študentom ich od
porúčame. Z pôvodných kníh považujem za 
zaujímavú Reklamu od J. Prachára, hoci ju 
niektorí pokladajú za prekonanú. Je to dosť, 
alebo málo?' pýta sa sám seba P. Horňák. 
'Skôr to druhé, najmä ak si uvedomíme, 
koľko viac či menej serióznej literatúry 
o marketingu, propagácii a reklame vychá
dza vo svete Na Slovensku ani v ČR 
ešte nevyšlo domáce dielo s ambíciou byť 
kompletné'. 

P. Horňák vydal vlani Abecedu reklamy, 
ktorá obsiahla 500 hesiel. Už teraz m u  
v poznámkach pribudlo dalších 100 he
siel, preto pripravuje nové vydanie. A zdá 
sa, že bude mať približne dvojnásobný 
rozsah. 

Na stole v pracovni m u  už leží aj obálka 
jeho novej knihy Reklama, propagácia, 
public relations v médiách. 'Obsahuje tro
chu histórie, sú tu základy slovenskej pro
pagácie a reklamy, ale aj praktické rady, 
napr. ako robiť tlačové konferencie či využí
vať novinárske žánre, kniha uvádza i zásady 
tvorby televíznych a rozhlasových reklam
ných spotov. Teda niečo z teórie aj praxe' 
A P. Horňák vyjadruje nádej, že publikácia 
pomôže nielen študentom, ale i ľuďom 
v praxi. 

Národná obroda, 5. februára 1998 

Nové možnosti štúdia 

Slovenské a české vysoké školy 
zrušia vzájomný systém pevného ude
ľovania štipendií pre prijímacie konanie 
do nového akademického roku. Slo
venskí uchádzači o štúdium v Če
chách, rovnako ako Česi v SR, budú 
na vysoké školy prijímaní podľa pod
mienok pre tuzemských uchádzačov 
a po prijatí budú mať rovnaké práva 
ako "domáci" študenti. Na tlačovej kon
ferencii to po rokovaní s o  slovenskou 
ministerkou školstva Evou Slavkov
skou povedal jej český kolega Jan 
Sokol. 

Podľa dosiaľ platnej medzivládnej 
dohody ponúkali česká a slovenská 
vláda 80 štipendií ročne pre štúdium 
v susednej krajine. Uchádzač, ktorý šti
pendium získal, mal automaticky nárok 
byť na školu prijatý. Tento systém sa 
však podľa ministra Sokola neosvedčil. 
Na Slovensko často odchádzali študo
vať mladí, menej nadaní ľudia, pretože 
o štúdium na slovenských vysokých 
školách bol v ČR oveľa menší záujem 
než túžba Slovákov študovať v českých 
školách, vysvetlil minister Sokol. Prvý 
rok sú české vysoké školy pripravené 
prijať asi 300 Slovákov. 

(podľa dennej tlače z 28. 2. 1998) 

PUBLIKÁCIE VYDANÉ VO VYDAVATEĽSTVE UK 
v januári a februári 1998 

ŠTUDIJNÁ LITERATURA 

Bizubová, M.: Základy geológie pre geografov Sk 69,-
Fejdi, P.: Všeobecná mineralógia. Štruktúrna kryštalografia 

a základy kryštalochémie Sk 95,-
Halčák L. a kol.: Lekárska biochémia I Sk 121,-
Ivanová, A. - Mrázová, V.: Latinský jazyk pre farmaceutov Sk 108,-
Matis, D.: Zoológia bezchordátov I Sk 158-
Milička, J. - Müller, P.; Vybrané kapitoly z biogeochémie Sk 82,-
Ohrádka, B. a kol.: Špeciálna chirurgia III Sk 84-
Ozábalová, L.: Latinský jazyk pre farmaceutov. Doplnok Sk 44,-
Rudy, J.: Introduction to Management Sk 72-
Veľas, Š.: Teória a prax novinárskych žánrov Sk 50-

ZBORNÍKY 

Acta Facultatis Educationis Physicae U C  XXXVII I  
AFRNUC Geographica 40 
Index Seminum 1997 
Philolosophica X X X I  
Rojkovič, I.: Uranium Mineralization in Slovakia 
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Jubilant - profesor Ján Babčan Všetko najlepšie, pán profesor.. 

Dňa 8. apríla 1998 si pripomíname 70. životné jubileum prof. Ing. 
Jána Babčana, DrŠc., rodáka zo Závodia pri Žiline. 

Študentská cesta priviedla jubilanta na vtedajšiu CHF SVŠT 
v Bratislave, kde sa zameral na štúdium technológie anorganických látok. 
Po ukončení štúdia krátko pracoval na fakulte ako asistent a od roku 1952 
nachádza uplatnenie ako chemik - analytik v podniku Českomoravského 
rudného prieskumu v Kutnej Hore. V roku 1958 ukončil obhajobou 
kandidátskej dizertačnej práce internú vedeckú ašpirantúru v rámci 
špecializácie chemická mineralógia. Svoje pôsobenie v Kutnej Hore 
ukončil prof. Babčan v roku 1967 a po úspešnom absolvovaní 
konkurzného pokračovania začína pracovať na Geologickom ústave UK 
v Bratislave. Tu začal od základu budovať Laboratórium experimentálnej 
geochémie a mineralógie GÚ a rozpracoval jeho dlhodobú koncepciu 
činnosti. 

V prvej etape bola činosť laboratória zameraná na modelovanie 
metasomatických procesov v prostredí karbonátov. Výsledkom boli 
napríklad dôkazy o možnostiach nízkoteplotných reakcií zatláčania 
kalcitu, dolomitu a magnezitu sideritom. Ďalej príprava dolomitu novou 
abiotickou syntézou v nízkoteplotných podmienkach. Mimo oblasti 
metasomatických reakcií boli vyriešené ďalšie syntézy minerálov železa, 
medi, antimónu. Druhým dlhodobým výskumným programom laboratória 
bolo experimentálne štúdium vplyvu organických prírodných látok na 
procesy migrácie a akumulácie chemických prvkov Podrobne bolo 
preskúmané pôsobenie dvanástich zástupcov prírodných OL na rôzne 
prvky. Výsledky tohto štúdia sa ukázali ako veľmi dôležité a aktuálne 
pre rôzne vedné odbory, ako geochémiu, ekológiu, pedochémiu, 
mediánu atd. 

Prof. Babčan sa habilitoval na docenta v roku 1973 prácou "Príspevok 
k teórii metasomatických procesov - metasomatóza karbonátov minerálmi 
železa". Doktorskú dizertačnú prácu obhájil v roku 1978 na tému "Teória 
metasomatických procesov v karbonátových systémoch". 

Od roku 1972 prof. Babčan zastával funkciu vedúceho Oddelenia 
mineralógie, petrografie ložísk a geochémie GÚ UK, v roku 1974 bol 
menovaný za jeho riaditeľa a v tejto funkcii zotrval do roku 1982 
V rokoch 1981-1988 pôsobil vo funkcii vedúceho katedry geochémie 
V roku 1993 jubilant odchádza do dôchodku, avšak pokračuje 
v pôsobení na katedre na skrátený pracovný úväzok do roku 1995. Tohto 
času prof. Babčan nacfalej aktívne pracuie v rámci katedry geochémie 
a GÚ na grantových projektoch. 

Rozsiahlu vysokoškolskú pedagogickú činnosť spojenú s výchovou 
vedeckých pracovníkov prof. Babčan začal v roku 1968 na katedre 
mineralógie a neskôr na katedre geochémie PRIF UK. Začínal 
prednáškami z anorganickej a fyzikálnej chémie. Prednášky z fyzikálnej 
chémie postupne prepracoval a nahradil novou disciplínou - fyzikálnou 
geochémiou, pre ktorú napísal učebné ťexty "Základy minerogene-
tických procesov" v troch častiach. Pre prednášky z anorganickej ché
mie vypracoval dva diely učebných textov. Jubilant v spoluautor
stve sa podieľal na vypracovaní filozofických skript venovaných 
prírodným vedám. Prispel tiež k vypracovaniu celoštátnej učebnice 
Geochémie. 

Ešte v roku 1962 bol jubilant menovaný školiteľom ašpirantov pre odbor 
mineralógie a neskôr i geochémie. V uvedených vedných disciplínách 
viedol šesť ašpirantov a pravidelne sa podieľal na vedení desiatok 
diplomantov. Bol členom a následne predsedom komisie pre obhajoby 
kandidátskych dizertačných prác v odbore Geológia a Geochémia, dälej 
tiež členom a potom predsedom komisie pre obhajoby doktorských 
dizertačných prác. 

Zoznam publikovaných prác prof. Babčana pokračuje v roku 1997 
číslom 171. Zahrňuje jeho kvalifikačné práce, učebnice a monografie, 
vedecké práce publikované v zahraničí, samostatné vedecké práce, 
kolektívne práce, patent, odborné práce, populárne práce a recen
zie. Rozsiahla je aj prednášková činnosť jubilanta. Prednášal na 
57 podujatiach, 19 medzinárodných konferenciách a 11 zahraničných 
kongresoch. Celkove vypracoval 35 výskumných oponovaných 
správ. Citácie prof. Babčana podchytené len od roku 1993 dosahujú 
číslol 25. 

Jubilant bol členom Slovenskej geologickej rady, členom Národného 
geologického komitétu, členom Rady geologických korelácií. Aktivizoval 
sa aj v odborárskej práci v rámci UK. 

Vážený pán profesor Babčan, predovšetkým Vám chcem poďakovať 
v mene kolektívu pracovníkov GÚ a katedry geochémie za všetko, čo ste 
pre nás vykonali v čase pôsobenia na fakulte. Dovolte, aby som Vám 
poprial dobré zdravie, pohodu a pokoj a ešte veľa pekných a tvori
vých chvíľ v spoločnosti nás všetkých. Nech' Vám sviežosť Vašich 
sedemdesiatych rokov ešte dlho vydrží. 

S vďakou a úctou 
J.  Ševc 

Dňa 15.januára 1998 sa dožil 65 rokov prof. RNDr. Vladimír 
Springer, CSc., dlhoročný vedúci katedry organizácie a ria
denia FAF UK, Fakultnej lekárne, prednosta Univerzitnej 
lekárne, predseda Slovenskej farmaceutickej spoločnosti 
a člen predsedníctva Slovenskej lekárskej spoločnosti. 

A k o  prvý profesor lekárenstva v Česko-Slovensku vypracoval 
koncepciu výučby predmetu lekárenstvo, ktorá je  a j  vednou dis
ciplínou postgraduálneho štúdia. Vypracoval  a realizoval 
koncepciu Fakultnej lekárne (Univerzitnej lekárne) a k o  vedec-
ko-pedagogického pracoviska poskytujúceho a j  lekárenskú sta 
rostlivosť. 

Publikoval v iac a k o  200 vedeckých a odborných prác predo
všetkým z oblasti štúdia stability a stabilizácie liečiv a štúdia 
faktorov ovplyvňujúcich spotrebu liekov. Vychoval  deviatich ve
deckých pracovníkov a viacerých docentov 

Prof. Springer je  nadálej aktívny a k o  profesor a popredný 
funkcionár Slovenskej farmaceutickej spoločnosti  Z a  výsledky 
viac a k o  40 ročnej tvorivej, pedagogickej  a organizačnej prá 
ce získal viaceré vyznamenania a ocenenia (Velká zlatá m e  
daila UK, zlaté medaily Farmaceutickej fakulty a Slovenskej 
lekárskej spoločnosti, čestné členstvá farmaceutickej spoloč 
nosti). 

Blahoželáme pánovi profesorovi a želáme veľa zdravia a dal 
šie tvorivé úspechy. 

M. Chalabala 

Životné jubileum 
Kamily Derkayovej z Právnickej fakulty UK 

Milá naša Kamila. 

dovoľ, aby som Tí v mene 
nás všetkých, terajších í býva
lých spolupracovníkov Práv
nickej fakulty Univerzity 
Komenského zagratuloval k 
Tvojmu krásnemu životnému 
jubileu. 

Si tu s nami, výstižnejšie je 
povedať - my s Tebou, po
maly už neuveriteľných 29 ro
kov. 

Od 1. septembra 1969 si 
pracovala na sekretariáte de
kana Právnickej fakulty UK 
a od 1. septembra 1976 podnes si na študijnom oddelení. Veno
vala si sa celoživotnému vzdelávaniu, ale aj študentom riadneho 
štúdia. Ich zoznamy by zrejme zaplnili stránky rozsiahlej publiká
cie V obdobiach, keď bolo treba, si zastupovala, a nie raz, vedú
cu študijného oddelenia Bola si vždy tu, dokázala si skĺbiť mater
ské povinnosti s pracovnými. V študijnej problematike si vždy bo
la doma a tak si vedela poradiť nielen študentom, ale aj učite
ľom a spolupracovníkom. Tvoja priama povaha spôsobovala 
u študentov a veru niekedy aj u učiteľov obavy, či všetko urobili 
tak, ako bolo potrebné, ale z druhej strany si ich - nás naučila 
disciplíne, ktorá je pre právnika taká dôležitá 

Kama, pripíjame na Tvoje zdravie, prajeme Ti veľa radosti, 
spokojnosti a životného elánu, ktorý na Tebe celé roky obdi-

doc. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. 
dekan PF UK 
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Odišiel doc. Bažány ... 

Čím tvrdšie pracujem, tým viac žijem. 
'Pre mňa nie je život feátfyu sviečkou. 
Je akousi fafáu, feorú na chvíľu držím. 
'Prv aJ(gju odovzdám budúcim pokoleniam, 
chcem, aby sa rozfwreía čo najjasnejšie. 

(j. 'B. s t f x w  

Pripadla mi  smutná povinnosť, aby som v mene rektora 
Univerzity Komenského, v mene jej vedenia a celej akademic
kej obce našej A lma mater sa rozlúčil s nevšedným a vzácnym 
človekom, pedagógom, vedcom a akademickým funkcioná
rom Univerzity Komenského, medzinárodne uznávaným od
borníkom - doc. PhDr. Miroslavom Teofilom Bažánym, CSc. 
Dávam posledné zbohom človekovi, ktorý bol dlhé roky naším 
spolupracovníkom a priateľom a nemalým dielom sa pričinil 
o novú, ponovembrovú demokratickú podobu našej Alma ma
ter. P o  dobu 6-tich rokov - o d  r. 1991 až do roku 1997 - stál na 
čele Pedagogickej fakulty UK, ktorej vtlačil pečať modernosti 
a súčasných európskych rozvojových trendov. Nezištne pri 
tom využil všetky svoje bohaté odborné skúsenosti, ktoré na
dobudol ako expert nadnárodných organizácií v mnohých kra
jinách sveta, i ako pedagóg na zahraničných univerzitách. 

Doc. Bažány sa narodil v roku 1923 v Bratislave. Jeho študij
né roky sú spojené s Filozofickou fakultou UK, ktorú ukončil 
v r. 1946 dosiahnutím doktorátu v odbore psychológia. Po štu
dijných pobytoch v o  Francúzsku a V. Británii bol poverený ve
dením Psychotechnického ústavu a neskôr Československého 
ústavu práce v Bratislave. V r. 1954 začal pracovať v SAV, kde 
vybudoval Psychologické laboratórium, ktoré viedol až do 
r. 1963. Potom prešiel na FIF UK, kde sa habilitoval prácou 
"Zmeny afektívnej hodnoty farieb v ontogenéze". Počas pôso
benia na tejto fakulte prednášal metodológiu psychologického 
výskumu, porovnávaciu a vývinovú psychológiu a založil labo
ratórium porovnávacej a fyziologickej psychológie. 

V nasledujúcich rokoch sa venoval najmä budovaniu siete 
výskumných, školiacich a operatívnych psychologických pra
covísk na Slovensku, ako napr. psychologických výchovných 
kliník, Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsycho-
lógie, apod., a popri tom stihol tiež vychovať rad odborných 
psychológov. 

V r. 1969 bol nútený odísť do zahraničia, kde pracoval ako 
expert a neskôr ako hlavný technický poradca viacerých 
výchovno-vzdelávacích projektov UNESCO v rôznych krajinách 
a svetadieloch - Iráne, Indii, Mali, Etiópii, Sudáne,Turecku, Zai
re, Ghane, Hondurasu, Kamerúne a inde. Pracoval najmä v ob
lasti vzdelávania a odborného výcviku dospelých, alfabetizácie, 
reforiem školských systémov, ako aj plánovania a financovania 
školstva. Vydal 9 knižných publikácií, medzi nimi aj rozsiahle 
dielo o vyhodnocovaní experimentálnych vzdelávacích projek
tov v teréne, viaceré monogragfie a odborné články o vzde
lávaní dospelých, metódach funkčnej alfabetizácie a systémo
vého rozboru školských systémov, ktoré vyšli v krajinách 
jeho pôsobenia, alebo boli vydané UNESCOM. O d  r. 1984 
pracoval ako odborný poradca pre UNESCO a Rozvojový 
fond OSN v New Yorku, ako aj pre Cambridge Education 
Consultans. 

P o  návrate do vlasti bol v roku 1991 navrhnutý a zvolený za  
dekana Pedagogickej fakulty UK a tento post zastával po dve 
funkčné obdobia. V prvom funkčnom období sa venoval najmä 
dobudovaniu organizačnej štruktúry fakulty, vytvoreniu pod
mienok pre vedeckovýskumnú činnosť, prestavbe študijných 
plánov, vytvoreniu podporných pracovísk pre činnosť fakulty 
a podstatnému rozšíreniu medzinárodných stykov. Popri funk
cii dekana odborne viedol Ústav vývinu dieťaťa. 

Pracovný program v jeho druhom funkčnom období bol 
zameraný na integráciu fakulty do rozvojových programov 
univerzity, na prechod na kreditný systém spojený s modulo

vým prístupom v o  výučbe, skvalitnenie a rozšírenie vedecko
výskumného programu, ako i na zvyšovanie počtu posluchá
čov fakulty v súlade s o  spoločenskými potrebami 

A j  tento výpočet funkcií a dôležitých medzinárodných postov 
doc. Bažányho nás utvrdzuje v presvedčení o jeho výnimoč
ných odborných a ľudských kvalitách. Veď na to, aby človek 
dokázal vnímat a porozumieť potrebám tak rozdielnych národ
ných kultúr, s ktorými sa počas svojej profesionálnej kariéry 
doc. Bažány stretol, je  vizitkou velkosti jeho ducha a schop
ností. 

Nech je nám všetkým útechou, že dielo docenta Bažányho je 
už pevne zakomponované d o  života Pedagogickej fakulty UK 
i celej univerzity, že duch tohto veľkého a múdreho človeka bu
de ďalej žiť v jeho študentoch, v ich myšlienkach a ideáloch. 

Doc. PhDr. Igor Brezina, CSc., 
prorektor UK 

NAŠA UNIVERZITA spravodai Univerzity Komenského v Bratislave • Vydáva Univerzita Komenského • Adresa Šatankovo nam č 6 . 818 06 Bratislava • Tel 30* m • 
Predseda redakčnej rady doc JUDr Peter Kresak, CSc , prorektor UK členovia RNDr Martin Belluž. MFF UK. doc MUDr Ma; an Bemadič, CSc L c  . • noc ~' . .  a n--
EBF UK, doc, ThDr. Viliam Judák, RKCMBF UK, RNDr Zuzana Kovačičová, FM UK. doc. PaedDr Roman Moravec. CSc , FTVŠ UK. doc PhD' Peter Onn e kov*č E 't  - • -
JUDr Ján Reken, CSc,, PRAF UK, prot, MUDr Štefan Straka, DrSc . JLF UK. RNDr, Lubomír TomáSka. CSc PRIF UK, doc RNDr Aladar Valeot CSc FAF 
doc PhDr Pavol Žigo, CSc . FIF UK • Zodp r Mgr Jiřina Hinnerova • Grafička úprava Darina Foldeéova »Tlač Polygrafické stredisko UK • Uzávierka 1 kaMehomaeact  

15 



Študentským perom 

Po zime - smer leto 
Milí kolegovia, určite sa 
medzi vami nájdu takí, ktorí si 
vydýchli po celoskúškovom 
strese a s plným nasadením 
vhupli do letného semestra. 
Ten je na väšine fakúlt o dva 
či tri týždne dlhší ako zimný. 
Takže je viac času aj na mimo
školské aktivity, ktorých je 
naozaj neúrekom, vrátane 
návštev kultúrnych podujatí -
tematických večerov akéhokoľ
vek druhu, hudby alebo litera
túry, koncertov, kín a filmo
vých klubov. Ti, ktorí sa dobre 
nevy tancoval i na fašiango
vých plesoch, radi vyhľadajú 
tanečný parket. Nesmieme 
však zabúdať ani na tých, 
ktorí vyhradili svoj čas vzde
lávaniu. Bezplatne ho mimo 
školy môžu dobre zužitkovať 
na niektorých fakultách, kde 
sa konajú cykly zaujímavých 
prednášok. Iní z vás zasa 
investovali do ponúk 
trojmesačných jazykových 
rýchlokurzov s myšlienkou na 
letný pobyt v zahraničí. Marec 
sa nesie predovšetkým v zna
mení kníh, ktorých výber na 
knižnom trhu je zo dňa na deň 
lepší, aj keď ich cena stúpa. 
Prieskumy tvrdia, že možno aj 
z tohto dôvodu študenti menej 
čítajú a skoro úplne odmietajú 
beletriu. (zr) 

Väznenie študentov 
V nedeľu 8. februára usporiadal 

v Minsku opozičný Ľudový front 
protestnú demonštráciu proti au
toritářskému režimu bielorus
kého prezidenta Alexandra Lu-
kašenka. A s i  tristo demonštran
tov nieslo nad hlavami fotografie 
dvoch študentov - šestnásťroč
ného Vadima Labkoviča a devät
násťročného Alexeja Šidlovské-
ho. Obaja boli zadržaní v augus
te pri pisaní protestných nápisov 
proti režimu A .  Lukašenka na 
stenu a následne obvinení z chu-
ligánstva. Uväznení študenti pat
rili medzi vodcov mládežníckeho 
krídla opozičného Ľudového 
frontu. 

Súdny proces sa po šiestich 
mesiacoch väzby ešte ani ne
začal. 

"Môj syn nie je kriminálnik. Je 
väzňom svedomia. Len napísal 
na stenu: Nech žije Bielorusko. 
Miluje svoju krajinu," povedala 
matka jedného z chlapcov Jad-
viga Labkovičová. 

(dd) 

Literárna súťaž 
pre začínajúcich 

Podmienky: Súťaže sa mô
žu zúčastniť autori, ktori do
siaľ ešte nevydali knihu, tex
ty musia byť pôvodné a do
teraz nepublikované. 

Kategória próza: 1-3 krat
šie prozaické útvary alebo 
úryvky z dlhších próz, ktoré 
treba poslať v troch exem
plároch. 

Kategória poézia: 3-10 bás
ní v troch exemplároch. 

Uzávierka súťaže: 30. apríla 
1998. 

Súťažné práce s uvedením 
mena, priezviska, v e k u  a 
adresy pošlite na adresu: 
Knižnica  G .  F. Belopotoc-
kého, Štúrova 56, 031 80 
Liptovský Mikuláš. 
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Slavomír BENKO 

Najnovšia výstava v galérii Focus Je prehliadkou 
kresleného humoru na tému Pivo. Ide o pestrý výber 
prác z troch ročníkov medzinárodnej stiftete o Zlatý 
súdok (1995-1997). (Dokončenie dolu) 

KNIHA - P R I A T E Ľ  Č L O V E K A  
V súčasnej dobe počuť stále viac hlasov, ponôs a žalôb, že deti a 

mládež veľmi málo čítajú. Uprednostňujú pasívne formy prijimania 
informácií, knihu na perifériu ich záujmu vytláčajú iné médiá Ak sa 
vzťah ku knihe nevytvorí v detstve, ťažko sa to neskoršie napráva 

Možno by sme si to mali uvedomiť práve v marci, ktorý byva tradične 
zasvätený knihe. Navyše, v januári v prešovskom divadle Jonáša 
Záhorského otvorili Rok slovenskej literatúry Ruku na srdce - koľVi 
z nás to vedia? 

Pri tejto príležitosti našudovali herci Východoslovenského štátneho 
divadla literárnohudobnú kompozíciu od Tatier k Dunaju, ktorá pred
stavuje našu literatúru od čias Proglasu až po súčasných básnikov 
Postupne ju uvedú v osemnástich mestách Slovenska. Rok slo
venskej literatúry sa bude prezentovať desiatkami akcii doma i v za
hraničí (napr. výstava slovenského písomníctva v Moliérovom 
divadle a mesiac slovenskej poézie v Paríži), na knižných veľtrhoch, 
na univerzitách a v školách literárnymi seminármi. Nebolo by na 
škodu, keby mali podujatia organizované v tomto literárnom roku 
väčšiu publicitu aj medzi študentmi. (kp) 
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Jakub SUCHÝ (SR) 

Vernisáž, ako sa patrí, bola spojená s ochutnávkou 
zlatého šarišského moku, Smädného mnícha. Ako 
prítomných informoval známy slovenský karikaturista 
Fedor V/'co, súťaž o Zlatý súdok pokračuje aj tohto 
roku. 

Kto sa bojí vtipu 
.Pomery sú mocnejšie ako ja

zyk, násilie je mocnejšie ako 
vtip to je téma mojej hry" -
povedal o svojom Šialenom dni 
autor Peter Turnni Hra na Malei 
scéne je prepisom diela, ktoré 
stvoril až priveľmi ľudsky Beau-
marchaise a postavy až utopic
ky zušľachtila Mozartova hudba 
Ano. ide o Figarovu svadbu Zdá 
sa. že Turrimho rozladil ten neu-
veriľný happy end a nelogická 
zmierlivosť, s akou napokon 
každý každému odpusti. Šialený 
deň je u Turriniho skôr gang
sterská hra o mocibažnej aris
tokratickej bande, ktorá chce za 
každú cenu zabrániť, aby sa 
dvaja členovia „mančaftu" (Fi
garo a Zuzana) vyslobodili zo 
skazeného šľachtického hniez
da. Turriniho Šialený deň je hrou 
s novým Figarom a s novou po
intou. Dnešný človek - obozná
mený so situáciou pred Francúz
skou revolúciou, dá z historické
ho hľadiska zapravdu Turrinimu. 
Veď, keby boli mocni v tých 
časoch krátko pred revolúciou 
ozaj takí pozitívne ľudskí a 
zmierliví, ako si to mohol vysnívať 
iba Mozart - prečo ich napokon 
skrátili o hlavu? Je však pravda, 
že keby si bol Beaumarchais 
dovolil skončiť komédiu ako 
Turrini, musel by ujsť z krajiny 
Kým vo Figarovej svadbe zví
ťazí sluha nad svojim pánom 
vdaka moci jazyka. Turrini to 
považuje za ilúziu Podľa neho 
„ked moc určuje, čo sa naozaj 
stane, prestáva byť vtip zbra
ňou" 

Eva Horváthová 

Túto stranu pripravili študenti 3. ročníka Katedry žurnalistiky FiF UK pod vedenim Daniela DomanovsKého 


