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Za zvuku fanfár a lesku univerzitných 
insígnií vstúpil 3. marca 1998 krátko po 
jedenástej hodine do Auly UK sprievod 
akademických funkcionárov Univerzity 
Komenského v Bratislave a Univerzity 
Karlovej v Prahe, aby si na slávnostnom 
zasadnutí Vedeckej rady Univerzity Ko
menského rozšírenej o vedecké rady fa
kúlt UK pripomenuli 650. výročie založe
nia Univerzity Karlovej v Prahe. Univerzitu 
Karlovu reprezentovali na zasadnutí všetci 
jej najvyšší predstavitelia na čele s rekto
rom prof. JUDr. Karlom Malým, DrSc. 

HA POČESŤ 650. VÝROČIA ZALOŽENIA UNIVERZITY KARLOVEJ V PRAHE 
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Po slávnostnom príhovore rektora Univerzity 
Komenského prof. Ing. Ferdinanda Devínskeho, 
DrSc., nasledoval akt udelenia Velkej zlatej me
daily UK Univerzite Karlovej pri príležitosti 
650. výročia jej založenia. Toto vyznamenanie 
udelil rektor UK Univerzite Karlovej za jej prí
spevok ku kultúre, vzdelanosti a humanizmu 
v priestore, ktorý už v dávnej minulosti 
významne presahoval hranice Českého krá
ľovstva, za formovanie, rozvíjanie a vytrvalú 
ochranu akademických slobôd, akademické
ho myslenia a civilizačného odkazu európskej 
univerzitnej Idey, za priamy vplyv v blízkej 
i dávnej minulosti i v súčasnosti na dobré 
vztahy medzi českými a slovenskými vzdelan
cami a za naplnenie zakladatelského poslania 
pri vzniku Univerzity Komenského. Symbolic
ké putá medzi oboma univerzitami vyzdvihol de
kan LF UK prof. MUDr. Ivan Ďuriš, DrSc., ked 
ako hlava najstaršej fakulty UK, ktorej vznik 
v r .  1919 najvýznamnejšie ovplyvnila práve Uni
verzita Karlova, prečítal text dekrétu a podal me
dailu a dekrét rektorovi UK prof. Devínskemu, 
ktorý ich odovzdal do rúk rektora Univerzity Kar
lovej, prof. Malého. 

Na záver svojho prejavu prof. Malý oznámil, 
že z rozhodnutia akademických orgánov Univer
zity Karlovej udefuje Univerzite Komenského 
v Bratislave, ako prvej univerzite vôbec, Pa-
mátnú medailu Univerzity Karlovej, vydanú pri 
príležitosti 650. výročia jej založenia, ako vý
raz úcty a ocenenia jej učitetov a študentov, 
ako výraz úprimného priatelstva. 

Po skončení slávnostného ceremoniálu odob
ral sa akademický sprievod do Rektorskej sie
ne, kde sa vzácni hostia zapísali do Pamätnej 
knihy UK. 

Medzi hostami boli na slávnostnom zasadnutí 
prítomní aj veľvyslanec ČR na Slovensku 
R. Slánský, velvyslanec SR v Českej republike 
I. Mjartan, podpredseda NR SR R. Filkus a štát
ny tajomník MŠ SR O. Nemčok 

(Prejavy rektorov v plnom znení prinášame na 
str. 7. 8 a 9) 



Na aktuálnu tému 

LEGISLATÍVNY CHAOS PARALYZUJE PRÁCU VYSOKÝCH ŠKÔL 
Akademická obec má v čerstvej pamäti pripomienky, námietky a protesty, ktoré sprevádzali prijímanie novely zákona č. 172/1990 Zb. 

o vysokých školách. Akademickí funkcionári, učitelia i študenti poukazovali popri zásahu novely do akademických práv a slobôd i na 
očividné nedostatky a chyby tejto legislatívnej normy. Nezostalo však iba pri novele vysokoškolského zákona Následné vyhlášky MŠ SR 
č. 131/1997 o doktorandskom štúdiu a najmä vyhláška MŠ SR č. 330/1997 o habilitácii docentov a vymenúvaní profesorov, nasadili tomuto 
komplexu legislatívnych 'noriem' korunu. 

Poďme však po poriadku a uveďme najpálčivejšie problémy, ktoré 
najnovšia legislatíva z kuchyne MŠ SR priniesla slovenským vysokým 
školám: 

1. PRIJÍMANIE ŠTUDENTOV 
NA NOVOZRIADENÉ V Y S O K É  Š K O L Y  

Podľa §18, ods.2 zákona č. 172/1990 Zb. v zmysle jeho ďalších predpi
sov (ďalej ľákon o VŠ) rozhoduje o prijatí uchádzača na štúdium na vy
sokej škole dekan fakulty. Hľadiská pre určenie potrebnej spôsobilosti na 
štúdium na príslušnej fakulte a spôsob jej overovania (prijímacia skúška) 
schvaľuje na návrh dekana akademický senát fakulty. Podľa dikcie záko
na o VŠ nie je možné prijímať študentov na nové vysoké školy, ktoré ne
majú ani dekana (nemá ho kto zvoliť), ani akademický senát (ten sa bez 
študentov nemôže kreovat), ktorý volí akademická obec, pričom študenti 
tvoria štvrtinu až tretinu všetkých členov akademického senátu (§9, ods.6 
citovaného zákona). Ergo, zákon ani jeho novela nerieši problém prijí
mania študentov na novozriadené vysoké školy, ktoré - zriadené 
v súlade s novelou zákona o VŠ - prijali študentov na štúdium v rozpore 
s týmto zákonom. Nelegitímni študenti volia nelegitímne orgány, rekto
rov, dekanov .. všetko "vďaka" nezodpovednému prístupu MŠ SR k vlast
nej legislatíve. 

2. DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 
MŠ SR v má|i 1997 vydalo vyhlášku č. 131/1997 o doktorandskom 

štúdiu, ktorou upresňuje znenie §22 novely zákona o VŠ a stanovuje le
gislatívne záväzné pravidlá konania doktorandského štúdia na vysokých 
školách a externých vzdelávacích inštitúciách (pracoviská SAV alebo 
iné ustanovizne vedy). Novela zákona o VŠ definuje doktorandské štú
dium ako najvyšší druh vysokoškolského vzdelávania, ktoré poskytujú 
vysoké školy alebo akreditované pracoviská externých vzdelávacích in
štitúcií. Podľa zákona o VŠ má iba vysoká škola výhradné právo udeľo
vať absolventom doktorandského štúdia príslušný diplom. A tu je "kameň 
úrazu". 

Externé vzdelávacie inštitúcie majú podľa vyhlášky MŠ SR právo 
- samostatne prijímať študentov na doktorandské štúdium (§3, ods. 1-5), 

menovať školiteľa, schváleného vedeckou radou externe] inštitúcie (§4, 
ods.2), určovať, schvalovat a hodnotiť študijný program študenta (§6. 
ods.1), určovať oponentov dizertácie (§10. ods3) ,  skúšať študenta pred 
komisiou, ktorú vymenúva riaditeľ externej vzdelávacej inštitúcie (§11. 
ods 1) a organizovať obhajoby dizertačnei práce (§12, ods 3) To zname
ná, že doktorand, ktorý študuje na externei vzdelávacej inštitúcii, nie |e 
registrovaným študentom vysokej školy. Vysoká škola však nemôže vy
dať diplom študentovi, ktorý nie je jej študentom. Aj  tu má novela zákona 
o VŠ a najmä vyhláška MŠ SR č. 131/1997 o doktorandskom štúdiu evi
dentné "diery". 

3. HABILITÁCIA DOCENTOV 
Habilitačné pokračovanie upravuje Vyhláška MŠ SR č. 330/1997 

z 25 novembra 1997 skutočne kurióznym spôsobom §1 uvádza pod
mienky, ktoré musí uchádzač splnit pre udelenie vedecko-pedagogickei 
hodnosti docenta vysokej školy Popri vedeckei, odbornei o pedagogic
kej kvalifikácii sa v §1. ods d. uvádza, že uchádzačom môže byť vyznám 
ný vedec, ktorý 'sa úspešne habilitoval na základe habilitačnei práce' 
Teda uchádzačom o habilitáciu na docenta sa môže stat iba ten kto už 
úspešne habilitoval a získal hodnosť docenta 

Tento evidentný legislatívny lapsus však nedovoľuje o d  vydania pred 
metnei vyhlášky konal habilitačné pokračovania na v y  sok/cti ÍMC ich. 
pretože uchádzači o docentúru nespĺňajú podmienku, že už bc nat ' 
vaní za docenta Pripúštam. všetko sa môže stat. i lapsus v leg s; v ve 
Čo však akademická obec nevie pochopil. |e nezáui«m ministerky S* 
stva SR Evy Slavkovskej urobit v o  vysokoškolskej legislatíve nápravu Je 
to prístup vrcholne nezodpovedný, paralyzu|úo prácu slovenských vyso
kých škôl Nežiadúci legislatívny chaos vo  vysofcoikolskych zákonoch 
neznesie odklad. Náprava je v rukách p. ministerky Slavkovskej, Ktorá za 
súčasný stav nesie plnú zodpovednosť 

Prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc. 

Univerzita Komenského na medzinárodnom veitrhu o vysokých školách BeSt'  98 vo Viedni 
Viedenská Stadthalle bola v dňoch 11. - 15. marca 1998 svedkom 

13. ročníka medzinárodných informačných trhov o pomaturitnom 
vzdelávaní BeSt'98, na ktorom sa s vlastnou expozíciou aj v tomto 
roku zúčastnila Univerzita Komenského, zastúpená Rektorátom UK 
a UJO P UK. Cieľom našej účasti bolo predstaviť predovšetkým rakúskej 
verejnosti Univerzitu Komenského a poskytnúť čo najviac informácií 
o možnostiach a podmienkach štúdia na jej jednotlivých fakultách a na 
ÚJOP UK. 

Na výstave sa prezentovalo približne 180 vysokých škôl, fakúlt a vzde
lávacích inštitúcií z celého sveta. Slovenskú republiku reprezentovala iba 
Univerzita Komenského, taktiež Českú republiku 
zastupovala len jedna vysoká škola - Masarykova 
univerzita Brno 

Expozícia U K  bola aj tohto roku vybavená 
dostatočným množstvom kvalitného propagačné
ho materiálu. Informačné materiály U K  a ÚJOP UK 
o možnostiach štúdia na jednotlivých fakultách 
a štúdiu slovenčiny na ústave, včítane propagácie 
letných kurzov slovenského jazyka, učebníc a vi 
deokaziet, sme záujemcom poskytovali v anglic 
kom a nemeckom jazyku. 

Návštevnosť stánku bola zo  strany študentov 
a ich rodičov dostatočná. Značnú časť záujemcov 
predstavovali slovenskí študenti, končiaci strednú 
školu v Rakúsku, ktorí majú záujem pokračovat 
v štúdiu na UK v Bratislave, študenti so sloven 
ským pôvodom žijúci v Rakúsku a ostatní návštev
níci, ako napr. MUDr. Ján Petřík z Akademického 
spolku krajanov z Rakúska. Výstavu navštívili tiež 
delegácie E U  a STU Bratislava's viacerými vysta 
vujúcimi partnerskými univerzitami sme nadviazali 
kontakty a vzájomne si vymenili poznatky a skúse
nosti. 

Na záver možno konštatovať, že záujem o našu expozíciu bol tohto 
roku o poznanie vyšší ako vlani, opakovane sa pri relizácii účasti na 
výstave osvedčilo spojenie RUK a ÚJOP UK najmä z hľadiska dostatoč
ného množstva poskytovaných informácií o možnostiach štúdia na fa
kultách UK a ÚJOP UK. 

Účasť Univerzity Komenského na medzinárodnom veitrhu pomatunt-
ného vzdelávania BeSt'98 vo  Viedni, ktorú organizačne a technicky 
zabezpečilo Oddelenie vzťahov s verejnosťou UK v spolupráci s ÚJOP 

: UK, prispela k dôstojnej reprezentácii našej Alma mater v zahraničí 
RNDr. V. Horvatovičová, Oddelenie vzťahov s verejnosťou RUK 

Komenský Universität Bratislava - Slowakei 
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Zasadalo výjazdové Kolégium rektora UK 
Pod vedením rektora UK prof. Devínskeho rokovalo v dňoch 

26. - 28. 3. 1998 v Demänovskej doline výjazdové zasadnutie 
Kolégia rektora UK. Súčasťou programu bolo prerokovávanie 
ďalšieho postupu UK pri vypracovávaní strategickej štúdie IIKS, 
vnútrouniverzitná úprava rigorózneho pokračovania a hodno
tenie plnenia hlavných projektov zahraničnej spolupráce UK. 
V bode programu Rozvoj UK diskutovali členovia kolégia 
o perspektívnych smeroch rozvoja univerzity a jej fakúlt. Ďalej 
sa okrem iného zaoberali aj  projektom Umožnime Rómom 
študovať na UK, pripomienkami fakúlt k návrhu vládneho na
riadenia o Akreditačnej komisii, činnosťou Akademického se
nátu UK a návrhom projektu zbierky na rekonštrukciu Auly UK. 

Jedna otázka 
pre prorektora UK prof. Mráza: 

Kolégium rektora UK na svojom výjazdovom zasadnutí 
schválilo projekt Umožnime Rómom študovať na UK. Čo je 
jeho cielom? 

- Viaceré odporúčania európskych organizácií. Rady Európy, 
UNESCA, ako aj proklamácie vlády SR poukazujú na potrebu 
intenzívnejšie sa zaoberať rómskou populáciou. Aj najnovšia 
Správa Ministerstva zahraničných vecí USA o dodržiavaní ľud
ských práv v r. 1997 spomína v kapitole o Slovensku až na 
13 miestach t.zv. rómsku otázku v SR Kedže kľúčom ku kaž
dému pokroku je vzdelanie, vedenie UK navrhlo projekt, ktorý 
by umožnil mladým nadaným Rómom študovať na UK. Podľa 
názorov odborníkov najväčšiu bariéru pre rómskych uchádza
čov o štúdium predstavuje prijímacia skúška. Preto fakulty UK 
zapojené do projektu - FAF UK, FM UK, PDF UK. FIF UK, MFF 
UK, PRAF UK, PRIF UK a EBF UK, predĺžili termín podávania 
prihlášok na vysokoškolské štúdium pre týchto uchádzačov 
do konca apríla 1998 s tým, že im bude pri príprave na prijí
macie skúšky venovaná osobitná starostlivosť. To však nezna
mená, že pre rómskych uchádzačov o štúdium budú na prijí
macích skúškach platiť iné kritériá! Nie. Tie ostanú rovnaké 
pre všetkých, iba príprava na prijímacie pokračovania bude 
u rómskych občanov intenzívnejšia vrátane finančných úľav. 
Mám osobnú skúsenosť, že po prekonaní prvých ťažkostí a po 
často rýchlom osobnostnom dozretí v priaznivom prostredí, 
dokáže nadaný Róm úspešne absolvovať aj najnáročnejšie 
druhy štúdia, napríklad lekársku fakultu. Hoci podľa kvalifiko
vaných odhadov sa táto iniciatíva UK bude týkať len veľmi ma
lého počtu uchádzačov, predpokladáme, že bude priaznivým 
signálom, ktorý na konkrétnom príklade ukazuje naše odhod
lanie držať krok s demokratickými štátmi v Európe. 

Z rokovania Akademického senátu UK 
Zasadnutie Akademického senátu UK dňa 25. marca 1998 

otvoril a viedol jeho predseda doc. RNDr. V. Rosa, CSc. 
Úvodom rektor UK prof. Devínsky informoval o akreditácii 

5 fakúlt UK na zasadnutí Akreditačnej komisie vlády SR dňa 
18. 3. 1998 v Modre a o pripomienkach vedenia UK k návrhu 
Nariadenia vlády SR o Akreditačnej komisii. Pripomienky 
vedenia UK, ktoré sa dotýkali jednotlivých článkov nariadenia, 
podporil aj AS UK. Na žiadosť rektora UK vyslovil AS UK 
v tajnom hlasovaní súhlas s vymenovaním doc. RNDr. 
P. Súru, CSc., za prorektora UK pre výchovnovzdelávaciu čin
nosť a zároveň schválil jeho členstvo vo Vedeckej rade UK. 
Ďalej AS UK schválil zmeny a doplnky Štatútu MFF UK 
a súhlasil, aby Michal Fedák zastupoval UK v Študentskej 
rade VŠ SR. 

Každý hľadá správnu cestu. 
Ty aj ja. 

Za účasti niekolko sto študentov bolo dňa 24. marca 1998 
v areáli študentského domova L. Štúra v Mlynskej doline sláv
nostne otvorené a posvätené Univerzitné pastoračné centrum, 
prvé tohto druhu na Slovensku. Správcom centra je Spoločnosť 
Božieho slova, ktorá sa z iniciatívy študentov v Mlynskej doline 
postarala o jeho vybudovanie. Centrum má ekumenický a otvore
ný charakter, budú sa tu konať nielen bohoslužby, ale aj rôzne 
kurzy, prednášky, koncerty i poradenské a zábavného podujatia. 

Pri príležitosti slávnostného otvorenia posvätil Univerzitné pas
toračné centrum arcibiskup, metropolita Bratislavsko-trnavskej 
arcidiecézy Möns. Ján Sokol, ktorý tu celebroval aj svätú omšu 
Ako v slávnostnom príhovore povedal rektor UK prof. Devínsky, 
toto centrum je unikátnou inštitúciou a je preurčené na to, aby sa 
stalo vzorom pre vznik podobných zariadení. "Zriadenie centra 
pokladám za jeden z najvýznamnejších rozvojových projektov 
v tomto areáli, ktorého význam pre budúcnosť dnes ešte 
len ťažko môžeme odhadnúť," uviedol rektor UK a dodal: "Moje 
podakovanie patrí všetkým, ktorí boli ochotní prispiet nielen 
morálnou podporou, ale i materiálne na jeho výstavbu. Vý
sledkom je dielo, ktoré potvrdzuje, čo dokáže vytvoriť viera 
v Boha a v správnu vec". Za "velký prísľub a zázrak' označil otvo
renie centra aj primátor hlavného mesta Bratislavy P. Kresánek. 
Podľa jeho slov je veľmi dôležité, že centrum je situované v mies
te velkej koncentrácie mládeže, ktorá je vo veku, keď sa tvoria po
stoje k životu. Magistrát mesta Bratislavy predpokladá, že bude 
mať príležitosť sa na pôde Univerzitného pastoračného centra 
častejšie kontaktovať s mládežou a spoločne sa zaoberať rôznymi 
problémami, týkajúcimi sa mladých obyvateľov Bratislavy. 

Program slávnosti doplnil koncert skupín Atlanta a Kompromis. 
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Druhý ročník "BABY1 grantov 

V zasadačke Vedeckej rady UK dňa 11. marca 1998 slávnostne odovzdal rektor UK prof. Devínsky 57 mladým univerzitným 
pracovníkom do 35 rokov dekréty o pridelení Grantov UK, určených na čiastočné alebo úplné financovanie ich vedeckých 
projektov."Som presvedčený, že tieto finančné prostriedky sú pre univerzitu najlepšou investíciou, pretože ich vložila do mladých ľudí", 
povedal rektor UK v príhovore k držiteľom grantov. 

Granty, ktoré sa priznávajú na kalendárny rok, boli po prvýkrát udelené vlani. Vtedy sa o ne uchádzalo 77 projektov, z ktorých 
komisia vybrala 44 najlepších. Tohto roku z 104 predložených projektov uspelo 57, pričom maximálna výška pridelených finančných 
prostriedkov na projekt predstavovala 20 000 Sk. Takmer jedna tretina z úhrnu úspešných projektov má pokračujúci charakter, 
nadväzuje na práce započaté v minulom roku. 

Pri tejto príležitosti sme uskutočnili 
medzi držiteľmi grantov malú anketu 
a požiadali ich o názor na užitočnosť 
Grantov UK. 

Mgr. Ing. Peter Petruf, katedra jadrovej 
fyziky MFF UK: 

- Snahu vedenia UK pomôcť týmto 
spôsobom mladým vedeckým pracovní
kom v ich úsilí zapojiť sa do vedeckého vý
skumu riešením samostatných projektov 
hodnotím jednoznačne kladne. Pre mňa 
a mojich spolupracovníkov to bola prvá 
možnosť uchádzať sa o podporu vlastného 
projektu bez pomoci starších a ostrieľanej
ších kolegov. Pri formulácii žiadosti a cie
ľov projektu sme získali cenné skúsenosti, 
ktoré môžeme využiť aj v budúcnosti. Pred
pokladám, že ďalšou cennou skúsenosťou 
pre mňa bude vyskúšať si niesť zodpo
vednosť za hospodárenie s pridelenými 
prostriedkami. 

Ďalšou otázkou je výška a druh pridele
ných prostriedkov. Náš projekt je zamera
ný experimentálne a je vo fáze konštrukcie 
meracej aparatúry, čo predpokladá mož
nosť nakupovať prístroje, ktoré sú jej sú
časťou. Výška pridelených prostriedkov by 
bola postačujúca na nákup aspoň časti 
aparatúry. Bohužiaľ, všetky peniaze, s kto
rými môžeme v rámci projektu disponovať, 
sú tzv. neinvestičné, čo znamená, že sa za 
ne prístroje kupovať nedajú. Jedinú mož
nosť, ako ich rozumne využiť vidím v tom, 
že by aspoň časti riešiteľov mohli umožniť 
účasť na niektorej z konferencií a prezen
tovať dosiahnuté výsledky. Nutnou pod
mienkou na dosiahnutie prezentovateľných 
výsledkov ostáva postaviť spomínanú me
raciu aparatúru, čo znamená zohnať pro
striedky na jej zakúpenie niekde inde. 

Mgr. Martina Dubničková, katedra bun
kovej a molekulárnej biológie liečiv, 
FAF UK 

- Grant UK sme dostali už po druhý rok 
ako štvorčlenná skupina riešieľov v zostave 
dve študentky doktorandského štúdia 
a dvaja študenti Farmaceutickej fakul
ty UK. 

Každý z nás rieši svoju podtému, ktorá je 
súčasťou celkovej témy, pričom pre mno
hých z nás sú to v podstate prvé peniaze, 
s ktorými môžeme sami disponovat a tak 
sa vlastne učiť byt zodpovednými za svoje 
rozhodnutia v investovaní inštitučných pe
ňazí. Hoci tento finančný príspevok ne 
pokryje všetky potreby riešenia, je fan
tastické, že napriek súčasnej zlej finančnej 
situácii našej univerzity vznikla, a vďaka 
súčasnému rektorovi UK prof. Devínske
mu, bola v roku 1997 realizovaná myšlien 
ka podpory a súčasne aj dôvery v mladých 
ľudí, ktorí majú záujem podielať sa na 
vedeckovýskumnej činnosti príslušnej fa 
kulty. Finančný príspevok pokrýva aspoň 
čiastočne potreby členov grantu Naprí
klad v minulom roku sme z grantového 
príspevku pokryli cestovné náklady na 
konferenciu, kde sa prezentovali získané 
výsledky. Ďalej moja spoluriešitelVa z toh
to grantu pokryla cestovné náklady na 
pobyt v zahraničí, kde mala možnosť nau
čiť sa biofyzikálnu metódu, ktorá jej pri
niesla nové výsledky. Tiež sme začali s po
stupným dopĺňaním menej nákladného 
materiálneho vybavenia nášho laborató
ria.S nadšením sme prijali grant pre rok 
1998. ktorý rovnako ako v predchádzajú
com roku využijeme v riešení už započaté
ho projektu, so snahou prezentovat nové 
výsledky nielen publikovanou formou, ale 
aj na konferencii. 

RNDr. Ľubomír Tomaška, CSc.,PRIF UK 
- Každý grant tohto typu ma svoj význam. 

Dokonca i nefinancovaný projekt je po
učný v tom, že umožňuje sformulovanie 
vedeckých cieľov, ktoré sú podrobené 
kritickému hodnoteniu odbornej komisie 
Z tohto dôvodu by som sa, podobne ako 
to zaznelo na odovzdávaní tohtoročných 
grantov, tiež prihováral za zverejňovanie 
výsledkov, ktoré by bolo nielen poučné pre 
aplikantov (úspešných i neúspešných), ale 
tiež by eliminovalo pochybnosti o objektivi
te posudzovania. 

Pravdaže, ideálna situácia nastáva v prí
pade schválenia projektu Jednak je to po 
cit istej satisfakcie, jednak to pre človeka 
znamená istý stupeň nezávislosti. I keď 
sumy, ktoré UK môže poskytnúť, zdaleka 
nemôžu stačiť na kompletné financovanie 
cieľov projektu. Ich hlavný význam je 
v tom, že držiteľ grantu môže vniknúť do 
systému byrokracie spojenej s vybavova 
ním objednávok a tak sa pripraviť na situá
ciu, že raz bude mať na účte vyššie čiastky 
Zatiaľ sa musí uspokojiť s objednávaním 
kníh, zopár drobných chemikálií a snáď 
úhradou jednej skromnej domácej konfe 
rencie. To však nie je problém Grantov UK. 
ale slovenského grantového systému vše 
obecne. Príliš málo peňazí je rozdeľova
ných grantovým spôsobom, príliš veľa 
peňazí je rozdávaných účelovými dotácia 
mi prostredníctvom neverejných ciest zalo 
žených na známostiach z časov minulých 

Náš projekt si stavia ciele založené na mi
nuloročných výsledkoch spojených s ne 
šením Grantu UK a je súčasťou väčšieho 
projektu, na ktorom pracuje naša skupina 
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Religionistika na FIF UK po skúšobnej lehote 
Štúdiom náboženstiev rôznych kultúr sa zaoberá religionistika, ktorá 

sa v európskom prostredí' začala formovať v 18. storočí' a dnes má už  
svoje pevné miesto v bádateľských projektoch humanitných vied. 
Náboženstvo každej spoločnosti d o  Istej miery tvorí antropologická 
konštanta, ktorú v štruktúre l tematickom zameraní' približuje religio
nistika ako veda o náboženstvách, s jej organickým prepojením do 
pedagogického procesu. Na zahraničných univerzitách má svoju 
dlhoročnú tradíciu, kým v našich podmienkach sa v o  výučbovom pro
cese aplikovala len okrajovo. Jej myšlienkový model sa uplatňoval len 
v najpríbuznejších disciplínách, akými s ú  etnológia, filozofia, archeo
lógia alebo orientalistika. 

Prirodzene verím, že sa tento rok posunie
me ďalej a že nám financie poskytnuté UK 
v tomto snažení pomôžu. 

Mgr. Gabriela Múcsková, FIF UK 
- Projekt Grantov UK mi pripomína "deti 

kapitána Granta". Prvýkrát sa realizoval vla
ni vďaka iniciatíve rektora UK prof. Devín
skeho a podpore AS UK a VR UK a fakt, že 
sa zopakoval aj v tomto roku, je sľubným 
signálom, že sa tu utvára tradícia, ktorá má 
pomôcť najmä mladým, začínajúcim adep
tom vedy, generácii budúcich vedcov v za
bezpečovaní kontinuity vedeckovýskumnej 
zložky univerzitného života. 

Ocitnúť sa v pozícii mladého vedeckého 
pracovníka na našej univerzite znamená 
vyrovnať sa s vlastnými ambíciami, odbor
nými požiadavkami zo strany pracoviska 
a s minimálnymi možnosťami získať na rea
lizáciu oboch primerané prostriedky. Grant 
UK sa snaží kompenzovať súčasnú ne
priaznivú finančnú situáciu v oblasti finan
covania základného vedeckého výskumu. 

Mne osobne umožnil uskutočniť potreb
né terénne výskumy, a tak doplniť výcho
diskový materiál pre ďalšiu prácu. Ďalej 
získať niekolko najnovších titulov z odbor
nej literatúry a vo väčšej miere využívať fon
dy nedomácich knižníc. Okrem toho som 
sa mohla zúčastniť na odborných poduja
tiach, konferenciách a kurzoch. To všetko 
sú dnes položky, ktoré vysoko prevyšujú 
možnosti pracoviska i moje vlastné. Stala 
som sa, aspoň čiastočne, samostatnou, 
"sebestačnou" a zodpovednou za to, čo 
urobím, nielen svojmu pracovisku, školite
ľovi, ale navyše aj ... "kapitánovi". Snáď 
som túto úlohu aspoň čiastočne zvládla, 
keď bola moja správa pozitívne pr/jaíá 
a uspela som v žiadosti o pokračovací 
grant. A j  v tomto roku budem môcť byť, as
poň čiastočne, samostatná, sebestačná 
a ... zodpovedná. Dúfam, že svoj dlh spla
tím. V správe o riešení projektu, v budúc
nosti... Zatiaľ aspoň: Ďakujem. 

Pragmaticky uvažujúc nad tým, čo mi 
tento grant dal, by som mohla skonštato
vať: malý, ale slušný balíček peňazí Ale 
možno to nie je len v tom. Možno mi dal aj 
pocit, že niekomu tu naozaj záleží na mojej 
práci, na mojej perspektíve. Že nie som sa-
mobežec ale súčasť tejto starej dámy -
Alma Mater. 

Ing. Darina Králíková, Farmakologický 
ústav LF UK 

- Projekt "N-acetylačný fenotyp a cy-
tochróm P4501A2 u pacientov s reumato-
idnou artritídou a zdravých dobrovoľníkov" 
má charakter epidemiologickej štúdie. 
V prvej fáze je potrebné metodické zabez
pečenie, ktoré je finančne náročné. 

Finančné prostriedky získané z Grantu 
UK budú použité predovšetkým na krytie 
nákladov na obstaranie chýbajúcich refe
renčných materiálov, ako bolo uvedené 
v žiadosti o grant, prípadne na zabezpeče
nie nákladov súvisiacich s prezentáciou vý
sledkov. 

Pre mňa má získanie grantu okrem mate
riálnej podpory i určitý morálny význam. Je 
to gesto a vyjadrenie dôvery v čase, keď 
veda. ako sa zdá, nemá vážnosť, aká jej 
prináleží. 

(|h) 

Na Filozofickej fakulte UK sa v škol
skom roku 1992 - 1993 pri katedre etno
lógie po prvýkrát otvoril samostatný 
študijný odbor religionistiky, ktorý mož
no na fakulte študovať iba v kombinácii 
s niektorým dalším študijným odborom. 
Zakladateľ odboru prof. PhDr. Ján Komo-
rovský, DrSc., ktorý sa už predtým ako 
jediný zaoberal otázkami porovnávacej 
religionistiky, študijný predmet metodolo
gicky vymedzil a prakticky ho potom sta
bilizoval (porovnaj jeho predstavu na 
stránkach tohto spravodaja č. 2/1993). Do 
svojho bádateľského programu zapojil 
mladých adeptov, ako aj externých vedec
kých pracovníkov združených v Spoloč
nosti pre štúdium náboženstiev (vznikla 
v r. 1995). Výsledky päťročného snaženia 
a neúnavnej práce reflektuje nielen naša 
škola, ale i širšia vedecká obec doma 
i v zahraničí. A to predovšetkým v pria
mej literárnej produkcii, zameranej na 
sprístupnenie diel svetových odborníkov 
v tejto oblasti a prvými príručkami učebni
cového charakteru (Úvod do religionistiky 
(1995), Religionistika a náboženská vý
chova (1997). Periodikum "Hieron" má 
zborníkový charakter (prvý ročník vyšiel 
v r. 1996, druhý vyjde v dohľadnej dobe) 
a prináša prvé príspevky našich odbor
níkov vrátane prác prvých absolventov 
odboru a v prekladovej forme i práce po
predných európskych religionistov. 
Počas študijného roka hosťovali na aka

demickej pôde viacerí religionisti z okoli
tých krajín, ktorí študentom aj členom 
Spoločnosti pre štúdium náboženstiev 
predstavili výsledky vlastnej vedeckej prá
ce a zároveň vývojové trendy v európ
skej religionistike. Subkatedra zorganizo

vala i prvé vedecké kolokvium na tému 
"Religionistika a teológia" (16. 10. 1997), 
na ktorom participovali i zahraniční báda
telia a ktorého cieľom bolo vymedzenie 
pôsobností a ponímania náboženstva ako 
univerzálneho javu ľudských kultúr. 

Tematické pole študijného odboru zabe
rá celú škálu náboženských fenoménov 
z hľadiska ich dejín, od ľudovej religionisti
ky až po novodobé náboženské hnutia 
alebo sekty. Učebný plán vychádza tak 
z vnútorných potrieb vlastnej disciplíny, 
ako i z možností personálneho zabezpe
čenia. pričom optimálnu spoluprácu pri
náša najmä doterajší proces prepojenia 
s príbuznými disciplínami humanitných 
vied. Odbor tiež úzko spolupracuje s niek
torými ústavmi SAV (orientalistika, etnoló
gia, psychológia), a to aj pri príprave 
vlastných doktorandov. 

Nepostrádateľnou súčasťou každej no
vo založenej inštitúcie je založenie a budo
vanie vlastnej knižnice, ktorá dnes vykazu
je už vyše tisíc jednotiek. Pri nedostatku 
financií hľadajú sa všetky možné cesty 
k zadováženiu základných príručiek, lexi
kónov, odborných publikácií a periodík, 
aby mohli poslúžiť študentom, doktoran-
dom i iným záujemcom o túto proble
matiku. 

Novozriadený študijný odbor "Religio
nistika" prešiel tzv. skúšobnou fázou, do
kázal svoju životaschopnosť (v r. 1996 bol 
akreditovaný) a ukazuje sa, že mladá ge
nerácia má o štúdium patričný záujem. 
Výchova vlastných kádrov prispeje nielen 
ku skvalitneniu odboru, ale zároveň aj 
k hľadaniu odpovedí na otázky tohto stá
ročia pretrvávajúceho fenoménu ľudstva. 

M.Slivka 

Študenti majú otvorené dvere 
k rektorovi UK 

Každý utorok vždy od 14.00 do 17.00 hod. rezervuje si rektor UK 
prof. Devínsky čas na prijatie študentov UK. Študenti sa v akejkoľ
vek veci môžu s ním osobne stretnúť v jeho kancelárii na Rektorate 
UK, Šafárikovo nám. 6. Je však potrebné, aby svoju návštevu 
vopred ohlásili na Sekretariate rektora, tel. č. 321 594. 
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Francúzsky velvyslanec otvoril na Fakulte managementu UK program 
EURÓPSKA INTEGRÁCIA 

V Centre európskych štúdií Fakulty managementu UK bol dňa 27. 2. 1998 za 
účasti J. E. veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku pána Alberta Turota 
a dekana fakulty doc. Ing. Jána Rudyho, CSc., slávnostne otvorený štvrtý cyklus 
špecializačného postpromočného štúdia "Európska integrácia", ktorého účastník
mi sú pracovníci verejnej správy a ústredných orgánov Slovenskej republiky. 
Pán Turot predniesol pri tejto príležitosti pre účastníkov štúdia prednášku 
"Francúzsko a európska integrácia". 

Po skončení prednášky vzácny hosť zotrval v srdečnom rozhovore so študentmi Centra 
Európskych štúdií. 

Súčasťou tejto prvej oficiálnej návštevy pána veľvyslanca na Fakulte managementu UK 
bolo tiež spoločné rokovanie s dekanom fakulty doc. Rudým a vedením fakulty o ďalšej 
spolupráci s niektorými univerzitami vo Francúzsku. V úvode stretnutia podal dekan fakul
ty doc. Rudy fundovanú vstupnú informáciu o histórii, vzniku a súčasnom rozvoji fakulty 
Súčasne naznačil záujem o možnosti rozvoja viacerých foriem spolupráce, ako sú recip
ročné výmeny študentov, spolupráca v oblasti výskumu, možnosť rozšírenia výučby fran
cúzskeho jazyka na fakulte a tiež pôsobenie významných francúzskych profesorov vo 
vybraných programoch štúdia so zameraním na Európsku integráciu. Pán veľvyslanec 
veľmi pozitívne hodnotil načrtnuté možnosti prehĺbenia vzájomnej spolupráce a prisľúbil 
všestrannú pomoc jej konkrétnemu naplneniu s akcentom na potreby Centra Európskych 
štúdií Fakulty managementu UK. 

Specializačně štúdium FM UK 'Európska integrácia- v Centre Európskych štúdií, ktoré 
vedie prof. Ing. Vladimír Zapletal, CSc., má za cieľ poskytnúť najdôležitejšie makroinfoi 
mácie o procesoch prehlbujúcej sa európskej integrácie a rozvoji Európskej únie vo 
všetkých oblastiach jej činnosti. Štúdium umožní jeho účastníkom orientovat sa v me 
chanizmoch európskej integrácie pri práci s orgánmi Európskej Únie a hospodárskymi 
subjektami krajín Európskej únie. 

Štúdium sa uskutočňuje popri zamestnaní a trvá dva semestre. V prvom semestri budú 
odprednášané prednášky popredných domácich a zahraničných lektorov z Francúzska 
a Rakúska, v druhom semestri sa poslucháči zúčastnia na týždennom študijnom pobyte 
v orgánoch EÚ, v Európskom súdnom dvore v Luxemburgu, Európskom parlamente 
v Štrasbourgu. 

Účastníci štúdia po absolvovaní prednášok a obhajobe záverečnej certifikačnej 
práce na certifikačnom kolokviu obdržia Certifikát Fakulty managementu Univerzi
ty Komenského o absolvovaní špecializačného postpromočného štúdia "Európska 
integrácia". 

Náklady na špecializačné postpromočné štúdium si hradia účastníci sami. 

Všetky dálšie iformácie poskytne Centrum európskych štúdií Fakulty managementu 
Univerzity Komenského, ul. Odbojárov 10, P.O. Box 95, 820 05 Bratislava 25. 

PhDr. Anna Bujnová, CSc. 
Oddelenie vedy a výskumu FM UK 

S E M I N A R  
R A D Y  E U R Ó P Y  

v Moravanoch nad Váhom 

Pod záštitou Európskeho centra pre 
ž ivé  jazyky Rady Európy sa v dňoch 
15. - 19. februára 1998 uskutočnil v Mo
ravanoch nad Váhom celoslovenský se
minár o význame európskych programov 
a projektov v o  vzdelávaní • Realizovat 
a viest európsky projekt v slovenskom 
kontexte v oblasti vyučovania cudzích ja
zykov. Organizačnú stránku tejto aktivity 
zabezpečila Pedagogička fakulta UK, kto
rá bola aj odborným garantom. 

Seminár mal medzinárodný charakter, na 
jeho príprave sa podieľal riaditeľ Institutu 
tlmočníctva, prekladatelstva a medzinárod
ných vzťahov pri Univerzite spoločenských 
vied v Štrasburgu p E Hotzel a p S Gnve 
let. pedagogický poradca pri francúzskom 
velvyslanectve. ďalej doc Dr Z Gadušová. 
CSc , prodekanka FHV Univerzity Konstanti
na Filozofa v Nitre a Dr A Butašová. CSc . 
z PDF UK 

Ako lektori vystúpili na seminári riadite! 
Francúzskej národnej agentúry SOCRATES 
p Michel Jouve, riaditefka národnej agentu 
ry TEMPUS Dr Viera FarkaSová. Dr Mar in 
Hrachovcová za Delegatúru Európskej ko
misie a zástupcovia národných agentúr pro
gramov Leonardo da Vina  а LINGUA 

35 účastníkov seminára zo véetkych slo
venských pedagogických a Hozo^ckých fa 
kúlt získali prehľad o nových prioritách pre 
Slovensko v oblasti európskych proftktov, 
nadobudli nové vedomosti v oblasti marui 
žovania európskych projektov a v rámo tvo 
rivých dielní mali možnosť si aj nasimulovať 
tvorbu európskeho projektu. 

Seminár finančne podporilo aj Kultúrne 
a jazykové centrum pri Veľvyslanectve Fran-
cúzkej republiky a svoj záujem o túto akti
vitu prezentovali aj Goetheho inštitút 
v Bratislave a Britská rada. 

PhDr. Anna Butašová, CSc., 
vedúca katedry romanistiky PDF UK 

Prvý reprezentačný ples 

Fakulty managementu UK 

Prvý reprezentačný ples Fakulty managementu UK sa uskutoč
nil dňa 7. marca1998 v priestoroch hotela Kyjev v Bratislave. 
Organizátori pripravili pestrý program, príjemnú atmosféru, dob
rú hudbu a v neposlednom rade i výbornú večeru. 

Na plese sa zúčastnili hostia z iných fakúlt UK, z WEMBA 
projektu, hostia z hospodárskej praxe, zamestnanci a študenti 
fakulty. 

Ples slávnostne otvoril dekan fakulty doc. Rudy a zaželal 
prítomným príjemný večer. V programe účinkovali tanečný 
súbor Nota Veneciana, tanečná skupina Hydrorock, SLUK a štu
dentská hudobná skupina. 

Pred podávaním polnočnej kapustnice bola vyžrebovaná tom
bola a výhercovia sa tešili z pekných cien. 

Do tomboly venovala hlavnú cenu cestovná kancelária Hydro-
tour, prispeli Slovnaft, a.s. i ďalší priatelia a sympatizanti fa
kulty. 

Všetci účastníci Prvého reprezentačného plesu FM UK sa už 
dnes tešia na budúci rok na ďalší ples. 

(zl) 
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К 650. výročiu vzniku Univerzity Karlovej 

Slávnostný príhovor rektora Univerzity Komenského prof. lug. F. Devínskeho, DrSc., 
na zasadnutí jej vedeckej obce k 650. výročiu založenia Univerzity Karlovej v Prahe 

"Slovutní scholarchovia, dielo, ktoré vyko
návame, je obrovské. Jedno z najväčších, 
o aké sa smrteľník vôbec môže pokúsiť. Ak 
je správny Melanchtonov výrok, že správ
ne formovanie schopností a odstraňovanie 
vrodenej drsnosti je práca omnoho väčšia 
než obliehanie Tróje, a ak správne vyriekol 
Boh sám, že formovať ľudí je ako vysádzať 
nebesia a založiť zem, potom prečo by 
nebolo ťažké umenie, ktoré má za úlohu 
premieňať ľudí na lepších? Tvrdíme, že 
v tomto je základ pre blaho neba i zeme, 
pre blaho štátu a azda nás nikto nebude 
podozrievať, že zveličujeme, ak povieme, 
že to je čistá pravda. Budúce blaho štátu 
bude totiž nutne závisieť od toho, akí budú 
tí, ktorí ho budú tvoriť a spravovať. Ak odo
vzdáme budúcim pokoleniam ľudí lepších 
než sme boli my, keď nás odovzdávali naši 
predchodcovia, bude budúci vek lepší. Ak 
odovzdáme horších, bude horší. Verte te
da, vážení scholarchovia, že s úradom 
scholarchu ste prijali na svoje plecia väčšiu 
námahu, než bola výprava proti Tróji" 

Takto sa k nám prihovára Ján Amos Ko
menský, ktorého meno nesie naša Univer
zita, vo svojom diele Pampaedia (O úska
liach vševedného ducha). Hoci jeho slo
vá pochádzajú z hĺbky dávnej minulosti 
17. storočia aj dnes potvrdzujú, že misia 
vzdelávania a tým aj misia a poslanie uni
verzít sú v spoločnosti nezastupitelné. 

Univerzity, ako centrá intelektu a vzdela
nosti, patria k základným spoločenským, 
kultúrnym aj životným hodnotám každého 
národa. Sú jednou z tých vzácnych inštitú
cií, ktoré si každý národ chráni ako oko 
v hlave a zveľaďuje ich. Pred duchovným 
významom univerzít pre život národa kľačí 
v pokore sám Karol IV., kráľ a cisár, keď 
symbolicky odovzdáva zakladajúce listiny 
Univerzity Karlovej svätému Václavovi, pat
rónovi Čiech, ako je to znázornené na 
pečati zhotovenej ešte za doby jeho pano
vania. Pred velkosťou a bohatstvom ducha 
univerzít sa dnes v pokore skláňame aj 
my, ktorí sa usilujeme pokračovať v ich 
humanitných tradíciách, ochraňovať ich 
autonómiu, akademické práva a slobody 
a povznášať význam univerzít a vzdelania 
na piedestál najdôležitejších potrieb spo
ločnosti. 

Nenahraditeľnosť univerzít v spoločnosti 
nie je daná nejakými pocitmi nadradenosti 
ich akademickej obce. Je to dané predo
všetkým tým, že univerzity sú centrami 
poznania a strediskami intelektuálneho po
tenciálu krajiny, šíritelkami kultúry v tom 
najširšom slova zmysle, ale tiež preto, že 
vždy boli a sú symbolmi demokracie a slo
body. Autonómia univerzít sa rozvíjala 
postupne ako prirodzený atribút ich inte
lektuálneho a vedecko-vzdelávacieho po
slania. Počas viac ako 800-ročnej histórie 
európskych univerzít sa ich predstavitelia 

neraz stretli so snahou svetskej moci, štát
nej správy, potlačiť ich akademické práva 
a slobody, najmä v období autoritatívnych, 
diktátorských režimov. Je totiž pravdou, že 
slobodné a nezávislé inštitúcie, akými sú aj 
štandardné univerzity, sú zvonku ťažko 
ovládnuteľné práve pre svojho slobodného 
ducha. A je pravdou aj to, že vládna moc 
sa vždy snažila nejakým spôsobom akade
mické práva a akademické slobody ovplyv
ňovať a do nich zasahovať. A je, žiaľ, prav
dou aj to, že vždy sa našli aj vo vnútri inšti
túcií ľudia, ktorí v snahe poslúžiť štátnej 
moci pod rôznymi zámienkami narúšali jej 
stabilitu a prosperitu. Na druhej strane si 
však každý múdry panovník uvedomoval, 
že je dobré pre neho aj pre národ, ak po
skytne svoj meč na ochranu univerzít a uni
verzity poskytnú svoje pero na ochranu 
panovníka. 

Diktatúry sa bránia autonómnej slobode 
vysokých škôl, ba priam sa jej desia, preto
že mladí ľudia s vlastnými názormi, vycho
vávaní a vzdelávaní v duchu pravdy, slobo
dy a myšlienkovej voľnosti, ohrozujú jej 
existenciu a ciele. Napokon všetci sme 
v uplynulých rokoch boli priamymi svedka
mi takýchto snáh. Aj preto vieme, že slo
bodná škola a slobodná univerzita je záru
kou slobodného myslenia a slobodnej 
spoločnosti. Stáročné skúsenosti potvrdzu
jú, že bez politickej slobody sotva možno 
dosiahnuť akademickú slobodu a politickú 
slobodu je ťažké dosiahnuť a udržať bez 
výraznej akademickej slobody. 

Klasická univerzita s dlhou históriou však 
dnes predstavuje aj niečo podstatne dôle
žitejšieho ako len symbol miesta, kde sú 
sústredené kultúrne hodnoty národa. 
V podvedomí každého z nás predstavuje aj 
stabilitu. Ako miesto, ktoré napriek perma

nentnej nestabilite vonkajšieho prostredia 
reprezentovanej rýchlymi politickými, so
ciálnymi, spoločenskými zmenami, bojmi, 
vojnami, zostáva zachovaná a takmer več
ná. A tým predstavuje niečo ako chrám ve
dy a vzdelanosti, ku ktorému sa môžeme 
utiekať aj v časoch najväčšej núdze. 

Veď ich história nezačína r. 114-8, kedy 
bola založená prvá európska univerzita 
v Bologni, alebo rokom 1348, kedy bola 
založená Univerzita Karlova - prvá stredoe
urópska univerzita. Odkaz, na ktorom sú 
všetky tieto univerzity založené, siaha až 
do klasického staroveku (do Atén, Alexan
drie, Antiochie, Kartága, Ríma,...), a tak sú 
všetky tieto univerzity dedičmi a šíriteľmi 
všeľudského poznania 

Zákonite vzniká otázka, ako je možné, že 
tieto inštitúcie mohli prežiť vo svojej plnej 
funkčností takýto dlhý historický oblúk. Do
mnievam sa, že istou odpoveďou môže byt 
aj to, že tieto miesta vzdelanosti nevznikali 
zo zištných dôvodov, že motívy ich vzniku 
boli vždy vysoko humánne. 2e tak. ako boli 
koncipované, prinášali každému len osoh 
a že si počas stáročí zachovali svoju tvár. 
pretože si zachovali svoju slobodu a svoje 
tradície Na dôkaz tohoto zvyknem citovať 
slová pražského kanonika Beneša z Weit-
mille, ktorý vo svojom diele "Chronicon" 
opísal dôvody, ktoré inšpirovali Karola IV. 
k založeniu univerzity v Prahe. Kanonik vra
ví: "... v roku 1348 Karol, kráľ český a rím
sky, hnaný posvätnou láskou a naplnený 
hlbokým porozumením pre svojich blíž
nych, inšpirovaný želaním zvýšiť šťastie vo 
svojej krajine a snahou zvýšiť blahobyt 
vo svojom Českom kráľovstve, získal od 
Apoštolskej stolice privilégiá na založenie 
univerzity v meste Praha..." 

A čo hovorí samotný kráľ Karol IV. 
k založeniu svojej univerzity? V listine, kto
rou 7. apríla 1348 založil pražskú studium 
generále, odôvodňuje svoju snahu po
vzniesť kráľovstvo s tým "... aby naši verní 
obyvatelia kráľovstva, ktorí bez prestania 
lačnejú po plodoch vied. sa nemuseli 
v cudzine doprosovať almužny, ale aby na
šli v kráľovstve stôl k hostine pripravený 
s lahodnými vôňami poznania" Navyše 
v tejto listine zaručil všetkým členom unive-
rity také výsady, aké majú členovia univer
zít v Paríži a Bologni. 

Kľúčové slová k pochopeniu vzniku eu
rópskych univerzít teda sú: sloboda, láska 
k blížnemu, šťastie, všeobecný blahobyt 
a poznanie. Ich zakladatelia si nepredsta
vovali univerzity len ako centrá poznania 
a šírenia faktických vedomosti. Uložili im a] 
pestovanie a šírenie všeľudských hodnôt 
mravných a etických princípov, humaniz
mu a tolerancie. Toto významné posolstvo 
univerzít sa počas stáročí' nezmenilo, ba 
dokonca sa domnievam, že v súčasnosti 
ešte posilnilo 
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Univerzita Karlova zásadným spôsobom 
ovplyvnila aj dianie na Slovensku. Asi nie je 
všeobecne známe, že už v rokoch 1374 až 
1410 na Univerzite Karlovej študovali dvaja 
ostrihomskí kanonici, trenčiansky archidia-
kon, bratislavský prepošt a šintavský ple-
bán. V r, 1408 sa na Univerzite Karlovej stal 
majstrom slobodných umení Ján Vavrin-
cov, pochádzajúci z nitrianskej stolice, 
ktorý sa neskôr stal nitrianskym kanoni
kom. V prvých decéniách 17. storočia tu 
pôsobili aj další významní Slováci, ktorí do
siahli vysoké akademické funkcie dekanov 
alebo rektorov, ako napr. Vavřinec Bene
dikt z Nedožier, Peter Fradelius zo Štiavni
ce, Daniel Basilius z Lupče a najznámejší 
z nich rektor Univerzity Karlovej Ján Jesse-
nius z Jasena v Turci. Aj  v novodobej his
tórii vyštudovali a pôsobili na Univerzite 
Karlovej také vynikajúce osobnosti slo
venského národa, akými sú profesori Dio
nýz llkovič, Karol Šiška, Štefan Schwarz, 
Miloslav Dillinger, Samuel Stankoviansky 
a ďalší. 

Najväčší vplyv na slovenské vysoké škol
stvo však mala Univerzita Karlova tým, že 
stála pri zrode novodobej histórie Univerzi
ty Komenského v r. 1919. To, že našu Alma 
mater zakladali a budovali profesori Uni
verzity Karlovej podľa vzoru a s jej rozho
dujúcou pomocou, sa odzrkadlilo v zložení 
jej profesorského zboru, v organizačnej 
štruktúre, v stavbe učebných odborov 
i v dôraze na jej vedecký profil. Tieto okol
nosti umožnili smerovanie vtedy novej in
štitúcie k charakteru, atmosfére a úrovni 
korešpondujúcej blízkym stredoeurópskym 
univerzitám a umožnili jej vyhnúť sa zdrža
niu pri hľadaní správnej cesty pri začle
není sa do spoločenstva európskych vyso
kých škôl. Nakoniec, že sa dielo podarilo, 
nedokumentuje len viac ako 94 000 ab

solventov Univerzity Komenského v pre-
graduálnom štúdiu od r. 1919, ale potvr
dzujú to aj predbežné výsledky medziná
rodnej evaluácie našej Univerzity, ktoré 
prebehli v tomto roku. 

Dosah Univerzity Karlovej na vysokoškol
ské dianie na Slovensku však týmto ne
končí. Misiu šírenia vzdelanosti nielen 
v oblasti intelektuálnej, ale aj v konkrétnom 
budovaní nových vysokých škôl, ktorých 
vynikajúci príklad nám poskytla Univer
zita Karlova, si osvojila aj naša Alma 
mater. Napríklad vznik Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach v r. 1959 je ne
spornou zásluhou Univerzity Komenského. 
UPJŠ v Košiciach vznikla z pobočiek 
našej lekárskej fakulty v Košiciach, peda
gogickej fakulty so sídlom v Prešove 
a neskôr aj pobočky právnickej fakulty 
v Košiciach. Navyše mnohí naši kolegovia sa inau
gurujú na fakultách Univerzity Karlovej 
v odboroch, kde na Slovensku ešte nemá
me profesorov. Tým chcem zdôraznil aj to, 
že odkaz Univerzity Karlovej je podstatne 
širší a hlbší, než je možné v tomto krátkom 
čase vymenovať. 

Nie je to aj napĺňanie slov Komenského, 
ktorý nám odkazuje: "Keď hovorím o idei 
skvelej školy, a to nie iba tak očistom, ale 
že je taká skutočne: vo svojom vnútri plná 
žiare, navonok výdatne šíri svetlo, takže je 
schopná svojimi lúčmi zaháňať temnoty 
z myslí aj v susedných národoch, v svet
skej správe i cirkvi. To bude vtedy, ak sa tu 
všetci, čo budú pripustení k vzdelávaniu, 
začnú všemožne zasväcovať do poznateľ
ných vecí každého druhu, a ak v tom budú 
úprimne pokračovať. Ku vzdelaniu treba 
pripustiť všetkých, čo sa narodili ako ľudia. 
V školách treba učiť všetko, čo môže zdo
konaľovať ľudskú prirodzenosť a tým aj 

zlepšiť stav hospodárstva, politického živo 
ta, cirkvi a školstva." 

Myslím, že je to presne ten odkaz pre nás 
i pre tretie milénium, ktorý by sme si želali 
všetci spolu naplniť. 

Uplynuli takmer dva roky od vtedy, čo 
sme mali naposledy možnosť oficiálne pri 
vítať na pôde našej Alma mater vedenie 
Univerzity Karlovej. Bolo to pri príležitosti 
slávnostného podpisu bilaterálnej dohody 
o vedeckej, pedagogickej a kultúrnej spo 
lupráci medzi našimi inštitúciami, ako 
prestížnymi vysokoškolskými ustanovizňa
mi samostatnej Slovenskej a samostatnej 
Českej republiky. V tomto období sa aj na 
základe tejto dohody zintenzívnili vzájomné 
kontakty medzi fakultami, katedrami, peda 
gogickými i vedeckými pracovníkmi Po 
výučbe slovakistiky, udomácnenej na Um 
verzite Karlovej už viacero rokov, vznikol 
pred dvoma rokmi na katedre slovanských 
filológií Filozofickej fakulty Univerzity Ko
menského aj odbor čeština A živá spolu
práca prebieha medzi všetkými fakultami 
oboch našich univerzít Som presvedčený 
že toto je práve jeden z tých naidóležitei 
ších vkladov do rozvoja kultumych vztahov 
medzi našimi národmi 

Je preto pre nás cťou a potešením, že 
v jubilejnom roku 650 výročia založenia si 
dnes môžeme uctiť Univerzitu Karlovu a jei 
vedenie udelením VelVej zlatei medaily Uni 
verzity Komenského a odovzdal |u do ruk 
jej rektora profesora Karia Malého Želám 
Univerzite Karlovej do dalšieho milénia 
výrazný rozvoj, želám jej, aby k trom nosí 
telom Nobelových cien, ktorí na nej vy
študovali alebo získali diplomy, pribudli 
ďalší a želám nám všetkým, aby naše 
dobré vzťahy zostali zachované a ďalej 
sa rozvíjali v prospech oboch našich ná 
rodov. 

Slávnostný príhovor rektora Univerzity Karlovej v Pralre prof. JllOr. Karia Maléhn, DrSc., 
k 650. výročiu jei založenia na zasadnutí vedeckej ubce Univerzity Komenského 

Dovolte, abych jménem University Karlo
vy, jménem její 40 000-členné akademické 
obce, vám tlumočil její vřelé přátelské po
zdravy. Vážíme si toho, že se nám dostalo 
tak vzácného pozvání na vaše slavnostní 
shromáždění uspořádané k poctě naší uni
versity, k 650. výročí jejího založení. Vážíme 
si tohoto vyznamenání, chápeme ho jako 
výraz skutečných přátelských vztahů, jako 
vědomí společné sdílené minulosti, prod
chnuté úsilím o naplnění universitních idejí 
i opravdové a hluboké spolupráce při trpěli
vém hledání pravdy a cesty za poznáním. 

Je to pro nás významné tím spíše, že při
pomenutí výročí založení naší university, 
kterým dnes žije celá naše akademická 
obec, chápeme nikoliv jen jako pouhou 
oslavu, směřující do minulosti, ale jako dů
ležité připomenutí významu vědy, vzděla
nosti a kultury vůbec pro rozvoj moderní 
společnosti, pro šťastnou budoucnost lid
stva v příštím tisíciletí. 

Naše universita, jak dobře víte, vznikla 
jako první universita na rozsáhlém evrop 
ském teritoriu, ohraničeném na západé 
Rýnem a na jihu Alpami z rozhodnutí 
českého krále a pozdějšího římského 
císaře Karla IV.. který jejím založením sie 
doval nejen cíle povznesení kulturní úrov 
ně lidu svého království, jak to vyjádřil 
ve své zakládací listině, ale aby také na 
plnil středověkou křesťanskou ideu. vychá 
zející z učení o třech pilířích křesťanstva 
papežství, císařství a university a aby tak 
vytvořil základ pro svou imperiálni moc 
v říši. 

Karlova universita tak vznikla jako první 
universita z potřeb moci světské, byl i v po 
době, která ji stavěla mezi tradiční cir
kevní instituce a přinášela ji nezávislost 
na světské moci a potřebnou míru au 
tonomie a svobody, ze kterých se rodila 
duchovní elita tehdejší evropské společ 
nosti. 
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Snad to byla právě tato skutečnost, která 
vedla k tomu, že naše universita od samé-
ho_ počátku své existence věrně sdílela 
osudy, slávu i úpadek svého národa. Snad 
to byla právě tato skutečnost, pro kterou 
se Karlova universita stala přímo symbo
lem vzdělanosti a její zárukou, snad právě 
proto učitelé a studenti naší university stáli 
vždy v předních řadách těch, kdož usilovali 
o pokrok, spravedlnost, lidskou důstojnost 
a státní samostatnost. Snad právě proto 
dokázali v průběhu těch dlouhých staletí 
její existence přinášet i oběti nejvyšší, své 
životy: připomeňme jen některá jména 
a některé osudy: mistr Jan Hus, mistr Jero
ným Pražský, mistr Jan Jesenius, studenti, 
kteří zemřeli v dobách 30-tileté války při 
obraně Prahy, či r. 1848 na pražských bari
kádách, Jan Zapletal a popravení studenti 
v listopadu 1939, studenti, kteří položili své 
životy na bojištích 2. světové války, Jan Pa
lach v r. 1968. 

Avšak i v současnosti jsou to u nás uni
versity, na kterých se uskutečnil a stále 
denně se uskutečňuje významný proces 
přerodu naší společnosti, která až do 
r. 1989 žila pod tlakem komunistické totali
ty. Svobodné prostředí universit se stalo 
skutečnou školou demokracie a vychovává 
nové generace svobodné národní elity. 

University plní ovšem také důležitou úlo
hu center a záruk národní kultury a vzdě
lanosti. V současném světě, který díky 
informační explosi se nejen spojil v jediný 
citlivý organismus prožívající bolestné i se
bemenší otřesy své soustavy, ale který se 
současné stal uniformní a až odpudivě jed
notvárný svou postmoderní civilisací, je to 
právě kultura, která udržuje identitu ná
rodů, ras, náboženství, jazyků, to vše jako 
nezbytnou či základní podmínku rozvoje 
této globality. Není pochyb o tom, že sou
částí této kultury je i věda a vzdělávání, že 
je to výchova k toleranci a snášenlivosti, 
bez nichž si soužití světového společenství 
nedovedeme ani představit. Ostatně v cha
osu národní i světové politiky jsou to právě 
university a jejich globální spolupráce, kte
rá se stává východiskem i pevnou oporou 
úsilí o zachování lidské civilisace a důstoj
ného života. Zdá se proto, že můžeme říci, 
že university jsou živoucím, stále se rozví
jejícím organismem. Avšak jsou jím jen 

potud, pokud se řídí idejemi, ze kterých 
vznikli a kterými stále žijí. Avšak, jaké jsou 
to ideje? 

Nepochybně se asi shodneme na tom, že 
základním smyslem a posláním universit je 
hledání pravdy, že university jsou místem, 
v nichž jde o universitas veritatum, tedy 
0 hledání spořádaného universa pravdy. 
V tomto smyslu je také úsilí učitelů a stu
dentů společné - hledají pravdu, účastní se 
onoho nádherného dobrodružství pozná
vání nepoznaného. 

Pokud však tuto zdánlivě jednoduchou 
a naivní thesi promítneme do života univer
sit, vidíme, že má celou řadu závažných 
důsledků. Aby university mohly plnit tuto 
úlohu, musí být místem, kde panuje ovzdu
ší akademických svobod, kde síla argu
mentu je nadřazena společenské hierarchii 
a služební autoritě. Místem, kde sami čle
nové akademické obce rozhodují o základ
ních podobách své činnosti, nezávisle na 
rozhodování jakékoliv moci státní či politic
ké. Tento požadavek nás však nebezpečne 
posouvá k otázce, jaký má být vztah uni
versit ke státu. Zdánlivě jednoduché je to 
u universit, které jsou soukromé a od státu 
neodvisí. Komplikovanější je to s universi
tami státními, které jsou na něm závislé zej
ména finančně a v totalitních systémech 

1 ideologicky a mocensky. Myslím, že se 
nemusíme zabývat tímto extrémním vzta
hem, který vede k podřízení učitelů i stu

dentů brutální moci státu přímo či pro
střednictvím politických stran. Důvod je 
prostý - v takovém případě strácejí univer
sity základní podmínku své existence -
svobodu. Kdo jiný to ví lépe než právě 
my s našimi zkušenostmi. Avšak u nás 
a i v ostatních demokratických zemích se 
setkáváme s poukazem na to, že pokud 
stát university finančně podporuje, má prá
vo je řídit, v duchu známého - jistě nejen 
českého přísloví - čí chleba jíš, toho píseň 
zpívej. I tu však platí stejný argument. Ne
boť jen svobodná universita, svobodní 
a nezávislí členové akademické obce mo
hou hledat a nalézat pravdu a být nezávis
lými oponenty, kteří stojí mimo politické 
zápasy vůči moci státní. A naopak platí, jak 
řekl nedávno jeden významný světový 
umělec českého původu, že jen ta společ
nost je svobodná, kde je nejen možné říkat 
pravdu, ale kde se to dokonce vyplácí. 

Vaše magnificence, dámy a pánové. 
Jsem úpřimně rád, že to byla naše univer
sita, která tak významným spůsobem kdysi 
pomohla zrodu vaší university, jsme hrdi 
na to, že to byli učitelé naší university, kteří 
pomáhali svým slovenským kolegům při 
kladení základů slovenské vědy. Splnili si 
svou povinnost nejen občanskou, ale i uni
versitní, naplňujíce tak odkaz našeho slav
ného badatele. Děkuji Vám. magnificence, 
za to, že jste to připoměl. Myslím, že jejich 
jména nebudou a nesmí být zapomenuta 
na obou našich universitách. 

Jsme ovšem také štastni. že naše vztahy 
vztahy mezi universitami, mezi ústavy a ka
tedrami. ale především učiteli obou univer
sit i nadále slouží jako mimořádný příklad 
skutečně nezištné spolupráce, že přiná
ší opravdu plodné výsledky. Doufám také 
v rozšírení možností této spolupráce zej
ména při výchově studentů. Jak již asi víte, 
byla z iniciativy ministra Sokola rozšířena 
kvóta studentů v mezinárodní dohodě čes-
ko-slovenské na 300 (z dnešních asi 70) 
Naše universita z tohoto počtu ráda přijme 
nejméně 1/3 studentů na své fakulty, bez 
ohledu na reciprocitu, t.j. těch, kteří budou 
studovat bezplatně. 

Dovolte mi vyslovit naději, že právě naše 
universitní spolupráce nám umožňuje, aby
chom spolu dále pokračovali v rozvíjení 
universitních idejí, dále spolu pokračovali 
v onom nikdy nekončícím dobrodružství 
hledání a objevování pravdy. A dovolte mi 
také vyslovit naději, že najdeme pokračova
tele a následovníky, kteří ještě lépe. doko
naleji a s větší odvahou a erudicí budou 
i v příštím tisíciletí budovat onen podivuhod
ný. živý, a. jak jistě všichni doufáme, věčny 
organismus, který nazýváme universitou. 

Závěrem si vám dovoluji sdělit, že roz
hodnutím akademických orgánů naši uni
versity byla Universitě Komenského, jako 
první universitě vůbec, udělena pamět
ní medaile, vydaná и příležitosti naše
ho 650. výročí založeni, jako vyraz úcty 
a ocenění jejím učitelům a studentům, jako 
výraz upřímného přátelství. 

Děkuji vám za trpělivost, s kterou jste 
mne vyslechli. 
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К 650. výročiu vzniku Univerzity Karlovej 

Univerzita Karlova prijme až tretinu slovenských vysokoškolákov 
V súvislosti so zrušením tzv. vládnych štipendií 

medzi Č R  a SR a chystanou dohodou, ktorá 
umožní študovat až 300 slovenským očanom 
v ČR za rovnakých podmienok, ako majú obča
nia ČR, a naopak, sme oslovili rektora Univerzi
ty  Karlovej v Prahe prof. JUDr.  Karia Malého, 
DrSc., ktorý počas pobytu na pôde Univerzity 
Komenského uvítal túto zmenu a zároveň dekla
roval, že Univerzita Karlova z celkového počtu 
prijme až jednu tretinu! 

'Všetci rektori českých VŠ sú veľmi iniciatívni 
pri prijímaní študentov zo Slovenska. Vzniká akási 
prestížna súťaž medzi nimi. Ja som požadoval 
dokonca viac slovenských študentov pre našu 
univerzitu, avšak na ministerstve školstva to od
mietli. Vzhľadom na to, že Univerzita Karlova 
predstavuje tretinu až štvrtinu všetkých VŠ, máme 
nárok na 'väčší krajec'. Mne i mojim kolegom 
vadilo, že niektoré odbory, ktoré napr. v SR ne
existovali či naopak, nemohli študovať naozaj ta
lentovaní ľudia, a že im boli kladené neuveriteľné 
prekážky vo forme vysokých finančných nákladov 
spojených so štúdiom. Týmto spôsobom sa 
predsa len pootvorili dvere obom stranám', zdô
raznil prof. K. Malý. Z a  veľmi významné považuje 
rektor Univerztity Karlovej to, že sa už nebudú 
počítať recipročne študenti oboch strán. Ak bu
de väčší záujem slovenských študentov a menej 

Predstavitelia Univerzity Karlovej 

českých, tak to podľa jeho slov vôbec nebude 
vadiť. Na otázku, či budú české V Š  brať ohľad na 
slovenských študentov aj v prípade zavedenia 
školného, rektor Univerzity Karlovej uviedol 'Ja 
patrím k odporcom zavedenia školného. Posled
ná úprava návrhu zákona však umožňu/e rektoro

vi odpustit platenie Na druhé/ strane školné /e 
bezvýznamná položka vzhľadom na ostatné ná
klady (internát. stravovanie. iŔeratura) s po/e ne so 
štúdiom Školné preto nebude hrat rozhodu/ucu 
úlohu'. 

Pries, 3. тагом 1998 

Fakulty UK predĺžili českým študentom termín na podanie prihlášok na študium 
V súlade s pripravovaným Protokolom o vzá

jomnej spolupráci v o  vzdelávaní medzi Minister
stvom školstva S R  a Ministerstvom školstva, 
mládeže a telovýchovy Č R  na roky 1998 - 2001, 
ktorý vzájomne sprístupní vysokoškolské štúdium 
medzi oboma republikami, rektor Univerzity Ko
menského dňa 16, 3. 1998 oznámil, že na zákla
de rozhodnutia dekanov fakúlt UK a vzhľadom 
na dobré vzťahy UK a českých vysokých škôl: 

1. Predlžuje sa lehota podávania prihlášok ob
čanov Českej republiky s trvalým pobytom na 

území Č R  na vysokoškolské štúdium na Univer
zite Komenského v Bratislave a jej fakultách do 
30. apríla 1998, s výnimkou Fakulty telesne] vý
chovy a športu UK, kde platí termín podania pri
hlášok do 31. marca 1998 vzhľadom na konanie 
talentových skúšok koncom apríla 1998. 

2. Uchádzači z Českej republiky (s trvalým po
bytom na území ČR) o vysokoškolské štúdium 
na Univerzite Komenského v Bratislave budú za
radení do prijímacieho konania za rovnakých 
podmienok, aké platia pre občanov SR. 

3. Fakulty Univerzity Komenské**}  v Bratislave 
na ktorých sa konajú talentové sfcuiky (f i
lozofická fakulta UK. Pedagogická fakulta UK 
a Fakulta telesnei vycňovy a športu UKj,  budu 
akceptovať výsledky úspešne vykonaných talen
tových skúšok v Českej republike a umožnia 
uchádzačom z Českej republiky zúčastniť sa 
2. kola prijímacích skúšok na Univerzite Komen
ského. 

4. Uchádzači o štúdium podávajú prihlášky 
priamo na príslušné fakulty UK. 

Rektor Univerzity Karlovej v Prahe ponúka študentom Univerzity Komenského v Bratislave ... 
Pri príležitosti osláv 650. výročia založenia pražskej Univerzity Karlovej vyhlásil jej rektor súťaž, ktorej zmyslom je zistiť 

a prípadne - p o  jej ukončení - uverejniť zaujímavé názory vysokoškolských študentov na budúcnosť univerzít na počiatku tretieho tisícročia 
Sútaž nesie názov 

"UNIVERZITY P O  R O K U  2 0 0 0  
a m ô ž u  sa j e j  zúčastniť r iadni študenti č i  doktorand! všetkých vysokých š k ô l  a k o  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 , - 1 2 .  septembra 1998 v rámci osláv významného výročia Univerzity Karlovej 

Štatút súťaže Univerzity p o  roku 2000 

Sútaž sa riadi týmtio pravidlami: 
1 .  Súťaž vyhlasuje rektor Univerzity Karlovej v januári 1998. 
2 .  Súťaže sa môžu zúčastnit riadni vysokoškolskí študenti a doktorandi 

z ktorsjkoľvej vysokej školy (univerzity) na svete. 
3 .  Súťažné práce môžu byť písané v ľubovoľnom žánri, ktorý je v o  vedec

kom svete obvyklý (esej, stať, štúdia, rozprava, empirická analýza atrf ). 
Minimálny rozsah práce je 10, maximálny rozsah 25 normalizovaných 

strán (včítane prípadného zoznamu použitej literatúry). Práca môže byt 
koncipovaná ako všeobecnejšie zamyslenie sa nad budúcnosťou uni
verzity 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, že do
siaľ nebola ako celok publikovaná. 

5. D o  súťaže možu byť prihlásené časti prác bakalárskych, magister
ských alebo doktorských 

6.  Práce musia byť odovzdané najneskôr d o  30. júla 1998 Ich posúde
nie uskutoční 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 pove 
rený hovorca) najneskôr 31 augusta 1998. 

8 .  Najlepšie tri práce budú finančne odmenené a vítazi súťaže bu
dú pozvaní na konferenciu Univerzita a jej študenti, konanú v dňoch 
9. - 12. septembra 1998 a prijatí rektorom, ktorý finančnú cenu odo
vzdá 

9.  Výška finančnej odmeny bude nasledovná 

1. cena - 30 tis/c Kč 
2. cena - 20 tisíc Kč 
3. cena - 1 5  tisíc Kč. 

1 0 .  Ak odborná porota zistí, že neboli splnené podmienky pre udelenie 
niektorej z cien, cenu neudelí. 
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INTERDISCIPLINÁRNE PRÍSTUPY V ŠPECIÁLNEJ EDUKÁCII 
Medzinárodná konferencia na Pedagogickej fakulte UK 

Katedra liečebnej pedagogiky na PDF UK spolu so Spoločnosťou pre špeciálnu a liečebnú výchovu - sekciou 
liečebnej pedagogiky usporiadali v dňoch 23. - 24. 1. 1998 medzinárodnú konferenciu, ktorej cieľom bolo 
prezentovat súčasný stav v špeciálnej edukácii, uskutočnit výmenu informácií, ujasniť kompetencie v práci 
odborníkov, náplne a súčinnost jednotlivých študijných odborov vzhľadom k požiadavkám praxe. Konferencia 
tiež vytvorila priestor na prekonávanie profesijných bariér a hľadanie nových možností spolupráce a komuni
kácie medzi odborníkmi, podieľajúcimi sa na starostlivosti o ohrozených, postihnutých, narušených a zdravot
ne oslabených jednotlivcov. 

V rámci prednášok a workshopov odznelo 
46 odborných tém v okruhoch: Humanistic
ké snahy vo výchove, Včasná starostlivosť 
a stimulácia vývinu, Edukácia nadaných 
detí, detí s poruchami učenia, s porucha
mi správania, Hodnotový systém života, So
ciálna rehabilitácia, Rodinná a náhradná 
výchova, Postavenie postihnutých v spoloč
nosti, terapeuticko-výchovné prístupy v rám
ci dramatoterapie, arteterapie a tanečnej 
terapie, atď. 

Zo záverov konferencie jednoznačne vy
plýva, že je potrebné hľadať a odstraňovať 
príčiny kognitívnej zanedbanosti vo výcho
ve k hodnotám, zlepšiť systém a vyhľadá
vanie ohrozených jednotlivcov a jednotliv
cov s poruchami vývinu a zdravia, posilniť 
výchovnú kompetenciu rodiny, poskyto
vať poradenské služby (pre rodiny s málo 
podnetnou klímou sa ukazuje efektív
ne zavedenie širokej siete mobilných slu
žieb), uskutočňovať štruktúrované dialógy 
(rodičia, odborníci, pedagógovia, širšia 
veřejnost). Pri zistení nedostatkov poskyt
núť odborné služby (sociálnej, liečebno-
výchovnej, psychologickej a inej inter
vencie), dbať na pružnosť a kontinuitu 
pomoci. 

Počas jednotlivých rokovaní opätovne 
zaznievali požiadavky dôslednejšie presa
dzovať opatrenia v smere humanizácie 
výchovy a vzdelávania, rovnako aj opat
renia v záujme dôslednej prevencie 
a včasnej pomoci ohrozeným deťom 
a deťom s poruchami vývinu. Na PDF UK 
celý systém edukácie postupne integruje 
do svojich štruktúr prvky humanistických 
princípov, kde sa čoraz väčší dôraz kladie 
na celkový rozvoj jednotlivca pri rešpekto
vaní jeho záujmov, individuálnych zvlášt
ností a potrieb. Pritom spolupracujeme 
s viacerými odborníkmi v tejto oblasti 
(Anglicko, Madärsko, Česko, Poľsko). Na 
konferencii k uvedenej téme vystúpil Mi
chal Elekes z Madärska, ktorý v rámci 
workshopu Rogeriánsky prístup na ZŠ ale
bo výchova k ľudským právam veľmi púta
vou formou prezentoval viacročné skúse
nosti s alternatívnymi metódami a formami 
práce. Edukácia v duchu humanistickej vý
chovy je zatiaľ viac-menej závislá od ocho
ty, tvorivého prístupu a ambícií pedagóga, 
ktorý hľadá možnosti prísunu poznatkov 
a podmienok pre realizáciu a optimalizáciu 
kompatibilného prístupu s tradičným. Nie 
je zanedbateľná ani problematika nada
ných detí, ktorej bolo venovaných viacero 

príspevkov. V jednom z nich odznelo, že 
povinnosťou školy je poskytnúť intelektuál
ne nadanému dieťaťu tolko podnetov, koľ
ko potrebuje (špeciálne nadanie je možno 
rozvíjať aj mimo školy). Súčasne však 
vyvstáva otázka: Máme pre túto oblasť vy
tvorené podmienky a dostatočne pripra
vených učiteľov? V Bratislave už existujú 
prvé lastovičky - triedy pre nadané deti, aj 
VÚPaP overuje experimenty v tejto oblasti. 
Ale čo s nadanými deťmi v menších mes
tách a na dedinách? V neprimeraných pod
mienkach sa tieto deti neraz zdajú alebo aj 
stávajú problematické. Nie je to plytvanie 
s nadaním a talentom, ktoré by si zaslúžili 
podchytiť od najútlejšieho veku? 

Možnosti riešenia súčasných problémov 
odborníci na konferencii sformulovali do 
viacerých návrhov smerujúcich k vyso
koškolskej príprave odborníkov i k legisla
tíve: 
- zabezpečiť supervíznu prax pre posluchá

čov aj neučitelských odborov PDF UK na 
vybraných pracoviskách v teréne, 

- vybudovať cvičné pracoviská vybavené 
potrebnou technikou, pomôckami, litera
túrou, 

- zaradiť väčší počet hodín (ako doteraz) 
špeciálnej a liečebnej pedagogiky do 
učebného plánu učiteľských odborov, ve
novať pozornosť najmä poruchám uče
nia, poruchám správania a výchove 
nadaných detí, 

- zabezpečiť postgraduálne špecializované 
štúdium v neučitelských odboroch aj so 
supervíznou praxou a výcvikom. 

- legislatívne umožniť vytváranie tímov rôz
nych odborníkov z oblasti starostlivosti 
o postihnutých, ohrozených, narušených, 
chorých osôb (podľa diagnózy a problé
mov), 

- zaviesť do Vyhlášky MŠ SR o odbornej 
a pedagogickej spôsobilosti pedagogic
kých pracovníkov okrem kategórií učiteľ 
a vychovávateľ aj ďalšie profesie absol
ventov pedagogických fakúlt - liečebný 
pedagóg, špeciálny vychovávateľ, sociál
ny pedagóg a systematizovať miesto 
a pracovnú náplň, 

- v oblasti inštitucionálnej výchovy po
silniť výchovné kompetencie pedagógov 
v zmysle identifikácie charakteru problé
mu dieťaťa, posúdenia jeho závažnosti 
a realizácie opatrení pre prevenciu a ná
pravu problémov (vyvstáva legislatívne 
riešenie v prípade ohrozených a týraných 
deti), 

- venovať pozornosť náhradnej výchove, 
zabezpečiť kvalifikovanú pomoc a inten
zívnu intervenciu deťom, ktoré prekonali 
traumy následkom nevhodnej až patolo
gickej výchovy a vplyvu prostredia. Skú
senosti ukazujú, že súčasné podmienky 
pre uskutočnenie žiadúcej intervencie 
(možnosti paralelného interdisciplinárne
ho prístupu, individuálne a skupinové 
formy práce mimo pôvodnej skupiny, 
priestor pre prácu s rodinou..) nie sú do
stačujúce. 
Je zrejmé, že väčšina z vyššie uvedených 

návrhov je úzko závislá od ekonomic
kých podmienok. Ide však o oblasti, v kto
rých sú investície vysoko rentabilné, pre
tože ak sa jednotlivec včas nepodchytí 
a nevytvoria sa mu podmienky pre správ
ny vývin, tak okrem ekonomických strát 
pri odstraňovaní a náhrade škôd dochá
dza zároveň k vážnym osobným, spolo
čenským, sociálnym, existenčným a iným 
stratám. 

Z diskusií o kompetenciách odborníkov 
vyplynuli požiadavky na ich profesionalitu 
a zodpovednosť za jednotlivca so špeciál
nymi potrebami - úloha pomôcť mu integ
rovať sa do society pri uplatnení jeho 
schopností a záujmov. Je nevyhnutné reš
pektovať potreby, individuálne záujmy kaž
dej osoby vyžadujúcej špeciálny prístup 
a umožniť jej - v závislosti od miery schop
ností - prevziať za určité oblasti zodpoved
nosť, zúčastniť sa na rozhodovaní a aktívne 
sa podieľať na vlastnej životnej existencii 
Partnerstvo, záujem o človeka, nezištnosť 
bez známok nezdravého súťaženia či rivali
ty, tvoria základ skutočného úspechu v prí
stupe k osobám so špeciálnymi potrebami. 
Ich potreby sú totiž totožné s potrebami 
všetkých ostatných, neraz však pri ich rea
lizácii potrebujú podporu a pomoc nielen 
hŕstky odborníkov, ale aj tých. v ktorých 
právomoci je zabezpečiť im na čo vlastne 
majú nárok. 

Tolko v krátkosti z obsahu konferencie 
na PDF UK. Zostáva ešte veľa nedopo
vedaného a nevyriešeného. Túto absen
ciu informácií sčasti nahradí zborník 
ktorý už v týchto dňoch pripravujeme do 
tlače. 

PaedDr. Katarína Majzlanová, CSc. 
Katedra liečebnej pedagogiky PDF UK. 

predsedníčka sekcie 
liečebnej pedagogiky pri SŠLV v SR 
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ÚVAHY - NÁZORY - POSTREHY 

Ako sa stat y • 

Odpoveď je zdanlivo jednoduchá: 
vytvoriť kvalitné originálne výsledky 
a publikovať ich v renomovanom vedec
kom časopise s vysokým impakto-
vým faktorom. To je základná premisa 
očakávaného úspechu v citovanosti. 

Štartovacia čiara je pre všetkých auto
rov publikácií rovnaká, ale rýchlosť, akou sa z nej môžu v citač-
nom očakávaní pohybovať, nemusí byť tá istá. 

Vedecká téma, ktorá je priveľmi sledovaná, a teda sa stáva 
predmetom početných publikácií, vedie k tomu, že autor takejto 
publikácie má pri výbere prác, ktoré chce citovať, k dispozícii 
veľký počet publikácií a len na ňom záleží, ktoré vyberie medzi 
citované práce. Malo by byť samozrejmé, že práce zásadného 
významu sú citované vždy. Pri individuálnom výbere citovaných 
prác môžu vstupovať do hry aj iné faktory týkajúce sa vlastnej 
práce (napríklad jej zrozumiteľnosť, úroveň textu a dokumentá
cie), ale aj iné všeobecnejšie parametre, ktoré už s prácou ne
musia vôbec súvisieť (napríklad citovanosť daná rešpektovaním 
určitej vedeckej školy, etnických a národnostných princípov ale
bo iných hegemonizujúcich vplyvov). Uplatnenie sa v citovanosti 
v aktuálnych široko spracúvaných projektoch je asi problematic
kejšie u autorov, ktorí ešte nemajú "meno" a patričné renomé. 
Na druhej strane pravdepodobnosť citovanosti v publikáciách 
obsahujúcich úzko zamerané témy, ktorým sa venuje len ohrani
čený okruh ľudí, môže byť neporovnateľne vyššia. Medzi autor
mi takýchto publikácií vzniká niekedy až familiárny' vzťah 
umocňovaný osobnými stretnutiami a možno aj vznikajúcimi 
sympatiami, ktoré pri publikovaní vytvárajú nevyhnutnosť až 
samozrejmosť vzájomnej citovanosti. Tu je okruh citovaných 
a citujúcich relatívne úzko konštantný s tými istými menami auto
rov, ktoré sa v takýchto publikáciách môžu dlhé roky pravidelne 
opakovať. 

Do priaznivej situácie sa dostávajú aj autori metodických publi
kácií. Metodicky orientované práce v biologických vedách a oso
bitne v medicíne, majú pre autorov zvyčajne vyšší citačný zisk 
ako iné druhy publikácií. Autori sú citovaní najmä preto, že novo-
vyvinutá metóda dáva zvyčajne aj nové výsledky, ktoré musia iní 
potvrdiť, aby sa jej validita všeobecne uznala. Na druhej strane 
sa môžu porovnávať výsledky získané rôznymi metódami. To 
platí o funkčne morfologických metódach rovnako ako o metó
dach používaných v klinickej medicíne. Osobitne pri oboch dru
hoch metód sa dnes už jasne ukazuje, že práve technický po
krok a nové prístrojové techniky definitívne determinujú výsledky 
a pokrok biologicko-medicínskeho výskumu. 

Autor, ktorý túži byť citovaný, musí byť trpezlivý. Nie je v jeho 
moci prinútiť tých druhých, aby ho citovali. Aj keď, pravda, by 
mohlo ísť aj o citovanosť po "dohode", ako prejav vdáky (služby) 
citujúceho citovanému, čo však vôbec nie je v súlade s morálkou 
a s morálkou vedeckého pracovníka osobitne. S týmito otázkami 
málo, ale predsa len súvisí poradie autorov v citovaných prá
cach. Je na počudovanie a zamyslenie sa nekritickosť uchádza
ča o vedecko-pedagogickú hodnosť, ak v údajoch, týkajúcich sa 
požadovanej citovanosti, uvádza len ohlasy na práce, ktorých je 
spoluautorom. Dokonca nie sú zriedkavé prípady, ak vôbec nie 
je citovaná ani jedna jeho samostatná práca, alebo práce, v kto
rých je prvým autorom. V takýchto prípadoch sa natíska otázka, 
čím teda v skutočnosti a ako kvalitne prispel uchádzač k riešeniu 
vedeckého problému. 

K citovanosti môže prispieť aj atmosféra doby aktualizujúca té
mu, na ktorú sa s odstupom času akoby zabudlo. Napríklad 
v súvislosti so ženskou prostatou, kde došlo v druhej polovici 
80. rokov k zásadnému prehodnoteniu jej významu a postave
niu u ženy, sa teraz objavujú opakovane aj citácie De Graafa 
z druhej polovice 17. storočia, citácie nemeckého gynekológa 
Ernesta Grafenberga z roka 1950 a ďalšie. V chronobiológii 
napríklad opakovane citované práce o cirkadiánnom rytme 
v množstve glykogénu v pečeni, ktorým v čase pred 70 rokmi, 

Niekolko poznámok 
pre adeptov 

vedecko-pedagogických hodností 

citované všeobecne 

keď ich prednášal Forsgren, nikto neve
ril. Takýchto príkladov by sa samozrej
me našlo veľa v každej medicínskej 
disciplíne. 

Citácie kníh sa objavujú častejšie v pre-
hľadových článkoch ako v úzko špecia 
lizovaných príspevkoch. Väčšinou sú 
uznávané texty renomovaných auto

rov alebo autorských kolektívov, ktoré často pod tými istý 
mi menami vychádzajú dlhé roky, aj keď ich tvorcovia už 
dávno nežijú (napríklad Kissaneho Anderson's Pathology 
alebo Gray's Anatomy, autori Williams, Warwick, Dyson a Ban 
nister). 

V súčasnosti u niektorých, často mladých medicínskych 
pracovníkov vzniká predstava, že publikačná aktivita sledovaná 
citovanosťou ich výsledkov sa dá ľahko získať hojnou účasťou na 
medzinárodných kongresoch. Pre mnohých, najmä klinických 
pracovníkov, ktorí propagujú a ordinujú pacientovi lieky veľkých 
farmaceutických koncernov, nie je teraz zvyčajne problém získať 
sponzorské peniaze, ktoré im umožňujú absolvovať v jednom 
roku aj niekolko svetových kongresov. Je prirodzené, že organi 
zátori len mimoriadne neprijmú prednášku autora, ktorý je sol 
ventný a uhradí kongresový poplatok a všetky ďalšie požadova 
né poplatky, a tak prispeje k finančnej úspešnosti kongresu 
Autorovi sa tak ponúka ilúzia velkého odborníka. ktorý prerazil 
do vedeckej špičky odboru Keď odhliadneme od toho, že sa 
niektorí doteraz snažia prezentovať svoje príspevky na kongre 
soch vychádzajúce v Proceedings ako "full publications" a de 
monštrovať nimi svoj post renomovaného odborníka v odbore 
predpokladajú, že takto publikované výsledky budú citované 
Citácia výsledkov, ktoré vychádzajú len v kongresových materi* 
loch, je väčšinou raritou, aj ked sa môže stat, ale nie je to cesta 
rozhodujúca o vytúženej citovanosti. V celkom inej pozícii hod
notenia vedeckého imidžu autorov sú "invited speakers", kde už 
samo pozvanie prednášajúceho do tejto kategórie je prejavom 
jeho všeobecného uznania. 

V časopisoch s vysokým impaktovým faktorom, kde je predlo
žená práca predmetom dlhého a náročného oponentského po
kračovania a kde sa na oponentúre zúčastňujú skutočne na slo
vo vzatí odborníci, ktorí sú garanciou vysokej profesionálno-od 
bornej úrovne periodika, už len ten fakt, že práca bola v tomto 
časopise prijatá, aj keď často už teraz aj autorom zaplatené jej 
vytlačenie, je zárukou budúcej citovanosti. Očakávanú citovanosť 
vyjadruje pre autora práce impaktový faktor časopisu, v ktorom 
práca vychádza. Je formovaný v konkurencii s inými náročnými 
vedeckými periodikami. Určitej publikačnej a citačnej pokore sa 
niektorí začínajúci adepti vedy budú musieť len učiť. 

V minulosti sa o výsledkoch svojej výskumnej práce informovali 
autori väčšinou vo vzájomnej, často veľmi bohatej a pravidelnej 
korešpondencii, prípadne formou vášnivých diskusií pri osob
ných stretnutiach alebo vystúpeniach na kongresoch a iných ve
deckých podujatiach. Aj  keď takáto korešpondencia existuje aj 
teraz a je často rovnako bohatá, jej podnetom už nemusia byť 
nevyhnutné personálne stretnutia, ale len zverejňovanie výsled
kov a oboznámenie sa s nimi cez automatizované spracovanie 
publikačnej činnosti informačnými systémami špecializovaných 
inštitúcií. Medzi nimi má v súčasnosti stabilne významné posta 
venie Institute for Scientific Information (ISI). Systémy spracúva
júce aktuálne publikačné údaje celosvetovej vedeckej komunity, 
alebo aj len systémy lokálneho významu, pracujú rôzne rýchlo 
Z velkého okruhu excerpovaných časopisov poskytujú viac 
alebo menej kvalitné databázy, ktoré ponúkajú žiadateľovi 
vyselektované informácie. Sme svedkami, že informácie tohto 
typu, ich výber a konečná forma, idú stále viac a viac mimo sa 
mého autora. Ten, ako sa ukazuje, už nemá možnosť aktív 
ne do nich zasahovať a akokoľvek ich upravovať, čo niekedy zni 
žuje informačnú hodnotu výstupu rešerše v elektronických 
médiách. 

12 



Doteraz sa mohol autor publikácie sám presvedčovať o tom, 
aký velký záujem publikácia vzbudila podľa počtu žiadaniek 
o zaslanie výtlačku práce, aj keď počet žiadostí bol len orientač
nou hodnotou ich budúcej citovanosti. Ani najsmelšie futurolo-
gické vízie nemôžu teraz odhadnúť, ako sa v budúcnosti bude 
tento vzťah medzi autorom, záujemcom o jeho prácu a vydavate
ľom utvárať. Veď záujemca o výsledky už teraz môže získať celú 
prácu autora napríklad na Internete aj z disku, ktorý nakladatelia 
súčasne ponúkajú do informačného systému, okrem publikácie 
vytlačenej v časopise. Tento technicky sa stále zdokonaľujúci, 
široko variabilný program nových a novších informačných systé
mov, ktorých boomu sme na sklonku 20. storočia svedkami, by 
mohol u niektorých (konzervatívnych) autorov vyvolať určité roz
paky, dúfajme, že nie také velké, aby ovplyvnili ich publikačnú 
aktivitu znížením motivácie pre tvorivú prácu. Bude asi potrebné 
sa vysporiadať s určitým prerušením klasického komunikačného 
kontaktu autora so záujemcom o autorove výsledky už sa uplat
ňujúcimi technickými zásahmi. Treba sa zmieriť s tým, že v bu
dúcnosti bude tento kontakt stále viac neosobný. Na druhej 
strane však viac objektívny a široko svetovo prístupný. Už teraz 
aj v našich podmienkach v rámci automatizovaného informač
ného systému evidencie publikačnej aktivity (EVIPUB), ktorý 

funguje na univerzite pre potreby hodnotení pracovísk v rámci 
akreditácie alebo pre potreby Vedeckej grantovej agentúry 
(VEGA), sú oddelené SCI a non-SCI citácie autorov, pričom prvá 
skupina citácií sa získava striktne mimo autora z databázy karen-
tovaných časopisov. Autor bude v budúcnosti asi len s nostal
giou spomínať na časy, keď dostával na svoju prácu až 400 žia
dostí o separátku z celého sveta. Okrem prejavu uznania touto 
formou mohol, keď chcel, súčasne rozvíjať aj svoje geografické 
a v neposlednom rade aj filatelistické vedomosti. Teraz sa 
bude musieť uspokojiť s akýmisi výpismi zoznamu žiadateľov 
o separátny výtlačok publikácie, ak vôbec budú existovať, aby 
sa presviedčal o prípadnom záujme, aký jeho publikovaná práca 
vyvolala. Rýchlosť, presnosť a kontinentálna dostupnosť nových 
systémov vedeckých informácií bude v sebe mať nepochybne 
iste oveľa viac pozitív ako negatív. Toto nové obdobie nás len ča
ká a pripravení budú vo výhode. 

Zaviačič M. 
Ústav patologickej anatómie LF UK 

Prevzaté so súhlasom autora 
a redakcie z Bratislavských lekárskych listov, 

1997, č. 11, S. 641 -642 @LH 3@LH 6 

Ešte raz o mobiloch 
na prednáškach 

Motívom napísať týchto pár riadkov bol 
článok Mobily na prednáškach? uverejne
ný v šiestom tohtoročnom čísle nášho ča
sopisu na stránke pripravenej študentmi 
3. ročníka katedry žurnalistiky (Naša 
univerzita, roč. XLVI, február 1998, číslo 6, 
s.12). Nepíšem preto, že som členom re
dakčnej rady Našej univerzity. Píšem ako 
vysokoškolský učiteľ. Učiteľ, ktorého úlo
hou je naučiť, pomôcť pri štúdiu, ale aj 
upozorniť na chyby a pokúsiť sa predísť 
dalším chybám. A v článku Mobily na 
prednáškach sú z môjho pohľadu dve 
chyby, ktorým by bolo treba a chcem im 
v budúcnosti predísť. 

Prvá chyba príspevku je vecná a týka sa 
žánrov. Viem, že v rámci štúdia žurnalisti
ky je dosť priestoru na štúdium žánrov, 
jazyka a štýlu masmédií, metodiky žurna
listiky. Viem aj to, že posledná stránka 
Našej univerzity plní funkciu cvičného ča
sopisu študentov žurnalistiky. Neviem 
však, o aký žáner v prípade spomínaného 
príspevku išlo. Chcel byť jeho autor len 
vtipný, alebo to s mobilmi u učiteľov na 
prednáškach myslel vážne? Druhú chybu 
príspevku vidím v ignorovaní pravidiel 
slušného správania: Nepatrím k zástan
com nepísanej dogmy o tom, že mobily 
nepatria na univerzity a malomeštiacke 
reakcie mi tak isto boli a aj sú cudzie. Cez 
prestávky medzi prednáškami a seminár
mi, v čase voľna, si teda "tým" mobilom 
možno všeličo dôležité vybaviť, resp. "byť 
v spojení" (v prípade, že ho - slovami pi-
sateľa článku - študenti "jednoducho ma
jú"). Vlastníctvo tohto prístroja nás však 
neoprávňuje na to, aby sme ho pred 
prednáškou či seminárom nevypli. Je tu 
totiž jedna veľmi dôležitá vec, ktorá má 
pred mobilom na akademickej pôde 
prednosť: prednášky a semináre. Na 
nich sa spoločne (učitelia aj študenti) 

máme venovať problémom, kvôli ktorým 
sme na tento akademický akt prišli. 

A ani jednu stránku, a tým ani prednáš
ku, resp. seminár, nemá rušiť pípanie či 
zvonenie prístroja, ktorý "nemá silnejší 
zvuk ako nákladné auto, ktoré sa preže-
nie pod oknami prednáškovej miestnosti" 
Priznám sa, že na prednáške či seminári 
ma aj to nákladné auto idúce popod okná 
posluchárne dokáže poriadne vyrušiť! 
V závere článku autor píše, že "kedysi boli 
aj automobily prejavom snobstva a všet
kým zapáchali. Potom si ich skoro všetci 
kúpili a prešlo to." Neprešlo! Veď aj na
priek zdokonaleniu tie automobily zapá
chajú aj dnes, znečisťujú (niektoré už 
menej) životné prostredie a spôsobujú 
smogové kalamity. Nie všetci ľudia sa 
ich totiž ešte naučili rozumne využívať. 
A rozumne treba využívať nielen automo
bily, ale aj mobily. Od slovnej hračky už 
nie je daleko k otázke, či okrem automo
bilov budú mobily používať aj učitelia. Ur
čite budú, veď ich už aj používajú. Pochy
bujem však o tom, že ich budú nosiť ne
vypnuté na prednášky a semináre. Človek 
je síce tvor zábudlivý a nemusí si ten ča
rovný prístroj vždy pred prednáškou ale
bo seminárom vypnúť (najspoľahlivejšie 
asi je nechať ho na ten čas v taške v zam
knutej pracovni). Ak by sa mi však stalo, 
že by mi počas prednášky alebo seminá
ra zazvonil v posluchárni môj mobilný te
lefón, na ďalšiu prednášku či seminár by 
som si namiesto neho z požičovne diva
delných rekvizít vzal čiapku s tromi hrkál-
kami. akú v rozprávkových filmoch nosili 
šašovia. Cítil by som sa v nej rovnako 
ako na predchádzajúcej prednáške so 
zvoniacim mobilom. 

Týmito riadkami som nechcel autorom 
článku Mobily na prednáškach "nasadiť 
úder pod pás. Kolega R. Baťo si v svojom 

príspevku všimol dôležitý problém, ktorý 
zasahuje do spoločenského správania 
a stáva sa predmetom upozornení pred 
vstupom do jednotlivých úradov, bánk, 
pôšt a pod. (nerád by som takéto upozor
nenia dával k dverám posluchárni'). Mož
no, že šíp vystrelený na poslednej stránke 
šiesteho tohtoročného čísla Našej univer
zity netrafil do cieľa. Možno, že ani moje 
riadky cieľ nezasiahnú, možno sa nad ni
mi niekto zamyslí, zmení svoje doterajšie 
názory alebo správanie. A možno so 
mnou bude súhlasiť v tom. že prísť dnes 
na prednášku alebo seminár s nevypnu
tým mobilom (nech je jeho vlastníkom 
študent alebo učitel), je pre mňa taký istý 
prečin proti slušnému správaniu, akým 
bolo (pred vyše dvadsiatimi rokmi) za na
šich študentských čias vojsť do pracovne 
vysokoškolského učiteľa bez zaklopania, 
s čiapkou na hlave alebo s cigaretou 
v ruke. A pravidlá slušného správania mu
síme rešpektovať všetci a tak isto z nich 
musí vychádzať aj novinárska tvorba. 

Doc. PhDr. Pavol Žigo, CSc., 
Filozofická fakulta UK 
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V KRAJINE TOTEMOVÝCH STĹPOV 

Výstava bola inštalovaná v priestoroch Sloven
ského národného múzea v Bratislave na Vajan-
ského nábreží. Ocitli sme sa tu medzi dvoma 
svetmi. Ten starší, spred necelých sto rokov, 
bol nostalgickou spomienkou na tradičný život 
Indiánov v ich pôvodnom prostredí- Ten druhý 
farbistý, dnešný, dôkazom nezlomnosti ducha 
indiánskej spolupatričnosti, vlastnej identity a ve
domia odlišnosti od okolitej spoločnosti. 

Dejiny indiánskej civilizácie zachytil fotoobjek-
tívom Edward S. Curtis (nar. 1868), ktorého 
pôvodne idealistický záujem o život a kultúru au
tochtónnych obyvateľov severozápadu prerástol 
do podoby realistickej výpovede s dokumentač
nou hodnotou. Indiánov začal fotografovat po 
roku 1898, ked sa stal členom viacerých vedec
kých expedícií a priučil sa vedeckým metódam, 
dokumentácii i terénnej práci. V roku 1930 vydal 
dvadsatzväzkové fotografické dielo s názvom 
The North American Indien a časť reprodukcií 
tejto monografie - portréty;'stavbu domu, lov ko
satky, dobový odev a pod. autenticky dotvorila 
výstavu. 

Přítomnost Indiánov na sklonku 20. storočia 
zvečnili autori výstavy, ktorí sa počas výskumu 
stretali so súčasnými nositeľmi a tvorcami kultú
ry indiánskeho etnika. Jednou z nich bola pani 
Vi Hilbert, ktorá vydala minimálne tri zbierky folk
lórnych textov. Ona sama je príkladom činno-
rodej indiánskej ženy, ktorá si našla svoj ciel 
v uchovávaní indiánskeho jazyka a slovesného 
umenia, pričom ho aj umelecky dotvára. Pri po
znávaní sveta pôvodných Američanov si náv
števník uvedomil, že dnešná indiánska kultúra 
už nevzniká v pôvodnom prostredí. Miestom jej 
terajšieho zrodu sú indiánske rezervácie, vytvo
rené ďaleko od pôvodných sídel. Došlo tak 
k prerušeniu kontinuity s krajinou predkov, ne
existujú lokálne a interlokálne historické kontak
ty, zmenil sa spôsob obživy. Dnes pretó hovorí
me o tzv. "druhom živote" indiánskej kultúry, 
z časti inštitucionalizovanej, podriadenej komer
čným záujmom, ale zároveň udržiavanej a rozví
janej jej vlastnými potomkami. 

Ďalšou z jej podôb sú panamerické slávnos
ti Pow-wow, majúce vyše storočnú tradíciu. 
Odohrávajú sa v krátkych časových intervaloch 

Takto nazvali manželia Marta a Ján Botikovci svoju výstavu, na ktorej prezentovali 
výsledky svojho desaťmesačného študijného pobytu na severozápade USA v štáte 
Washington. 

PhDr. Marta Botiková, CSc., pracuje ako odborná asistentka na katedre etnológie 
Fl F UK a doc. PhDr. Ján Botik, CSc., je vedúcim vedeckým pracovníkom Slovenského 
národného múzea v Bratislave Pobyt v Spojených štátoch im umožnilo štipendium 
Fulbrightovej nadácie, ktorá ho poskytla pre výskumno-výukový projekt PhDr Botíkovej, 
zameraný na výskum tradície kultúry Indiánov severozápadného pobrežia. 

(niekedy raz za týždeň) po celých Spojených 
štátoch a ich ústrednou témou je tanec. V nich 
pôvodní obyvatelia hľadajú svoju identitu, ko
rene. 

Zaujímavú formu štúdia indiánskej kultúry 
poskytuje State Evergreen College, postavená 
na pôvodnom kmeňovom území Táto bola pre 
manželov Botŕkovcov pracovnou aj študijnou pô
dou. Vznikla koncom 60-tych rokov ako jedna 
z mála alternatívnych škôl. Centrálne miesta uni
verzitného komplexu zdobia súčasné prejavy 
indiánskych rezbárov, vychádzajúcich z tradič
ných motívov a vzorov. Cieľom školy je pripraviť 
indiánskych, ale aj neidiánskych študentov na 
perspektívne využitie ich tvorivého potenciálu 
pre zachovanie kultúrneho dedičstva autochtón
nych Američanov 

Škola je pre študentov veľmi atraktívna aj jedi
nečnosťou svojho zamerania Alternatíva študij
ného programu umožňuje určiť cieľ štúdia na zá
klade slobodného výberu študenta Inou zaují
mavosťou školy je štúdium kultúry cez čítanie 
diel krásnej literatúry z dielne národov, o ktorých 

sa prednáša Dá sa povedať, že škola preferuje 
všetko to, čo človek vytvoril v mene umenia 
Hlavný dôraz sa kladie na kreativitu, výnimoč
nosť, umelecké videnie, to, čo protagonisti školy 
pomenovali "otvorená mysel" (open-minded) 
Škola nepozná fakulty nášho typu. študenti sú 
študentmi univerzity Kurzy sa vypisujú na jeden 
rok dopredu a otvárajú sa podlá záujmu študen
tov College si pozýva lektorov z celého sveta, 
ktorí tu prednášajú dejiny, kultúru, prípadne ja
zyk svojej krajiny Jej výukový program trvá tri 
roky. adepti môžu získat titul bakalára, z niekto
rých predmetov aj titul magistra Vysiela svojich 
profesorov do rezervácií, aby tam hľadali mla
dých ľudí. prístupných přijímat hodnotové, spo
ločenské. duchovné a materiálne poznatky o »ch 
vlastnej, nie však z vlastnej vôle skoro zaniknutej 
kultúre 

College a dnešní Američania tak splácajú svoj 
dlh indiánskej kultúre a prmá&ajú hrdost pôvod
nému obyvateľstvu Ameriky 

S y l v i a  P a u h n y o v ä ,  I v i c a  B u m o v a  

Š t u d e n t k y  e t n o l o g i e  F I F  U K  

Košikárka z kmeňa Skokomish 

Telovýchovné lekárstvo je klinický 
odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom reak
cie zdravého, oslabeného a zdravotne 
trvale poškodeného človeka na, pohy
bovú činnosť. Jeho cieľom je aktívne 
ovplyvňovať primeranou pohybovou 
činnosťou zdravie, zdatnosť a výkon
nosť obyvateľstva. Spája teoretické poznatky o pohybovej činnosti s ich 
klinickou aplikáciou tak, aby sa zlepšovalo aktívne zdravie obyvateľstva 

Začiatkom štyridsiatych rokov bolo telovýchovné lekárstvo zaradené 
do štúdia poslucháčov LF UK v Bratislave. V súčasnosti výučba prebieha 
v letnom semestri 4. ročníka v blokovej forme. Pozostáva z 10 hodín 
prednášok. 8 hodín praktických cvičení a z ústnej skúšky. 

V školskom roku 1995 - 1996 sme začali výučbu v anglickom jazyku 
pre študentov-samoplatcov, ktorí študujú na našej fakulte. Prednášajú 

im doc. MUDr Marta Hájková, CSc,  
a MUDr Dagmar Dzurenková. CSc , 
ktoré aj skúšajú Praktické cvičenia ve
dú MUDr. Jela Adamčová, RNDr Edita 
Novotná a MUDr. Bohuš Dvorský Vel
kou pomocou pri výučbe bolo veľmi 
rýchle vydanie skript pre praktickú vý

učbu doc. MUDr Tibora Marčeka a koľ 'Sports Medicine (Practicals)" 
Polygrafickým strediskom UK, ktoré dostali cenu Spoločnosti telovýchov
ného lekárstva za najlepšiu publikáciu roka 

Študenti prejavujú o predmet značný záujem, sú aktívní a my dúfame, 
že poznatky z telovýchovného lekárstva budú po návrate do svojich 
domovov aplikovať v praxi 

MUDr. Dagmar Dzurenková, CSc. 
Klinika telovýchovného lekárstvo LF UK 

Záujem zahraničných študentov 
о telovýchovné lekárstvo 
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Ku koncu zimných olympijských hier 
ešte v japonskom Nagane vyspovedal 
náš spolupracovník PhDr. Rostislav Ma
toušek, CSc., dvoch slovenských repre
zentantov v lyžovaní, študentov FTVŠ UK 
- Ivana Bátoryho a Martina Bajčičáka: 

• Ako ste spokojnŕso svojimi výsledka
mi na zimných OH v Nagane? 

- I. Bátory: Chcel som na olympiáde do
kázať viac, ale klimatické podmienky boli 
veľmi zložité, najmä čo sa týka množstva 
snehu - raz nedostatok, inokedy zasa viac 
ako bolo treba. Podmienky sa menili aj 
v priebehu samotných pretekov a bohužiaľ 
naši" servismeni pri pretekoch klasickou 
technikou nemali šťastnú ruku. Napokon 
v záverečných pretekoch na 50 km som 
predsa len dokázal, že patrím do širšej 
svetovej špičky. Vcelku nám vyšla aj štafe
ta, keby sme skončili o 2 - 3 miesta vyššie, 
bol by som spokojný. 

- M. Bajčičák: Pred sezónou som mal 
vážne zdravotné problémy a dával som si 
malú šancu, že sa mi podarí nominovať sa 
na ZOH. Postupne sa mi forma zlepšovala 
a so svojimi výsledkami som spokojný. 

• Aký dojem na vás urobilo Japonsko? 
-1. Bátory, M. Bajčičák: Veľa sme z neho 

nevideli. Väčšinu času sme trávili v olympij
skej dedine v Nagane, na ceste do Hakuby 
a v bežeckom areáli Hakuby. Oceňujeme 
u Japoncov velkú obetavosť, skromnosť 
a racionalitu. Niekedy to bolo až priveľmi 
preorganizované a přetechnizované. 

Z NAGANA 
exkluzívne 

PRE NAŠU UNIVERZITU 

L6Xi/W/7í.'« 

• Ste študentmi FTVŠ UK. Tešíte sa do 
školy? 

- I. Bátory, M. Bajčičák: Vďaka príprave 
na olympiádu, štartom na svetovom pohári 

a účasti na olympiáde sme sa toho v zim
nom semestri do školy veľa nenachodili. 
Máme obavy, ako nás kolektív po takej 
dlhej dobe prijme. Nie všetci učitelia asi 
ocenia, že sme boli na olympiáde a že sme 
reprezentovali Slovensko, aj FTVŠ UK. 
Pre niektorých máme iba veľa absencií. 
Na druhej strane príprava na zimné olym
pijské hry a súperenie so svetovou špičkou 
nám dalo také poznatky, ktoré žiadnym 
štúdiom nie sme schopní získať a ktoré 
budeme môcť uplatniť v budúcom živote, 
trénerskej, respektíve pedagogickej čin
nosti. 

•Čo v budúcnosti? 
- I. Bátory: Pre mňa Nagano bolo dru

hým štartom na zimných OH, verím, že na 
budúcich hrách v Salt Lake City dosiah
nem vrcholu, že nebudem mať problémy 
s mazaním. 

- M. Bajčičák: Chcel by som na budúcej 
olympiáde dosiahnuť lepšie výsledky ako 
v Nagane. Keďže sme mladý kolektív, ve
rím, že sa môžeme presadiť predovšetkým 
v štafete. 

• Keby Poprad-Tatry dostali ZOH 2006, 
čo by to pre vás znamenalo? 

- I. Bátory, M. Bajčičák: Urobili by sme 
všetko, aby sme na ZOH v Tatrách štar
tovali. Myslíme si, že slovenská výpra
va a slovenský olympijský dom prispe
li k propagáciii Slovenska a V. Tatier, 
čo určite podporí kandidatúru Vysokých 
Tatier 

XV. Akademické majstrovstvá vysokých škôl 
- zimná časť v Prešove skončili 

Rok 1998 je nielen rokom olympijským, ale aj rokom konania zimnej 
časti XV. akademických majstrovstiev vysokých škôl Slovenskej repub
liky. Na pôde Prešovskej univerzity, kde sa v dňoch 2,- 5. 2. 1998 kona
la zimná časť majstrovstiev, sa zišlo skoro 200 športovcov, ktorí aj pri 
neúčasti niektorých reprezentantov (účast na ZOH v Nagane) súťažili 
v 7 druhoch športu - biatlone, behu na lyžiach, jude, karate, stolnom te
nise, badmintone a šachu. Súťaží v bežeckom lyžovaní sa zúčastnili aj 
vysokoškoláci z Rakúska, Francúzska a Poľska, čím majstrovstvá získa
li punc medzinárodných pretekov. 

Umiestnenie jednotlivých pretekárov ukázalo, že  najlepšie boli 
pripravení športovci z Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí 
dovedna získali  10 zlatých, 5 strieborných a 10 bronzových me
dailí, z toho študenti FTVŠ UK 6. 

PUBLIKÁCIE 
VYDANÉ VO VYDAVATEĽSTVE UK 

v marci 1998 

Študijná literatúra 

Fajnor, V. - Schwendt, P.: 
Všeobecná a anorganická chémia Sk 133,-

Hatiar, B. a koľ :  
Rytmická, moderná a športová gymnastika Sk 152,-

Kips, M. - Ambrožová, O.: Pedagogika Sk 58,-
Móži, A. - Móžiová, D.: 

Ludová pieseň, jej minulosť a súčasnosť Sk 108,-
Ohrádka, B. a kol.: Špeciálna chirurgia IV Sk 84,-
Pospíšil, M.F. a kol.: Biológia človeka I Sk 255,-
Štúr, I.: Diferenciálna psychológia II Sk 36,-
Štúr, I.: Psychodiagnostika detí a mládeže Sk 36.• 
Ušaková, K :  

Vybrané kapitoly zo špeciálnej didaktiky biológie Sk 95,-

Zborníky vedeckých prác 

Acta Environmentalica UC1997 
Acta Geologica UC 52/1997 
Acta Mathematica UC LXVI 1997/2 
Acta Meteorologica UC XXVI 
Schola Ludus. Science for ALL 
Schola Ludus. Veda pre všetkých 

NAŠA UNIVERZITA spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave • Vydáva Univerzita Komenského • Adresa: Šafárikovo nám. 6 6. 818 06 Bratislava • Т е  304 111 • 
Predseda redakčnej rady: doc. JUOr Peter Kresák, CSc., prorektor UK. Členovia: RNOr Martin Belluš. MFF UK, doc MUDr Marián Bernadič, CSc LF UK. doc TnDr j u r a i  Bandy 
EBF UK, doc. ThDr Viliam Judák, RKCMBF UK, PhDr Anna Bujnová, CSc . FM UK. doc PaedDr Roman Moravec. CSc . FTVŠ UK. doc PhDr Peter Ondrefkov<č PEPF UK 
doc JUDr, Ján Reken. CSc., PRAF UK, prof MUDr Štefan Straka. DrSc . JLF UK, RNDr , Lubomír TomáSka. CSc . PRIF UK, doc RNDi Aladár Valent CSc FAF L *  
doc. PhDr Pavol Žigo, CSc., FIF UK • Zodp. r Mgr. Jiřina Hinnerová • Grafická úprava: Darina Fóldešová • Tlač: Polygrafické stredisko UK • Uzavterva 1 kaídého mesiaca 
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Akí sme...(?) 
Blíži sa koniec apríla, bez 

väčšej ujmy na duševnom zdra
ví sme prežili aj Veľkú noc a 
pomaly nás čakajú skúšky. 
Mimochodom, sviatky jari... 
Uvažovali sie niekedy o tom, 
ako sa postupne všetky sviatky 
zvrhávajú? 

Vianoce už veľmi dávno nie 
sú sviatkami lásky a pokoja, 
ale väčšina z nás z nich pociťu
je až panickú hrôzu, pretože 
má pred sebou vidinu zhonu, 
preplnených obchodov, hyste
rickej rodiny, šialeného uprato
vania a pečenia. Akoby sme 
pripustili, že bez týchto kompo
nentov nie sme schopní precítiť 
sviatočné chvíle. 

Lepšie to nie je ani na Veľkú 
noc. Z nej sme spravili zárob
kový podnik pre mnohých 
„mužov" a nočnú moru všet
kých žien. Hlavne menší chlap
ci štartujú tieto sviatky stávka
mi s ostatnými kamarátmi, kto
rý z nich „vypolieva a vymlátí" 
luxusnejšie sladkosti a viac 
peňazí (v niektorých rodinách 
to dohnali až do takého extré
mu, že ponúkajú valuty). 

A boj pohlaví pokračuje... 
Od skorého rána do neskorej 
noci sa po uliciach motajú 
podgurážení príslušníci 
silnejšieho pohlavia. Človek, 
ktorý v takýto deň sadne za 
volant, sa ostatným musí javiť 
ako potenciálny vrah či 
samovrah. 

Potom prichádza máj a jún. 
Máj, lásky čas a jún - čas skú
šok. Takže dôvody na depresie 
pretrvávajú. Z nešťastnej lásky 
nás vylieči čas a nezvládnutie 
skúšok napraví možnosť opa
kovania ročníka. 

Čo nás teda ďalej čaká? 
Pred nami sa črtá vidina 

prázdnin Za peniaze, ktoré si 
študenti zarobili (niekedy nie 
ľahkou prácou a často na úkor 
času tráveného v škole), sa 
môžu vydať za hranice všed
ných dní i nášho štátu. Veď 
každý z nás vie, ie na to, aby 
sme sa mohli stať plnohodnot
nými občanmi zjednocujúcej sa 
Európy, nestačí sedieť doma, 
v škole či nad knihami. To, čo 
človek vidí a zažije, ho nenaučí 
žiaden učiteľ am žiadna kniha. 
Nechceme predsa, aby sa z na
šich mladých ľudí stali ďalší 
"ťapákovci". 

Táňa Diovčošová 
Kamila Kajanová 

Študentským perom 

Zhovárame sa s prof. Jurajom Vojtekom na tému: 

Žurnalistika a tretie tisícročie 
Koncom februára (26.2.) zor

ganizoval Rakúsky inštitút 
pre východnú a Juhovýchod
nú Európu a Katedra žurnalis
tiky FiF UK v Bratislave semi
nár s názvom Mediálny systém 
Rakúsko/Slovensko na prahu 
tretieho tisícročia. Pri tejto prí
ležitosti sme požiadali o inter
view prof. PhDr. Juraja Vojte-
ka, CSc., vedúceho Katedry 
žurnalistiky FiF UK. 

• Ako vznikla spolupráca 
medzi katedrou žurnalistiky a 
Rakúskym inštitútom pre vý
chodnú a juhovýchodnú Eu
rópu? 

- Dá sa povedať, že to bolo 
dosť prozaické, pretože sídlom 
tejto inštitúcie je budova dekaná
tu Filozofickej fakulty UK. 

Počiatky našej spolupráce 
možno datovať už do obdobia 
krátko po roku 1989. Pravdepo
dobne to bolo aj preto, že Rakús
ko v tej dobe pre nás predstavo
valo akúsi vstupnú bránu do de
mokratickej Európy. Snažili sme 
sa nájsť rôzne formy spolupráce, 
dá sa povedať, že sa nám to aj 
darí, ale, prirodzene, pretrváva
jú niektoré problémy, čo je spô
sobené nedostatkom financií. 
Naši učitelia chodia vďaka tejto 
inštitúcii na stáže na rakúske 
školy, predovšetkým do Viedne, 
kde sídli aj najväčšia a naj
významnejšia žurnalistická ško
la v tejto krajine. 

• Konferencia bola nazvaná 
Mediálny systém Rakúsko/ 
Slovensko na prahu tretieho ti
sícročia, teda možno predpo
kladať, že príspevky, ktoré na 
nej odzneli, boli ladené prog
nosticky. Aká budúcnosť, po
dľa vás, čaká žurnalistiku na 
prahu nového tisícročia? 

- Je jasné, že nemôžeme ve
dieť, čo bude o desať rokov. Vo 
svojom príspevku som sa veno
val žurnalistickému školstvu, 
v ktorom pôjde skôr o to, aby sme 
nezaspali vývoj. Nepredpokla
dám, že by sa mohli naplniť hrô
zostrašné vizie niektorých teore
tikov o tom, že novinárstvo zani
kne. Dá sa však predpokladať, 
že bude výrazne ovplyvnené rôz
nymi formami public relation. 

• Máte dojem, že toľko spo
mínaná neobmedzená moc 
médii a výrazný vplyv noviná
rov na konanie politikov či rôz
nych obchodných a priemy
selných korporácii, je reálna? 

- Médiá, prirodzene, istú moc 
majú, ale napriek tomu sa nedo
mnievam, že by bola až natoľko 
významná. A to predovšetkým 
v oblasti politiky. Vývoj v mno
hých demokraciách to potvrdzu
je. 

Je totiž mnohokrát značný roz
diel v tom, čo ľudia čítajú a koho 
volia. To, že človek čita konzer
vatívne periodikum, nemusí ne
vyhnutne znamenať, že bude vo 
voľbách hlasovať za konzervatív
cov. 

• Ako vnímate postavenie 
novinára v súčasnej spoloč
nosti? 

- Postavenie novinára je na 
jednej strane významné, ale na 
strane druhej sa veľmi prece
ňuje. Významnosť sa prejavuje 
v tom, že umožňuje prístup k rôz
nym zdrojom informácií, rôznym 
názorom, ku ktorým sa čitateľ, 
poslucháč či divák inak nemá 
šancu dostať. Na druhej strane, 
hlavne politici často predpo
kladajú, že novinár môže oveľa 
viac, ako je tomu v skutočnosti. 

• Aké zmeny nastali v slo
venskom novinárstve v pos
ledných desaťročiach? 

- Práve kvôli tomu, že sa naša 
žurnalistika počas mnohých de
saťročí až storočí nemohla slo
bodne vyvíjať, musíme v krátkom 
čase zvládnuť veľmi zásadné 
zmeny. Mať slovenské noviny 
znamenalo do roku 1918 demon
štrovanie príslušnosti k istému 
národu. Keďže noviny nemohli 
na problémy poukazovať priamo, 
hovorilo sa o nich skryte, vo fej
tónoch. V období komunistickej 
vlády nebolo úlohou médii infor
movať, ale presviedčať. Posun 
vo vnímaní spravodajstva nastal 
predovšetkým až po roku 1989. 

• Plánuje katedra žurnalis
tiky v najbližšej dobe podob
né podujatia? 

- Pri príležitosti 45. výročia za
loženia katedry (šk. rok 1952/53) 
sa chystá pre slovenských novi
nárov a teoretikov stretnutie ku 
knihe doc. V Holinu Zmeny novi
nárskej profesie na Slovensku a 
vzhľadom na výsledky tohto výs
kumu by sme tam chceli hovoriť 
predovšetkým o tom, čo z toho 
vyplýva pre slovenské médiá do 
budúcich rokov. 

Ďakujeme za rozhovor. 

Táňa Diovčošová 
Kamila Kajanová 

EUROREPORTÉR 
V PRESTONE 
V druhej polovici marca sa 

v Prestone (V. Británia) zišli 
študenti žurnalistiky z rozlič
ných kútov Európy: z Finska, 
Švédska, Belgicka, Holand
ska, Talianska, Nemecka a 
Slovenska. Cieľom dvojtýžd
ňového stretnutia bolo vytvo
riť noviny - tabloid The New 
Euroreporter s rozsahom 16 
strán a s orientáciou na mas-
mediálne aktuality v Európe. 

Po rozvrhnutí tém sa všetci 
pustili do usilovného vyhľadá
vania informácii, kontaktova
nia „svojich zdrojov" a do pí
sania. Potom vytvorené prís
pevky zaradili do rubrik, akými 
boli napríklad Vzdelávanie, 
Európska únia, športy atď. 
Počas víkendového oddychu 
mladí adepti žurnalistiky na
vštívili teritórium jazier - Lake 
District, atmosférou šesťde
siatych rokov dýchajúci Liver
pool a niektoré významné his
torické miesta Prestonu. 

Nasledujúci týždeň vymysleli 
vonkajšiu úpravu novin, vráta
ne zaradenia príspevkov na 
jednotlivé strany, potom ich 
upravili do stĺpcov, navrhli 
titulky a vybrali fotografie. 

Začiatkom apríla The New 
Reporter vytlačili v Stockhol
me a v týchto dňoch si ho az
da už možno prečítať v kniž
nici na Katedre žurnalistiky FiF 
UK. 

ZUZANA ROMANČÁKOVÁ 

BSM pripravuje 
Bratislavský spolok medi

kov (BSM) pripravuje na júl a 
august projekt mesačného 
pobytu asi piatich študentov 
v ukrajinskej nemocnici špe
cializovanej na onkologické 
choroby detí postihnutých 
haváriou černobyfu. 

Účastnici by mali pracovať 
ako ošetrovatelia a budú mať 
zaplatenú cestu, stravu a 
ubytovanie. Študenti sa o 
projekte môžu informovať 
priamo v spolku. 

Pre detskú nádej 
Slovenská nádej dieťaťa sa 

obracia predovšetkým na štu
dentov Lekárskej a Pedago
gickej fakulty UK s ponukou 
terapeutickej práce v Det
skom krízovom centre v Ban
skej Bystrici. Informácie na 
tel. č. (088) 731 336 (td) 

Túto stranu pripravili Studenti 3. ročníka Katedry žurnalistiky FiF UK pod vedením Táne Diovčošovej 


