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3Ä<?/ Я)еп matiek 

je už za nami, je dobre, že máme 
takýto deň v roku. Nutí nás v neustálom 
zhone zastat a pomyslieť s vďačnos
ťou, láskou a úctou na naše matky -
každý na tú svoju. Čo všetko pre nás 
znamenali a znamenajú. 

Matka a tajomstvo života - to patri 
spolu. I keď sa naše vedomosti o život
ných procesoch vďaka vede ohromne 
rozrástli, život sám ostáva tajomstvom 
a matku si z tohto mystéria nemožno 
odmyslieť. Prinesie dieťa na svet, ob
klop/' ho materinskou láskou, ktorej sa 
nemusí učiť, ktorú má v sebe. Od sa
mého narodenia nosí dieťa vo svojom 
srdci, sleduje každý jeho krok, raduje 
sa z jeho úspechov, trpí pre jeho ne-
zdary. Vytvára domov, bez ktorého by 
sme sa cítili ako strom vytrhnutý z pô
dy, kam sa vďačne vraciame a odkiaľ 
opäť odchádzame do sveta s novou 
šitou a novým pokojom. 

Matka je velká v láske a obetavosti, aj 
v bolesti aj utrpení. Nech Deň matiek 
neostane iba jediným dňom, v ktorom 
si na. ňu spomenieme. 
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Beseda rektorov UK a STU s o  študentmi  

Kto prišiel, dozvedel sa čo chcel, ba i viac 
Do Univerzitného pastoračného centra UK v areáli ŠD LŠ V Mlynskej doline si 

študenti pozvali večer 28. apríla 1998 na besedu dvoch rektorov - rektora UK prof. 
Devínskeho a rektora STU doc. Hudobu. 

Akcia bola avízovaná letákom s titulkom 
"Už ste videli svojho rektora?" a ako rektor 
UK prof. Devínsky v úvode poznamenal, 
najviac ho potešilo práve to slovíčko 
"svojho". 

Hneď o d  začiatku sa obaja rektori ocitli 
pod palbou otázok ústnych a j  písomných. 
Na stole pred moderátorkami - študentka
mi žurnalistiky FIF UK • rástli stípčeky pa
pierikov s písomnými otázkami, mikrofón 
putoval po sále. Ani raz nenastalo obávané 
ticho, zvestujúce vyčerpanie témy. Študen
tov zaujímala celá plejáda otázok. Už pri tej 
úvodnej sa dozvedeli, aký význam bude 
mať medzinárodná evaluácia oboch uni
verzít na kompatibilitu ich diplomov a na 
uplatnenie absolventov na medzinárod
nom trhu práce. A j  to, prečo sa nekonajú 
rigorózne pokračovania a neudeľujú tzv. 
profesné doktoráty, a čo obsahuje pripra
vovaná novela vysokoškolského zákona. 
S podákovaním prijali správu o zriadení 
počítačovej miestnosti a pripojení internátu 
L. Štúra na informačnú sieť UK a na Inter
net. Predmetom rozsiahlejšej diskusie bol 

aj kreditný systém, význam jeho zavádza
nia a podmienky fungovania na oboch uni
verzitách. Pochopiteľne, že beseda neobiš
la ani neradostný stav internátov a vôbec 
celý systém súčasného financovania vyso
kých škôl. 2 dalších otázok vyplynulo, že 
študentov zaráža vysoký vek akademic
kých hodnostárov, a j  to, že mnoho inter
ných pedagógov UK učí a j  na iných, mimo-
bratislavských vysokých školách Okrem 
iného boli zvedaví a j  na názor rektorov na 
spoločenskú angažovanosť študentov, a j  
na to, či sa z ich pohľadu študenti za  po
sledných 10 rokov zmenili. "Áno, zmenili 
ste sa. Viete, čo chcete, a uvedomujete 
si zodpovednosť za svoje činy*, odpove
dal na otázku rektor UK prof. Devínsky. 

Keď moderátorky po dvoch hodinách 
ohlásili konec stretnutia, zdalo sa. že štu
denti iba neradi vstávajú z o  stoličiek. Do
stalo sa im však o d  rektorov uistenia, že 
takýto inteligentný, kultúrny a zaujímavý 
dialóg sú obaja rektori pripravení kedykoľ
vek si zopakovať. 
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Na aktuálnu tému 

• Právnická fakulta UK je atraktívna 
nielen pre verejnosť, ale dianie na fakul
te sleduje pozorne aj akademická obec 
UK. Svedčí o tom viacero žiadostí na
šich čitatelov, aby sme priniesli s Vami 
rozhovor o ďalšom smerovaní fakulty 
a o zmenách v systéme štúdia. Pôsobíte 
vo funkcii dekana 10 mesiacov a za 
ten čas ste dokázali uviesť do života 
novú filozofiu riadenia fakulty. V čom 
spočíva? 

- Aby s o m  ju dokázal pre
svedčivo vysvetliť, musím sa 
vrátiť na začiatok 90. rokov, 
kedy sa našej fakulte otvorili 
dvere do sveta a kedy v sna
he prispôsobiť sa čo najrých
lejšie podobným fakultám v o  
vyspelých krajinách vedenie 
fakulty implantovalo systém 
štúdia, na ktorý sme ešte ne
dozreli. Okopírovali sme blo
kový systém štúdia z Vieden
skej univerzity bez ohľadu na 
skutočnosť, ž e  žiaden model 
štúdia nie je možné preniesť 
a aplikovať iba mechanickým 
spôsobom, navyše do cel
kom rozdielneho spoločen
ského prostredia s rozdielny
mi školskými tradíciami. V oblasti riadenia 
sa fakulta uzatvorila do ulity jedinečnosti, 
stavajúc na tom, že v tom období sme boli 
s košickou fakultou jedinými právnickými 
fakultami na Slovensku, nebrala do úvahy 
nástup tvrdého konkurenčného prostre
dia, izolovala sa od potrieb spoločenskej 
i podnikateľskej praxe. Akosi pozabudla, 
že nevychovávame právnickú generáciu 
pre školu, ale pre praktický život. Chcem 
však zdôrazniť, že tento spôsob riadenia 
fakulty svojim predchodcom nezazlievam, 
som pevne presvedčený, ž e  v tom čase 
konali podľa svojho najlepšieho vedomia 
a svedomia. 

Dnes je však situácia iná. V súčasnom 
období sa musí vysoká škola, po ktorej je  
v o  verejnosti dopyt, správať tak, aby vytvo
rila v o  všetkých sférach svojej činnosti 
ofenzívny, ale pritom jednotný tlak na 
permanentné zvyšovanie svojej ceny tak 
na poli pedagogickom, vedeckom i inom. 
Efektívne riadiť školu potom znamená vy
stihnúť čo najprecíznejšie charakter etapy, 
v ktorej sa spoločnosť nachádza a snažiť 
sa pohotovo reagovať a uspokojovať jej 
objednávky. Tento trend vôbec nemusí 
znamenať stratu vlastnej identity, špecifík 
a teoretického zázemia. V každej časovej 
etape však niečo prevláda, dnes je to prí
klon k realite, akceptácia spoločenskej 
-(-objednávky a tlaku okolia. Súčasne aj 
neodvratný trend potreby zvyšovať mieru 
samofinancovania vysokých škôl. 

• Aké zmeny teda nastávajú v pedago-
gicko-výchovnej činnosti? 

- V obsahu štúdia vyvolala spoločenská 
objednávka potrebu určitej priorizácie po

zitívnych právnych disciplín pred teoretic
kými. Čo sa týka formy štúdia - začali sme 
s rušením blokového systému štúdia 
a zavádzame modifikované ročníkové for
my s o  značnou mierou voľnosti pre štu
denta v súvislosti s výberom voliteľných 
predmetov, prerušením štúdia, novozave-
deného dekanského termínu apod. Zdô
razňujem, že táto zmena bola demokratic
ky a prakticky jednohlasne odsúhlasená 
akademickým senátom aj akademickou 

0 ZMENÁCH 
NA PRÁVNICKEJ FAKULTE 

hovoríme dnes 

s jej dekanom 

doc. JUDr. Mojmírom Mamojkom, 

fakultách je táto forma štúdia bežná. 
Zmeníte svoj postoj? 

- Základnou formou štúdia na našej fa 
kulte je magisterské štúdium, na kvalite 
ktorého nám prednostne záleží. Vedenie 
fakulty je však presvedčené o potrebe 
a nezastupitelnosti aj bakalárskej formy 
štúdia, ktorú chceme na fakulte rozšíriť 
v rámci celoživotného vzdelávania. Dopo
siaľ sme realizovali iba jeden beh baka

lárskeho štúdia v Inštitúte 
vzdelávania odborov v Slád
kovičove. už sme však ab
solvovali potrebné rokovania 
s možnými partnermi, ktorých 
výsledkom je, že v šk roku 
1998/99 veľmi pravdepodob-

• I I #  ne fakulta otvorí 3 - 4 behy 
U K bakalárskeho štúdia napr pre 

Komoru exekútorov, pre štát 
n u  správu, a j  pre odbory 
a velké podniky. Nová dimen 
zia tohto štúdia tkvie v tom. 
že najlepší poslucháči b u  
dú mal  šancu pokračovat na 

C o C .  fakulte v magisterskom štú 
diu p o  vykonaní diferenčných 
skúšok 

obcou fakulty. I keď niektorí pedagógo
via sa prihovárali za pomalšiu transformá
ciu blokového štúdia na ročníkové, kon
krétne za jednoročné kroky, nie za  trans
formáciu prvých dvoch ročníkov naraz. 
Napokon však zvíťazila myšlienka tran
sformovať prvé dva ročníky naraz a j  
preto, lebo tento proces namiesto 10 ro
kov bude trvať len polovicu z tohto času. 
Súčasne s nábehom novej organizá
cie štúdia prebiehal až neskutečne nároč
ný proces schvaľovania zmien v šta
tútoch fakulty, univerzity a napokon na 
MŠ SR. 

• Na fakultu si podalo prihlášku 3 127 
uchádzačov o štúdium, predpokladá
te, že prijmete do prvých ročníkov 300 -
350 študentov, čo znamená približne 
každého 10. uchádzača. Zatiaľ ste v mi
nulých rokoch nerealizovali pre nich 
žiadne prípravné kurzy na prijímacie 
skúšky. Zmenil sa Váš prístup aj v tomto 
smere? 

- Tento rok sme po prvýkrát zaviedli 
prípravné kurzy na prijímacie skúšky 
za  poplatok 3 000 Sk, zatiaľ iba pre 
200 uchádzačov o štúdium, pretože sme 
limitovaní kapacitou nášho amfiteátra. 
Okrem snahy pomôcť maturantom orien
tovať sa v naozaj náročnej matérii vidím 
a j  v tejto forme cestu získavania zdro
jov pre fakultu, pre lepšie honorovanie 
pedagógov, ktorí budú kurzy pripravovať 
a viest. 

• V minulých rokoch mala fakulta dosť 
chladný postoj k bakalárskemu štúdiu 
napriek tomu, že na iných právnických 

• Fakultu čakajú náročné 
úlohy v súvislosti s rigoróz

nymi pokračovaniami a obhajobami ri
goróznych prác - teda s udělováním t zv 
profesných doktorátov Kolko žiadosti 
o rigorozne konanie uz fakulta eviduje? 

- Hoci rigorózne konania zatiaľ nemôžu 
začať, pretože MŠ  SR ešte koncom apríla 
oficiálne žiadnej fakulte toto právo nepri
znalo, evidujeme na fakulte 700 žiadostí 
o profesný doktorát. Pritom vzhľadom na 
naše pedagogické kapacity sme schopní 
d o  roka zabezpečiť rigorózne konanie pre 
100 záujemcov. Z toho vidieť, ž e  v tomto 
smere má fakulta zabezpečenú "robotu* na 
veľa rokov dopredu. 

• Novým prvkom v aktivite fakulty je 
tiež zriadenie pojednávacej miestnosti 
priamo na pôde fakulty. 

- Ak sa teda môžem - v dobrom zmysle -
pochváliť, o d  marca prebiehajú na pôde 
právnickej fakulty reálne "ostré" súdne po
jednávania. Uskutočnenie tohto zámeru 
nebolo jednoduché či už z pohľadu pro-
cesno-právneho alebo organizačno-tech 
nického. Takmer po 6-mesačných rokova 
niach sa nám predsa len podarilo uzavrieť 
dohodu o spolupráci s Krajským súdom 
v Bratislave a jeho predsedníčkou JUDr 
I. Marušákovou a tento sen uskutočniť. Po
slucháči majú teda možnosť doslova pod 
"domácou strechou" vidieť právnikov v ak 
cii. Pojednávania prebiehajú v o  veľmi рек 
nej a dôstojnej miestnosti, kde inak rokuje 
aj vedecká rada fakulty a kolégium de 
kana, a radi by sme. aby sa v každom 
semestri uskutočňovali minimálne počas 
2 mesiacov. 

(Jh) 
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Z K a n c e l á r i e  r e k t o r a  U K  

Hostia z Bosporskej Univerzity 
Počas Velkonočných sviatkov navštívila 

Univerzitu Komenského delegácia predsta
viteľov partnerskej Bosporskej Univerzity 
v Istanbule. Delegáciu viedol rektor univer
zity prof. Üstün Ergüder, dálej jej členmi 
boli prorektor univerzity a člen Tureckej 
akadémie vied prof. Hamit Fisek a riadi
teľ Inštitútu lekárskeho inžinierstva prof. 
Yorgo Istefanopulos. Hostia navštívili Lekár 
sku, Filozofickú a Prírodovedeckú fakultu UK 
a 10. apríla 1998 v predpoludňajších hodi
nách ich prijal rektor UK prof. Devínsky spolu 
s členmi vedenia UK. Hlavnou témou rozho
voru bola konkretizácia foriem vedeckej spo
lupráce, ktorá sa najmä v oblasti medicíny, 
archeológie, astronómie a geológie začína 
medzi univerzitami rozvíjať na základe Zmluvy 
o vzájomnej vedeckej spolupráci, podpísanej 
v auguste minulého roku v Istanbule rektormi 
oboch inštitúcií. Zvlášť sa rektori dohodli na 
čo najskoršej vzájomnej výmene dvoch štu
dentov doktorandského štúdia P o  prijatí a prehliadke reprezentačných 
priestorov UK sa hostia zapísali d o  Pamätnej 
knihy UK a v odpoludňajších hodinách nav
štívili Astronomické a geofyzikálne observató
rium MFF UK v Modre-Piesok. (jh) 

Návšteva rumunského rektora 

Univerzitu Komenského navštívila dňa 23. 4. 1998 delegácia 
Lucian Blaga University v Sibiu, Rumunsko, vedená jej rekto
rom prof. Dumitru Ciocoi Popom. 

Hlavnou témou rozhovoru s rektorom Univerzity Komenského 
prof. Ing. Ferdinandom Devínskym, DrSc., bola príprava Dohody 
o spolupráci, ktorá má byť uzatvorená medzi oboma univerzitami 
v máji tohoto roku. Predpokladá sa, že vzájomné kontakty sa budú 
rozvíjať hlavne v sférach právnych a sociálnych vied, v oblasti 
histórie a slovenských realít, a to najmä vzhľadom na početnú 
skupinu rumunských občanov, hlásiacich sa k slovenskej národ-
nosti. 

Delegácia jednej z najväčších rumunských univerzít tiež navštívi
la niektoré zariadenia a pracoviská Univerzity Komenského. 

Rektor UK prijal predstaviteľov KOZ SR 
Delegáciu Konfederácie odborových zväzov SR vedenú 

jej predsedom Ivanom Saktorom prijal 22. apríla 1998 rek
tor UK prof. Devínsky Predmetom rozhovoru bolo plnenie 
Zmluvy o partnerskej spolupráci uzatvorenej medzi oboma 
partnermi v júni minulého roka. Obe strany spoluprácu zhod
notili ako nadštandardnú, ktorá prináša mimoriadne pozitívne 
výsledky najmä v oblasti bakalárskeho štúdia členov odborov. 

V rozhovore s a  tiež dotkli dalších perspektívnych smerov 
spolupráce, ktorá by sa mala na základe potrieb odborov 
rozvíjať v rámci celoživotného vzdelávania aj v o  sfére magister
ského štúdia. Rektor UK prof. Devínsky privítal zámery vedenia 
odborov v tejto oblasti, poukázal však na súčasné legislatívne 
obmedzenia, ktoré by mala riešiť pripravovaná novela vysoko
školského zákona. Na záver zdôraznil, že sa Univerzita Ko
menského neuzatvára pred žiadnymi novými progresívnymi 
formami vysokoškolského vzdelávania. 

Pamätná medaila Univerzity Karlovej rektorovi UK 
Pri príležitosti osláv 650. výročia svojho založenia udelila 

7. apríla 1998 Univerzita Karlova v Prahe rektorovi UK prof. 
Devínskemu Pamätnú medailu Univerzity Karlovej 

Slávnostným zasadnutím zástupcov akademickej obce 
a predstaviteľov politického a kultúrneho života CR. za prítom
nosti prezidenta Č R  s manželkou, začali vo Vladislavskom sa
le Pražského hradu 7. apríla 1998. v predvečer výročia, hlavné 
oslavy vzniku tejto najstaršej univerzity v strednej Europe. Za
sadaním vyvrcholili oslavy jubilejného roku Univerzity Katlovej. 
ktorá pri tejto piíležitosti udelila tiež 16 čestných doktoiátov 
a v októbri pripiavuje vyznamenat svetové osobnosti Cenou 
Kaila IV. Počas roku usporiada viac ako 150 akcii - vedeckycn 
sympózií, medzinárodných konferencii, vystav a koncertov 
a od jesene plánuje otvoriť tiež svoju 17. fakultu s pracovným 

názvom fakulta sociálnych služieb. 
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Doc. RNDr.PJVEL SORA. C S c ,  
nar. 22. 11. 1942 v Havlíčkovom Bro

de. ČR 
Vzdelanie: Absolvent Prírodovedeckej 

fakulty UK v r. 1965, odbor fyzika, špe
cializácia elektronika a vákuová fyzika, 
postgraduálne štúdium vysokoškolskej 
pedagogiky 3 semestrové, ukončené 
1974 a 2 semestrové, ukončené 1986. 

Priebeh zamestnania: O d  skončenia 
štúdia v roku 1965 dodnes vysokoškol
ský učiteľ. Zamestnaný na Prírodove
deckej fakulte UK a po jej rozdelení 
(v r. 1980) na Matematícko-fyzikálnej fa
kulte UK. 

Pracovisko: Katedra rádiofyziky MFF 
UK (od jej vzniku), predtým katedra ex
perimentálnej fyziky M F F  UK 

Dosiahnutie graduačných stupňov 
RNDr. (1974), CSc. (1982), docentúra 
(1991) 

Pedagogická a vedecká profiiácia: 
Prednášky, semináre a cvičenia z elek
troniky a rádiofyziky. vedenie a opono
vanie diplomových prác a prác ŠVOČ. 
V rokoch 1989 - 1990 ročníkový učiteľ. 
1973 - 1978 a 1983 - 1988 skupinový 
učiteľ. Spoluautor dvoch učebných tex
tov. Oponovanie viacerých kandidát
skych dizertačných a minímových prác. 
V súčasností prednášky 'analgové elek
tronické obvody*, "prvky elektronických 
obvodov" a "prevodníky a riadenie ex
perimentu". 

Výskum v oblasti rádiofrekvenčnej 
spektroskopie (jadrová magnetická re
zonancia) a fyziky kvapalných kryštálov. 
CeJkoye publikovaných 40 prác. Najvý
znamnejšie Výsledky: vybudovanie la
boratória jadrovej magnetickej rezonan
cie na katedre experimentálnej fyziky 
MFF UK a vypracovanie metodiky vy
šetrovania kvapalných kryštálov metó
dou JMR. V minulosti riešiteľ alebo 
spoluriešiteľ viacerých vedecko-výskum-
ných úloh, v súčasnosti spoluriešiteľ 
dvoch grantových úloh. 

Členstvo v komisiách a iné organi
začné aktivity v minulosti: Tajomník 
katedry (1978-80). člen Komisie pre štu
dentské domovy (1981 - 1987) a Koor
dinačnej rady D Družba (1982 - 1983), 
člen prevádzkovej komisie dekana 
a brannej komisie dekana (1988 -1989), 
člen Z V  R O H  (1986 - 1991), člen peda
gogickej komisie fakulty (1990 - 1997), 
zástupca vedúceho katedry (1990 -
1991), člen Akademického senátu 
MFF (1990 - 1991), člen komisie (fyzi
ka/elektronika) pre štátne skúšky (od 
1991), člen odbornej sekcie fyziky (od 
1991). 

Akademické funkcie: Prodekan pre 
vysokoškolské štúdium (dve funkčné 
obdobia 1991-97) a s tým spojené člen
stvo v o  Vedeckej rade MFF UK a pred
sedníctvo v o  fakultných komisiách - dis
ciplinárnej, pedagogickej, štipendijnej 
a ubytovacej. 

Znalosti: Jazyk anglický, ruský. Práca 
s počítačom (textové editory, tabulko
vé spredsheety, FoxBase, CorrelDraw 
a iné). 

Nový prorektor UK 
pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 

• Bude patřit medzi Vaše pracovné priority aj zavedenie kreditneho systému na U K 7  

- Uvedomujem si, že vzájomná izolovanost fakúlt a s tým spojená nekompatibilnost t 
študijných systémov a foriem spracovávania študijnej agendy je vážnou prekážkou cíat 
šieho rozvoja univerzity, najmä plnenia jednej z hlavných úloh otvorene s* univerzity 
zvnútra. Ak chce škola držať krok so svetom, je bezpodmienečne nutné zabezpečit at:/ 
jej študenti mali možnosť absolvovať okrem povinného študijného plánu na svoiei mater 
skej fakulte aj predmety podľa vlastného výberu, vyučované na ktore|kofvek • . laku 
UK. prípadne aj na inej vysokej škole u nás alebo v zahraničí. Čiastočne tuto požiadavku 
spĺňajú celouniverzitné prednášky, nie však úplne a nie najvhodnejším spôsobom. 
V súvislosti so zavedením jednotného systému štúdia na UK sa často spomína kreditný 
systém. Dokonca tak často a tolko sa už o ňom povedalo, že sa v podvedomí viacerých 
našich kolegov vypestovala k tomuto pojmu averzia. 

Nový študijný systém by mal predovšetkým odbúrať neúnosné množstvo priamej vyu 
čovacej činnosti na našich fakultách a tým uvoľniť priestor na samoštúdium a absolvova 
nie výučby podľa vlastného výberu študenta. Pravdepodobne by mal byt založený na 
princípe akumulácie kreditov, alebo nejakých iných jednotiek, vyjadrujúcich množstvo 
študentom vynaloženej práce na zvládnutie daného predmetu, pretože nemá zmysel vy 
mýšľať vynájdené. Teda kreditnému systému sa asi nevyhneme, ale v žiadnom prípade by 
nemal byť pre nás cieľom, ale prostriedkom. 

Príprave návrhu prechodu Univerzity Komenského na jednotný študijný systém sa mie
nim teda venovať ako jednej z najaktuálnejších úloh. Samozrejme, samotná realizácia nie 
je možná bez aktívnej podpory všetkých zainteresovaných, teda študentov, učiteľov aj 
akademických funkcionárov na fakultách Bude nesmierne dôležité, ako prijmú takúto 
myšlienku práve tí, ktorých sa bytostne dotýka. Druhým, nemenej dôležitým predpokla 
dom zavedenia jednotného systému štúdia, je podľa môjho názoru jeho plná podpora zo 
strany informačného systému Univerzity Komenského. Bez počítačového spracovania 
študijnej agendy a bez moderných informačných zdrojov nie je dnes možné prevádzkovať 
moderný celoškolský študijný systém. 

(jh) 

Študenti m a j ú  otvorené dvere 
k rektorovi U K  

Každý utorok vždy od 14.00 do 17.00 hod. rezervuje sl rektor UK 
prof. Devínsky čas na prijatie študentov UK. Študenti sa v akejkoľ
vek veci môžu s nim osobne stretnút v jeho kancelárii na Rektoráte 
UK, Šafárikovo nám. 6. Je však potrebné, aby svoju návštevu 
vopred ohlásili na sekretariáte rektora, tel. č. 321 594. 

Od 1. apríla 1998 pôsobí vo funkcii prorektora UK 
pre výchovno-vzdelávaciu činnosť doc. RNDr. Pavel 
Súra, CSc. Pri tejto príležitosti požiadali sme nové
ho prorektora UK o krátky rozhovor. 

• Pán prorektor, nastupujete do novej funkcie. Aké 
úlohy Vás čakajú v najbližšom období? 

- V prvom rade sa potrebujem "zžiť s prostredím um 
verzity. Hoci nie som vo výchovno-vzdelávacej oblasti 
nováčik - na fakulte som šesť rokov vykonával funkciu 
študijného prodekana - predsa len je pohľad z úrovne 
univerzitnej iný. O práci pedagogického oddelenia 
RUK som mal určitý prehľad už pred príchodom na 
post prorektora. Teraz sa postupne oboznamujem 
s prácou aj dalších oddelení, ktoré organizačne spa 
dajú do mojej pôsobnosti, t j referátu celoživotného 
vzdelávania a Univerzity tretieho veku. Vydavateľstva 
UK a referátu študentských domovov a jedální 

Nastúpil som do funkcie na začiatku obdobia, ktoré je z hľadiska študijnej agendy veľmi 
pestré. Prijímacie konanie, končiaci sa semester a s tým spojené štátne skúšky, slávnost 
né odovzdávanie diplomov, príprava budúceho školského roka, odvolacie konanie 
a mnohé ďalšie aktivity na fakultách sa premietajú aj do práce prorektora Našťastie 
kolektív vedenia univerzity ma prijal medzi seba veľmi priateľsky a pomáha mi čo nahých 
lejšie sa na novom poste zorientovať. 
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Z ROKOVANIA AS UK 
Zasadnutie Akademického senátu UK, ktoré sa konalo 

29. apríla 1998, viedol jeho predseda doc. Rosa. 

Medzi prvými bodmi rokovania senátori schválili Spoločné 
vyhlásenie Akademického senátu Univerzity Karlovej v Prahe 
a Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave 
k prijímaniu študentov a vzájomnej spolupráci. Ďalej okrem 
iného prerokovali a schválili zmeny Štatútu UK a FAF UK, 
Rokovací poriadok Komisie A S  UK pre ŠD a ubytovanie, 
ako a j  Návrh na rozdelenie ubytovacích miest pre školský 
rok 1998/99 v študentských domovoch fakultám UK. Zvlášť 
sa zaoberali aktivitou UK "Umožnime Rómom študovať 
na UK". 

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE 
Akademického senátu Univerzity Karlovej v Prahe 

a Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave 

P o  vzniku našich samostatných republík sa podstatne sťaži
lo a prakticky znemožnilo bezplatné štúdium mladých ľudí 
z jednej republiky na vysokých školách druhej z nich. Takáto 
situácia bola v minulosti len v najtemnejších obdobiach našej 
histórie. A k  by takýto stav dálej pokračoval, mal by dlhodobé 
dôsledky, ako napr. stratu inštitucionálnych a osobných kon
taktov s negatívnymi dopadmi na spoluprácu v o  výchove, 
výmene študijných pobytov, rozvoji vedy a spolupráce pri roz
víjaní mnohých odborov. 

Akademicky senát Univerzity Karlovej a Akademický senát 
Univerzity Komenského vedomé si histórie a poslania svojich 
univerzít v rozvoji vzdelanosti, sa nemôžu s touto situáciou 
zmieriť a chcú urobiť všetko pre to, aby došlo k zlepšeniu vzá
jomných vzťahov vysokých škôl a fakúlt. Vychádzame z inicia
tívy ministra školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky 
Jana Sokola a záverov spoločných rokovaní vedení Minis
terstva školstva, mládeže a telovýchovy Českej republi
ky a Ministerstva školstva Slovenskej republiky v dňoch 
26. a 27. 2. 1998 v Prahe, na ktorom sa urobili zásadné doho
dy o zabezpečení podmienok sprístupnenia vysokoškolského 
štúdia za rovnakých podmienok pre mladých ľudí z druhej 
republiky. Ďalej vychádzame z iniciatívy Univerzity Karlovej, 
ktorej rektor prof. JUDr. Karel Malý, DrSc. vo svojom prejave 
pri príležitosti udelenia Velkej zlatej medaily Univerzity Komen
ského v Bratislave Univerzite Karlovej v Prahe k 650. výročiu 
jej založenia oznámil, že Univerzita Karlova je pripravená prijať 
na svoje fakulty až tretinu z dohodnutého počtu študentov zo 
Slovenskej republiky. 

Akademický senát Univerzity Karlovej a Akademický senát 
Univerzity Komenského chcú pomôcť naplniť tieto deklarova
né ciele a vyzývajú preto všetky vysoké školy a fakulty v Slo
venskej republike a Českej republike, ktoré v minulosti úzko 
spolupracovali alebo ešte spolupracujú, aby sa dohodli na 
prijímaní študentov z druhej republiky za podmienok, ako sa 
prijímajú domáci študenti. Takáto dohoda vzhľadom na auto
nómny a samosprávny charakter vysokých škôl a fakúlt v roz
hodujúcej miere závisí o d  vôle akademických funkcionárov 
a akademických orgánov. V tejto súvislosti obidva akademic
ké senáty žiadajú o pomoc a podporu Radu vysokých škôl 
Slovenskej republiky a Radu vysokých škôl Českej repub
liky ako a j  ministrov školstva obidvoch republík pri vytvára
ní čo najvhodnejších podmienok pre realizáciu takýchto 
dohôd. 

Limity na české vysoké školy 
Všetky vysoké školy v Českej republike majú k dispozícii limi

ty na prijatie Slovákov na bezplatné štúdium. Každá škola má 
tak určené, kolko slovenských občanov v tomto roku môže 
nastúpiť na bezplatné štúdium. Ministerstvo školstva v Prahe, 
ktoré stanovilo limit novoprijatých študentov z o  Slovenska pre 
budúci rok na 300, pôvodne s určením kvôt pre jednotlivé vyso
ké školy nerátalo. Je však celkom možné, že celoštátny limit 
bude prekročený, pričom niektorí si  budú musieť sami hradiť 
študijné náklady. 

Podľa posledných informácií Univerzita Karlova v Prahe môže 
na bezplatné štúdium v tomto roku prijať 55 uchádzačov, Masa
rykova univerzita v Brne 30 Slovákov. Brnianska Janáčkova 
akadémia múzických umení, na ktorú sa hlási viac ako 30 uchá
dzačov z o  Slovenska, musí dodržať limit len piatich adeptov, 
z ktorých jedného prijme na hudobnú fakultu, dvoch na divadel
nú fakultu a jedného na postgraduálne štúdium. Česká vysoká 
škola technická môže prijať 35 adeptov, Vysoká škola banícka 
v Ostrave 35 a Univerzita Palackého v Olomouci 15 záujemcov 
z o  Slovenska. Prihlášky na české vysoké školy mohli občania 
Slovenskej republiky podávať do konca apríla, záujem však 
niekolkonásobne prevýšil možnosti väčšiny českých škôl. 

(Podľa dennej tlače zo dňa 16. 4 1998) 

250 000 Sk na Internet 
pre Študentský domov L Štúra 

Veľvyslanec Holandského královstva v SR J. E. Hugo Gajus 
Scheltema na záver svojej misie ponúkol Univerzite Komen
ského 250 000 Sk na rozšírenie výpočtovej techniky a na 
umožnenie intenzívnejšieho využívania Internetu našimi štu
dentmi. Iniciatívy sa chopila Študentská samospráva ŠD LŠ 
a v spolupráci s Výpočtovým centrom MFF UK a ŠD LŠ vy
pracovala projekt INTERNEAT, ktorý holandské veľvyslanec
tvo odobrilo a už aj poslalo finančne prostriedky na učet 
ŠD LŠ. 

Projekt INTERNEAT umožní študentom bývajúcim na interná
te prístup k PC a ich využívanie pri príprave diplomových prác 
a rôznych projektov, prístup k počítačovej sietí Univerzity Ko
menského, k elektronickej pošte, k využívaniu informačných 
zdrojov univerzity, prístup k Internetu a neskoršie a j  pripojenie 
osobných počítačov študentov na sieť. Realizácia projektu pred
pokladá vybudovanie počítačovej miestnosti na ŠD L Š  vyba
venej serverom, niekolkými osobnými počítačmi a terminálmi 
a s jej pripojením do počítačovej siete UK. A ž  bude možné pri
pojenie aj osobných počítačov v jednotlivých izbách na počíta
čovú sieť, tak nutnú kabeláž si  budú študenti už  financovať 
sami. Táto operácia bude však pre nich finančne únosná, pred
pokladá sa, že pripojenie osobného počítača bude stáť maxi
málne 1600 Sk. 

Podľa našich informácií montáž zariadení a inštaláciu siete 
zabezpečí študentská samospráva ŠD LŠ v spolupráci s Výpo
čtovým centrom MFF UK a ŠD LŠ d o  dvoch mesiacov o d  pride
lenia finančných prostriedkov. (jh) 

Tlačová b e s e d a  

Na pravidelnú tlačovú konferenciu pozval rektor UK prof. 
Devínsky 15. apríla 1998 zástupcov masmédií, aby ich infor
moval o aktuálnych otázkach vysokých škôl a nových aktivi
tách Univerzity Komenského. Novinári boli okrem iného 
oboznámení s projektom Umožnime Rómom študovať na 
UK, informovaní o kampani na získanie finančných pros
triedkov na obnovu Auly UK. o finančnom dare holandského 
veľvyslanectva ŠD LŠ na vybudovanie prístupu d o  siete 
Internetu, ako i o príprave stretnutia rektorov slovenských 
a českých vysokých škôl Predmetom diskusie boli a j  otázky 
financovania a legislatívy slovenského vysokého školstva 

5 



ÚVAHY - NÁZORY - POSTREHY 

T é m a :  MATURITA 
V marcovom čt'sle NAŠEJ UNIVERZITY sa objavila 

správa pod nadpisom Gymnáziá žiadajú vysoká školy 
o podporu pri zmene modelu maturitných skúšok. Rád by 
som sa k tejto téme vyjadril podrobnejšie. 

Spôsob ukončovania stredoškolského štúdia na našom území 
má dlhou tradíciou ustálenú podobu: maturitu. Čo sa však v po
sledných rokoch podstatne zmenilo, je forma jej realizácie. 
V podstate došlo k nahradeniu modelu úplne centralizovaného 
modelom úplne decentralizovaným. Mám tým na mysli skutoč
nosť, že organizácia i obsah maturitných skúšok boli najskôr do 
detailov určované centrálne "zhora", kým v súčasnosti sú tieto 
kompetencie v rukách jednotlivých škôl. Ak tento fakt spojíme 
s konštatovaním, že demokratizácia vzdelávania vedie na jednej 
strane k výraznému rastu počtov tých študentov, ktorí získavajú 
úplné stredoškolské vzdelanie (ukončované maturitou), na dru
hej strane zasa s upozornením na postupnú zmenu sociálnej roly 
maturitného vysvedčenia, keď po ukončení strednej školy nasle
duje stále častejšie ďalšie štúdium na vysokej škole než vstup do 
zamestnania, vystupuje stále naliehavejšie do popredia potreba 
zaoberať sa negatívami popisovaného stavu a hľadať modely na 
ich zmiernenie alebo odstránenie. 

Aké sú najvýznamnejšie výhrady? 

Predovšetkým ide o prílišnú subjektívnosť pri určovaní úrovne 
požiadaviek, ale aj  pri posudzovaní výkonov maturantov na rôz
nych školách (aj toho istého typu). Pokračovať môžeme nízkym 
podielom iných ako verbálnych (slovných) foriem uplatňovaných 
pri maturitných skúškach. Vyúsťuje to minimálnou až žiadnou 
(okrem formálnej stránky) akceptáciou maturitného vysvedčenia 
vysokými šŕco/ami. 

Aké sú najčastejšie spomínané nástroje prípadných zmien? 

Odvíjajú sa od objektivizácie maturity využitím skúseností 
získaných pri overovaní iných modelov maturitnej skúšky (napr. 
externá tvorba obsahu aj externé hodnotenie), cez väčší podiel 
písomnej formy skúšky oproti súčasnému stavu včítane jej nezá
vislého hodnotenia, až po zvýšenie miery dôveryhodnosti a tým 
aj akceptovateľnosti výsledkov maturitnej skúšky pri prijímacom 
konaní na jednotlivé fakulty slovenských vysokých škôl. 

Aký je vecný obsah pripravovaného návrhu modelu 

maturitnej skúšky na gymnáziách? 

I. ŠTRUKTÚRA: Navrhujú sa tri povinné maturitné predmety 
s nasledovnou formou: 

Slovenský jazyk a literatúra písomne ústne 
Cudzí jazyk písomne ústne 
Matematika písomne 

a dva voliteľné maturitné predmety (oba písomne aj ústne), kto
ré možno vybrať z týchto predmetov (majúcich minimálne 6 hodi
novú dotáciu, rozloženú aspoň do dvoch ročníkov): 

Dejepis, Geografia, Fyzika, Biológia, Chémia, ďalší cudzí jazyk, 
Náuka o spoločnosti, Programovanie, Dejiny umenia, Ekonomi
ka, Psychológia, Sociológia, ďalší predmet (predmet schválený 
MŠ SR s doložkou, že z neho možno maturovať). 

Navrhované povinné predmety môžu mať dve úrovne: 
a) riadna 
b) vyššia (s "certifikátom*), 
ktoré by boli určené tzv. maturitným štandardom. 

U voliteľných predmetov je možné uvažovať aj o zaradení formy 
obhajoby projektu ako súčasti maturitnej skúšky s maximálnou 
váhou na celkový výsledok 25%. 

II. HODNOTENIE: Písomné skúšky sa konajú anonymne, prá 
ce po sústredení posudzujú externí hodnoťitelia podlá jednotné
ho kľúča (jednoznačné a rovnaké pokyny + vzorové riešenie, 
aby hodnotenie bolo rovnaké a objektívne) platného v celej re
publike. Pre výber hodnotiteľov by mali byt vytvorené kritériá 
Hodnotiteľ navrhne výsledok, definitívnu známku však stanoví 
maturitná komisia. 

V prípade, že žiak koná písomnú aj ústnu skúšku platí: 
- jedna výsledná známka 
- hodnotenie oboch častí má rovnakú váhu (tj výsledná znám 

ka = priemer známky z písomnej a ústnej skúšky) 
- v prípade, keď priemer nie je celé číslo, zohľadní maturitná ко 

misia výsledky žiaka dosahované v danom predmete počas 
štúdia 

- v prípade priemeru 4,5 opakuje žiak skúšku z tohoto predmetu 

Písomné práce sa odtajnia pred maturitnou komisiou po vyko 
naní ústnych skúšok. 

Pre ústne skúšky je potrebné stanoviť minimálny počet matunt 
ných tém a zvážiť obsah tém v nádväznosti na obsah učiva po 
sledného ročníka 

III. ORGANIZÁCIA: Písomné skúšky prebiehajú v mesiacoch 
marec - máj a konajú sa v jednom termíne takto voliteľné pred 
mety (okrem cudzieho jazyka) - marec, povinné predmety okrem 
matematiky ( +  cudzie jazyky ako voliteľný predmet) apnl mate 
matika - máj. Písomná skúška z povinných predmetov matuntnei 
skúšky trvá 240 minút, z voliteľných predmetov 180 mmut 

Témy písomných maturitných skúšok sú pre všetky gymna/л 
spoločné, komisii zloženej z učiteľov gymnázií metodikov a vy 
sokoškolských odborníkov ich navrhujú stredoškolskí učitelia 
Komisia na ich základe vypracuie definitívne témy (v dostatí >' 
nom množstve), rešpektujúce učebné osnovy ' ľ " " '  
metov. Definitívne zadania sa doručia na školy a ostávajú utajené 
až do začiatku písomných skúšok. 

V termíne konania písomných skúšok obdržia všetci žiaci 
rovnaké formuláre a po vyplnení identifikačných údajov sa ihneď 
zabezpečí anonymita. Po ukončení písomnej skúšky škola za 
bezpečí bezprostredné doručenie všetkých prác do externého 
hodnotiteľského strediska. 

Napriek tomu, že sa predpokladá zachovať doterajšie zloženie 
maturitnej komisie, predložený návrh je v prípade realizácie 
významne obmedzený jednak existujúcou legislatívou, jednak 
potrebou rozpracovania celého tvorivého a servisného systému 
Medzi najvážnejšie úlohy či problémy tu patria. 
- prípadné zmeny v učebných plánoch a učebných osnovách. 
- oddelenie ukončenia stredoškolského štúdia od maturity, 
- maturitné štandardy a podmienky získania certifikátu, 
- pozícia ministerstva školstva, vysokých škôl, školskej inšpek 

cie, metodických pracovísk pri maturitných skúškach, 
- organizačné záležitosti (včasné doručenie zadaní na školy, ich 

utajenie, organizácia hodnotení písomných prác a pod ). 
... a najmä - postoj slovenských vysokých škôl k princípom, 

uplatňovaniu popísaného návrhu a uznávaniu výsledkov takto 
vykonanej maturitnej skúšky. 

Je povzbudivé, že napriek existencii uvedených i dalších preká 
žok sa riaditelia bratislavských gymnázií rozhodli už v priebehu 
tohoto školského roka pre dobrovoľné overenie niektorých mo
dulov popísaného návrhu v školskej praxi Veríme, že predlože
ný návrh neprejde bez povšimnutia medzi čitateľmi NU. Ved 
sú medzi nimi pedagogickí I vedeckí pracovníci, študenti 
(z nich mnohí budúci stredoškolskí učitelia), rodičia, atd., 
jednoducho - široká komunita, ktorá má vážny záujem a cíti 
zodpovednosť za kvalitu stredoškolského vzdelávania na Slo
vensku ako nutnej podmienky pre zaistenie vysokej úrovne 
absolventov našej univerzity. Redakcia ochotne sprostredku 
je Vaše postrehy, názory, odporúčania či Iné prejavy ochoty 
pomôcť klubu riaditeľov bratislavských gymnázií. 

Doc. RNDr Vladislav Rosa, CSc , MFF UK 
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Zachraňme Aulu UK! 
P o d  týmto názvom odštartovala v po

lovici apríla Univerzita Komenské
ho... kampaň na získanie finančných 
prostriedkov na obnovu Auly UK 

P o  celé dlhé desaťročia je Aula UK, 
kde je každý rok promovaných takmer 
4000 absolventov nielen Univerzity 
Komenského, ale a j  iných vysokých 
škôl v Bratislave, hrdosťou a pýchou 
našej Alma mater. V súčasnosti však už 
prestáva byť dôstojným symbolom 
a reprezentačným priestorom univerzi
ty; pretože sa skutočne nachádza v ha
varijnom stave. K najzávažnejším prob
lémom, ktoré ohrozujú prevádzku Auly 
UK, patrí havarijný stav strechy auly 
ako dôsledok poveternostných pod
mienok (hrdzavá konštrukcia, poško
dená sklenná časť strechy), ako a j  
opotrebovanosť interiéru auly (poško
denie mramorových obkladov, dreve
ných častí interiéru, najmä sedadiel, 
chýbajúce lustre, apod.). 

Je všeobecne známe, že Univerzita 
Komenského už niekolko rokov zápa
s í  s velkým nedostatkom finančných 
zdrojov na vlastnú prevádzku a už vô
bec jej neostávajú prostriedky na údrž
bu a potrebné stavebné úpravy Preto 
sa vedenie Univerzity Komenského 
rozhodlo oslovit veřejnost a iniciovat 
zbierku na obnovu Auly UK. 

Ak sa a j  V y  rozhodnete pomôcť za
chránit aulu našej Alma mater, môžete 
svoj  finančný príspevok poslať na číslo 
zvláštneho účtu: 35-4129-012/0200 
vo VÚB Bratislava-mesto s označe
ním "AULA UK". 
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Záverečné práce na strategickej štúdii 
pre Integrovaný iniermačný a komunikačný systém Univerzity Komenského 

V novembrovom čísle Našej Univerzity sme podrobnejšie informovali o rozhodnutí Kolégia rektora UK, ktoré na svojom zasadaní 
dňa 17. októbra 1997 prijalo rektorom predložený návrh postupu budovania Integrovaného informačného a komunikačného sys
tému (IIKS) Univerzity Komenského. V rámci tohoto postupu sa ako prvý krok realizuje etapa strategického plánovania nevyhnutá 
pre analýzu existujúcej situácie na univerzite a definovanie východzích podmienok pre tvorbu IIKS. Najdôležitejším a najnáročnej
ším krokom etapy strategického plánovania je vypracovanie strategickej štúdie, ktoré sa v čase písania tohoto príspevku, teda 
koncom apríla 1998, po 6 mesiacoch práce blíži k záveru. Radi by sme teda priblížili univerzitnej verejnosti priebeh prác na stra
tegickej štúdii. 

Kostra počítačovej siete UK ku dňu 25.3.1998 

JLFUK FMUK 

SANET MFFUK 

Internet 

FAFUK FTVSUK LFUK 

МИ" / 6 1 »  

RUK 

0 0M> 

CMBRJK 

EBFUK 

PRJFUK FIFUK PRAFUK PDFUK 

1. Celková charakteristika prác 
Práce na strategickej štúdii IIKS sa začali začiatkom no

vembra 1997. Stalo sa tak na základe rozhodnutia rektora, 
po prerokovaní a schválení úvodnej štúdie k projektu IIKS 
vo Vedení UK a Kolégiu rektora UK v októbri 1997. Scenár 
prác na strategickej štúdii vychádzal z postupu uvedeného 
v úvodnej štúdii. Podľa tohoto scenára vypracovávanie 
strategickej štúdie pozostáva z 5 fáz: prípravnej fázy, fázy 
analýzy činnosti univerzity, fázy revízie existujúceho infor
mačného systému, fázy identifikácie možností inovované
ho informačného systému a fázy návrhu možných scená
rov dalšieho postupu, V rámci týchto fáz vznikajú doku
menty predpísané používanou metodikou CCTA. Niektoré 
z nich podliehajú schváleniu Komisie pre informačný sys
tém (tvorenej rektorom, prorektormi, kvestorom a vedúcim 
tímu pre vypracovanie strategickej štúdie) a niektoré aj 
schváleniu Kolégia rektora UK. Vyššieuvedené fázy nena
sledujú striktne jedna za druhou, ale do značnej miery sa 
prekrývajú. 

Práce, ktoré sa pri vypracovávaní strategickei štúdie vy
konávajú, možno rozdeliť podľa ich charakteru do dvoch 
skupín. V prvej skupine prevláda analýza prostredia a čin
nosti univerzity. Práce z druhej skupiny sa zaoberajú 
skôr technologickými otázkami spojenými so zhodnotením 
existujúceho a prípravou nového informačného systému 
Vychádzajúc z tejto skutočnosti sa vypracovávanie strate
gickej štúdie IIKS od začiatku rozdelilo na dve časti: ana
lytickú a technologickú. 

2. Práce v analytickej časti 
V rámci analytickej časti bolo potrebné najprv rozbehnúť prípravnú 

fázu, ktorej hlavným cieľom bolo vypracovanie dokumentov popisujúcich 
celkovú situáciu univerzity, hlavné procesy, problémy a obmedzenia 
a očakávaný budúci vývoj. Činnosť univerzity bola pre potreby strategic
kej štúdie rozdelená do nasledujúcich oblastí: 

Názov oblasti (anglický názov) Kód 
vzdelávacia (Education) ED 
vedecká (Research) RE 
vzťahy s verejnosťou (Public Relations) PR 
zahraničné vzťahy (International Relations IR 
zabezpečenie vnútorného chodu: 
- plánovanie a rozpočet (Planning and Budget) PB 
- správa finančných zdrojov (Financies) Fl 
- personálne zabezpečenie (Human Resources) HR 
- legislatívne zabezpečenie (Legislation) LE 
- obstarávanie tovarov a služieb (Procurement) PC 
- informačné technológie (Information Technology) IT 
- prevádzka budov a zariadení (Facilities) FA 
- chod knižníc (Libraries) U 
podnikateľská činnosť (Entrepreneurial Activities) EA 
rozvoj (Development) DE 

Prvé práce začali v oblastiach vzdelávania, zahraničných vzťahov 
a chodu knižníc. Pretože vypracovávanie strategickej štúdie je úloha pre 
širší kolektív, bolo veľmi dôležité vytvoriť podmienky pre čo najefektívnej
šiu koordináciu a komunikáciu. Preto sa v týchto prvých fázach venovalo 
zvýšené úsilie vypracovaniu usmernení a štandardov pre prácu, ktoré bo
li následne prerokovávané s kolektívom pracovníkov vypracovávajúcich 
strategickú štúdiu na pracovných seminároch. 

Koncom januára sa konal seminár prodekanov zodpovedných za pro
jekt na jednotlivých fakultách. Týchto prodekanov určili dekani na zákla
de dohody v Kolégiu rektora UK v októbri 1997. Na seminári bol prezen
tovaný doterajší a ďalší plánovaný postup prác a úlohy pre zodpoved
ných prodekanov. Viacerí z prítomných sa aktívne zapojili do diskusie o 
problematike projektu a hodnotili ho ako veľmi aktuálny. Záverom tohoto 
seminára bolo oznámené, že sa uskutoční návšteva vedúceho tímu na 
všetkých fakultách s cieľom prediskutovať základný stav zabezpečenia 
využívania informačných technológií na jednotlivých fakultách 

V prvom týždni februára 1998 dostali prodekani zodpovední za IIKS 
zoznam otázok týkajúcich sa používania informačných technológií na ich 
fakultách a v poslednom týždni februára sa začali návštevy vedúceho tí
mu pre vypracovanie strategickej štúdie a jeho zástupcu na fakultách. Na 
týchto návštevách sa zisťoval stav zabezpečenia využívania informačných 
technológií a podmienky, ktoré jednotlivé fakulty v tomto smere majú vy
tvorené. Vyhodnotenie výsledkov týchto návštev bude súčastou strategic
kej štúdie. 

Stav prác na strategickej štúdii koncom marca bol predmetom rokova
nia Komisie pre IS pod vedením rektora a následne aj Kolégia rektora 
UK. Komisia prerokovala správu o stave prác na strategickej štúdii, 
podrobne prediskutovala a pripomienkovala predložené dokumenty 
s popismi činnosti v jednotlivých oblastiach a prediskutovala tiež otázky 
súvisiace s cieľmi a prioritami univerzity, ktoré sú dôležité z hľadiska prác 
na strategickej štúdii Komisia, vychádzajúc z autoevaluačnei správy pre 
CRE a poznatkov získaných z doterajšieho priebehu vypracovávania stra
tegickej štúdie, stanovila tieto oblasti, ktorým treba venovať prvoradú po
zornosť: 
- prístup akademickej komunity k informáciám potrebným pre vzdelávací 

i výskumný proces, 
- prístup univerzitnej komunity k informáciám o UK а jej súčastiach, 
- vnútorné otvorenie univerzity pre študentov. 
- zabezpečenie používania moderných informačných technológii', 
- získavanie a najma udržanie najkvalitneßich pracovníkov v /ednotlivých 

oblastiach na univerzite. 
- zavedenie moderného informačného systému v oblasti správy financií 

a ľudských zdrojov. 
Tieto priority boli následne schválené aj Kolégiom rektora UK. 
Vychádzajúc zo stavu prác ku koncu marca bol vedúcim tímu pre stra 

tegickú štúdiu vypracovaný a rektorom UK schválený upresnený plán po
stupu pri tvorbe strategickej štúdie IIKS, podľa ktorého sa v dalšom treba 
sústrediť naima na analýzu v tých smeroch, ktoré súvisia so zvolenými 
prioritami. 

3. Práce v technologickej časti 
Práce v technologickej časti sú rozdelené do nasledujúcich oblastí 
Základné služby IIKS: 
- Elektronická pošta 
- Prístup k všeobecným informáciám (systémy W W W  a INFO) 
- Elektronické konferencie (text. audio, video) 
- Kancelárske systémy 
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Infraštruktúra IIKS: 
- Komunikačná infraštruktúra 
- Osobné počítače 
- Servery 
Otázky bezpečnosti 
Prostredie pre vývoj IIKS 

V rámci týchto prác sa velká pozor
nosť venovala komunikačnej infra-
štruktúre (univerzitná sieť), ktorá bude 
mať v novom IIKS kľúčovú úlohu. S ú  
navrhnuté rôzne alternatívy zlepšenia 
súčasného stavu kostry siete (súčasný 
stav pozri obrázok), ktorý je najmä po
čas pracovnej doby pre viaceré súčas
ti univerzity vrátane rektorátu ďalej ne
únosný (pozri graf priemerného týž
denného zaťaženia linky RUK - Mlyn
ská dolina počas pracovnej doby. Cez 
túto linku komunikuje s Internetom 
väčšina fakúlt UK. Zvýšenie výkonnos
ti tejto linky je u Slovenských teleko
munikácií objednané už  o d  augusta 
1997, napriek pravidelne opakovaným 
urgenciám však nebolo d o  20. apríla 
1998 realizované). Zvýšená pozornosť 
bola venovaná aj problematike elek
tronickej pošty, prístupu ku všeobec
ným informáciám a bezpečnosti 

4. Záver  
Doterajší priebeh prác, na ktorých sa s rôznym stupňom zapojenia po

dieľalo 30 pracovníkov, potvrdzuje správnosť rozhodnutia venovať čas, 
energiu a prostriedky vypracovávaniu strategickej štúdie. Prebiehajúce 
analýzy jasne dokumentujú problémy, bez riešenia ktorých zavedenie no
vého informačného systému nemá nádej na úspech. Ako hlavné problé
mové oblasti sa javia: 

- personálne zabezpečenie oblasti používania informačných technológii, 
• podstatné skvalitnenie vlastnosti kostry univerzitnej počítačovej siete 

umožňujúce využívať základné komunikačné a informačné služby, ktoré 
dnes počítačové siete štandardne poskytujú, 

- riešenie problému prístupu akademickej komunity k informáciám potreb
ným pre vzdelávací i výskumný proces (vytvorenie virluálnej knižnice 
poskytujúcej prístup ku kľúčovým databázam odborných informácii 
a publikácii v zahraničí i na univerzite) i ku všeobecným informáciám 
o univerzite a jej súčastiach (vybudovanie resp dobudovanie systémov 
poskytujúcich širokú škálu informácii založených na technológii typu 
WWW), 

• vytvorenie moderného informačného systému v oblasti správy financií. 
ľudských zdrojov i riadenia univerzity. 

Ukončenie prác na strategickej štúdii sa predpokladá na prelome apríla 
a mája Mesiac máj bude venovaný pripomienkovaniu vytvorenej strate
gickej štúdie zo  strany Komisie pre IS Závery štúdie pôjdu na vyjadrenie 
fakultám v priebehu júna a Kolégium rektora UK by sa nimi malo zaobe
rať na svojom júlovom zasadaní. 

Na záver treba zdôrazniť, že na základe zistení pri vypracovávaní 
strategickej štúdie sa jednoznačne ukazuje, že problémy okolo pou
žívania informačných technológií pre vzdelávanie, vedu í riadenie nie 
sú fakulty a ostatne súčasti našej univerzity v stave efektívne riešit 
samostatne a jediná možnost je riešiť ich vo vzájomnej spolupráci. 
Rozhodnutie o spoločnom postupe pri riešení problémov v oblasti 
informačných technológií bolo jednomyselne podporene aj Kolégiom 
rektora UK. 

Peter Mederly, 
Matematicko-fyzikálna fakulta UK 

Malá anketa o rozpoznávaní času 
Rozpoznávanie premien času už  nie je výsa

dou filozofov, či básnikov. V súčasnosti sa pod 
analýzy krokov ľudstva podpisujú najmä žurna
listi. Preto s o m  oslovila tých, ktorí sa na povo
lanie žurnalistu pripravujú na pôde Filozofickej 
fakulty UK. S o  svojimi názormi nielen na štu
dentský život sa s o  mnou podelili študentky 
1. ročníka odboru žurnalistiky: Kristína, Soňa, 
Lucia a Katarína.; Veď napokon žena ako novi
nárka už dávno nie je výnimkou, 

• Podstatná čast vášho štúdia je ešte pred 
vami. Napriek tomu - uvažujete už nad 
tým, v akej oblasti médií by ste chceli pra
coval? 

Lucia: Vždy ma přitahovala tlač Chcela by 
som byt bližšie k ľudom, robiť skôr publicistiku 
- rozhovory, reportáže 

Soňa: Mne sa atraktívnejší vidí rozhlas, veľmi 
rada by som sa uplatnila v duchovnom vysiela
ní Slovenského rozhlasu 

Katarína: Chcela by som robiť politického 
spravodajcu, neviem ešte, či v tlači, alebo tele
vízii. 

Kristína: Rada by som sa venovala písaniu 
o hospodárstve. 

• Mnoho mladých ľudí sa po ukončení 
štúdia zamestná v Bratislave, trvaie opustia 
svoje rodisko. Nemáte pocit, že takto trpí 
úroveň profesií v regiónoch? Ved kto, ak nie 
vzdelaný, inteligentný človek má pozdvihnút 
prostredie, z ktorého vzišiel? 

Soňa: Je to spojené s dobou, každý hľadí na 
finančné zabezpečenie ... 

Katarína: Najlepšie možnosti pre uplatnenie 
sa novinára sú v Bratislave, budúcnosť regio
nálnych novín je neistá. Ako budú pokračovať, 
či nezaniknú. 

Kristína: Niektoré regionálne noviny sú na 
amatérske] úrovni. Je  chyba vydavateľov, že tr
pia podpriemernosť 

Spomenuli ste priemernosť. Je to syndrom, 
ktorým trpí spoločnost? 

Katarína: Je  pohodlné byt priemerným. Ale 
niekedy sa mi vidí, akoby sme sa z a  seba han
bili. Možno je to ešte zakotvené v ľudoch 
z predchádzajúceho obdobia... Ale mladí, čo 
vyrastajú v nových pomeroch, sú iní 

• Aktuálnou témou je nadalej kvalita vyso
koškolského štúdia a jeho vývoj na Sloven

sku. Ako hodnotíte svoje studium na fakulte, 
pripadne čo vám chýba? 

Kristína: Chýba internát. Myslím, ž e  b y  sme 
sa mali učiť dva cudzie jazyky. A každý deň 
mať hodinu angličtiny a anglických lektorov. 

Katarína: Úroveň pedagógov je vysoká, manj 
kvalifikáciu, ale nie s ú  finančne docenení. Uni
verzita by mala viditeľnejšie hlädat sponzorov. 

Kristína: Problém financovania starých a no
vých univerzít sa prenáša d o  vzťahov medzi 
študentmi Napokon |e to nefér voči študentov 
ktorý je rád, že sa dostal n a  školu 

Soňa: J a  by s o m  sa vyjadrila k prednáškam 
z filozofie. Filozofia je téma, ktorá si zaslúži iný 
prístup 

Katarína: Filozofia je veľmi komplexná 
a komplikovaná. Jeden semester nestad'. viac 
b y  sme sa mali zamerať n a  die'a autorov. 

Kristína, Soňa. Lucia a Katarína citlivo roz
poznávajú svoj študentský čas Venujú h o  
vysokoškolským povinnostiam a duchovnému 
rastu. Nechýba im talent a dar videnia suvsios 
tí. Azda predstavujú u ž  generáau. ktorá bude 
vedieť riešiť problémy s nadhtadorr neupaoa-
júc d o  extrémov. 

Eva Bachletova 

i I i S i f i i S I I I 1 I i f f I I I 1 I S S S § S I I I i S ! I f i i I 

s? H 3 2 ц i gi g h i h i 11 i г 11 i и !  
Сиové obdobu 

Poznámka V obdobiach 25 11. 1996 - 17. 3 1997 a 18 6 1997 • 18 B 1997 nebol iUtMtcké úda)e k dbpazk* Chýbajúce údщя ей v 
nahradené IneArnou rterpoiaoou 

Pria merné zaťažení« linky RUK - MFFUK v pracovných d Л och od t.00 do 16.00 
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Študentská tlmočnícka konferencia 

Už po druhýkrát sa v tomto akademickom roku 23. a 24. marca 1998 stretli študenti 5. ročníka prekladateľ-
sko-tlmočníckych kombinácii FIF UK na simulovanej konferencii, na ktorej si opäť vyskúšali, ako chuti simul
tánne kabinové tlmočenie. Po skromnejšom novembrovom pokuse v jazykovom laboratóriu FIF UK tentoraz 
mali k dispozícii reprezentačné priestory Zichyho paláca. Dovoliť si to mohli predovšetkým vdäka sponzorstvu 
prekladateľsko-tlmočníckej agentúry VKM, s.r.o., ktorej nie je ľahostajná výchova nádejných adeptov tohto prí
ťažlivého, ale predovšetkým na tvrdú prácu, prax I talent náročného povolania. Odborným garantom podujatia 
bola i tentoraz katedra germanistiky FIF UK. 

V prvý deň konferencie boli na programe 

tri prednášky z úplne odlišných odborov. 

Imitujúc náš trh práce, na ktorom sa tlmoč

ník nemôže správať príliš prieberčivo, mali 

i v tomto ohľade študenti vytvorené priam 

reálne podmienky. A k o  prvý sa prítomným 

prihovoril prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc.. 

v prednáške zameranej na ľudské práva 

a zvlášť na práva menšín. Doc. RNDr. Ka

mil Sárka. CSc., z FAF UK. sám konferenč

ný tlmočník, prednášal v angličtine o od

bore, ktorého názov vzbudzoval u študen

tov z o  začiatku značnú nedôveru v o  vlast

né schopnosti - o spektroskopii. O úlohe 

umenia v živote súčasného človeka zaují

mavo rozprávala PhDr. Beáta Felová z o  

Slovenskej televízie. V nemeckej a ruskej 

tlmočníckej kabíne sa striedali piataci z prí

slušných katedier a v anglickej zväčša mla

dí tlmočníci agentúry VKM. Nie každý má 

totiž záujem využit ponúknutú šancu... 
Druhý deň rokovania sa už obišiel bez 

stresu sprevádzajúceho tlmočenie. Kabín 

sa študenti tentoraz radšej vzdali a v plnej 

miere sa sústredili na tému, ktorá sa väčši

ny z nich bude za krátky čas bytostne dotý

kať. Reč bola totiž o tlmočníckej etike, a to 

v podaní jednej z najpovolanejších odbor

níčok - doc. PhDr. Taidy Novákovej, CSc. 

Nejeden naznačený problém potom našiel 

odozvu v neformálnej diskusii študentov 

všetkých ročníkov translatologického štú

dia s hosťami - PhDr. Penkou Veselskou 

a tlmočníkmi PhDr. Lubou Fedorovou, 

PhDr. Vierou Makarovou, PhDr. Ferdinan

dom Pálom, PhDr. Jaroslavom Stahiom 

a Mgr. Janou Žemlovou. 

Príjemným prekvapením i pre samotných 

organizátorov bola prítomnosť Rodericka 

Jonesa, zástupcu úradu TAIEX pri Európ

skej komisii, tlmočníka štyroch svetových 

jazykov, ktorý sa zároveň venuje príprave 

tlmočníkov pre potreby EÚ. Úrad TAIEX 

poskytne na výučbu tlmočenia na FIF UK 

kompletne vybavenú tlmočnícku učebňu, 

ktorú budú môcť študenti využívať od bu

dúceho školského roka, takže študentská 

konferencia bola í vhodnou príležitosťou 

poďakovať sa pánu Jonesovi a dokázať, že 

investícia nebude zbytočná. 

Niekolko ohlasov 

• "Neoľutovali ste sponzorstvo takejto 
finančne nevýnosnej akcie?" 

PhDr. Penka Veselská, agentúra VKM: 

- Ani najmenej. Príjemne ma prekvapil záu
jem a účasť študentov. Veľmi si cenim i to. 
že medzi nás zavítal aj prodekan FiF UK 
doc Žigo a vedúci katedry germanistiky 
doc Gedeon. Počiatočné obavy vo fáze prí
pravy teda jednoznačne vystriedal prijemný 
pocit, že sme takýmto spôsobom podporili 
náš tlmočnícky dorast 

"Zaujali vás niektorí študenti natolko, 
že s nimi budete počítať vo vašej agen
túre?" 

- Spôsob prijímania mladých tlmočníkov 
do našej agentúry som študentom vysvetlila 
v diskusii. Prezradiť vám ešte môžem, že 
ma zaujal výkon jedného tlmočníka v anglic
kej, dvoch v nemeckej a jedného v rus
kej kabíne. Dalo sa rozoznať koho tlmoče
nie baví a chcel by sa mu profesionálne 
venovať. 

• Otázka docentovi P. Žigovi, prodeka
novi FIF UK: 

"Všimli sme si, že ste po celý čas všet
kých pozorne počúvali. Ako sa vám kon
ferencia páčila?" 

- Bez preháňania poviem - geniálny ná
pad a vynikajúca organizácia. Potešilo by 
ma. keby si prostredníctvom takýchto 
akcií všimli najlepších študentov ich po
tencionálni zamestnávatelia, teda predo
všetkým tlmočnícke agentúry. Za vedenie 
fakulty sľubujem pomoc pri najbližšej konfe
rencii. 

•"Pán Jones, sú podobné akcie bež
né pri výučbe tlmočenia v krajinách EÚ?" 

- Zažil som niekolko simulovaných konfe
rencií, ale takúto naozaj po prvý raz. Veľmi 
milo ste ma prekvapili 

"Ako hodnotíte výkony v kabínach?" 

- Rozumel som všetkému, to je základ. 
Isté nedostatky sú pri začiatočníkoch po
chopiteľné. Jeden preklad je hladší, iný 
menej 

priamo z dejiska: 

"A celkový dojem z našich študentov?" 

- Slovenskí študenti sú oveľa zrelší, než 
s akými som sa doteraz stretával Uvedo
mil som si to na/ma v diskusii Z otázok, kto
ré tlmočníkom kládli, bolo badal seriózny 
záujem a znalosť veci 

"Váš úrad nám poskytne kompletne vy
bavenú učebňu, ktorá má pomóct vide 
lávaniu buducich tlmočníkov, v nepo
slednom rade i pre EU. Čo spravíte, ak 
Slovensko požiadavky pre vstup do Unie 
nikdy nesplní?" 

- No, učebňu vám nevezmeme spať bode 
to pre nás jednoducho (те zasa /edma) 
stratená investícia 

• Na otázku: 'Ako si spokojná ty z po 
hladu hlavného aktéra - študenta?" od 
pověda Anka z katedry germanistiky, 
5. roč.: 

- Som rada, že sa nám čosi také podarilo 
zorganizovať. Asi najviac sa mi páčila 
utorková diskusia, kedy sme mohli klásť 
tlmočníkom otázky ozaj 'na telo'. Je mi 
lúto, že ako terajšia piatačka už takúto 
šancu nebudem mať, na svojich mlad
ších kolegov sa však určite prídem po
zrieť. 

• O konečné zhodnotenie sme požia
dali odbornú garantku konferencie - doc. 
Taidu Novákovú, CSc.: 

- Konferencia bola svojím obsahovým 
a spoločenským rámcom jedinečná • nedá 
mi nepovedať, že bola prvá svojho typu 
v Bratislave, prvá na Slovensku a dokonca 
prvá v regióne Myslím tým aj Viedeň a Bu
dapešť, kde prekladateľské a tlmočnícke 
inštitúty majú dlhoročnú tradíciu, tento typ 
konferencie tlmočenej 'naživo' simultánne 
v kabínach ešte nezorganizovali Veľmi sa 
teším z úspechu a pozitívneho echa konfe
rencie nielen ako odborná garantka, ale aj 
v mene svojich kolegov a hlavne všetkých 
našich študentov, ktorí boli /е/ hlavnými 
aktérmi. 

Martina Daňová, 
študentka 5. ročníka 

nemčina-angličtina 
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O jednej z možností, ako poznávať históriu Slovenska 
Poznávanie dávnej i nedávnej histórie 

Slovenska, jeho ľudí, kultúry a tradícií je  té
mou, ktorá vyvoláva živý záujem medzi za
hraničnými študentmi prichádzajúcimi na 
Slovensko absolvovať celé vysokoškolské 
štúdium, i medzi tými, ktorí prichádzajú na 
kratšie študijné pobyty a stáže. Niektorí 
z nich si  štúdium histórie či etnológie zvolili 
za svoj študijný odbor, iní svoj záujem 
o minulosť a súčasnosť Slovenska uspoko
jujú prostredníctvom odbornej či populár-
novednej literatúry, tlače, filmu, aktuálnym 
sledovaním súčasnosti, ktorá sa pred ich 
očami odvíja a dotvára obraz o Slovensku, 
Jednou z možností, ako poznávať nedáv
nu históriu Slovenska s ú  priame kontak
ty s osobnosťami, ktoré boli svedkami 
významných udalostí a s ú  živými kronika
mi minulosti. Takouto možnosťou bolo 
aj stretnutie s kultúrnym pracovníkom 
a prekladateľom JUDr. Matejom Andrá-
šom, ktoré zásluhou PhDr. Jany Pekaro-
vičovej zorganizovalo 17. marca t. r. pre 
svojich zahraničných študentov oddele

nie slovenčiny ako cudzieho jazyka pri 
katedre slovenského jazyka FIF UK 
v spolupráci s prof. PhDr. Jozefom Hviš-
čom, CSc., z katedry slovanských filoló
gií FIF UK. 

Nesporne zaujímavé pre poslucháčov 
bolo autentické, živé rozprávanie 76-ročné-
ho JUDr. Mateja Andráša, ktorý bol po ab
solvovaní Právnickej fakulty UK v Bratislave 
v rokoch 1946-47 osobným tajomníkom 
Vladimíra Clementisa, 1947-50 konzulom 
ČSR v Katoviciach, 1950-51 referentom pre 
Rumunsko na Ministerstve zahraničných 
vecí v Prahe. V období 1951-55 bol nedob
rovoľne zaradený do výroby, v rokoch 
1955-69 vedúcim sekretariátu Zväzu slo
venských spisovateľov v Bratislave, o d  
r. 1969 do r. 1973 námestníkom ministra 
kultúry, od r. 1973 riaditeľom vydavateľstva 
Slovenský spisovateľ. Na pozadí autorovej 
biografie a životných skúseností sa na be
sede odvíjala história slovenského národa 
od 40-tych rokov nášho storočia až po 
dnešok. Hosť svoj pohľad na dejinné uda

losti, na spoločensko-politickú situáciu jed
notlivých desaťročí a ich hodnotenie dopĺ
ňal vysvetľovaním historických súvislostí, 
ktoré pomáhali zahraničnému poslucháčo
vi  zorientovať sa v množstve faktov i názo
rov. Aktuálnym pre poslucháčov bolo aj 
nezaujaté hodnotenie súčasnej spoločen-
sko-politickej situácie na Slovensku, ná
rodnostnej politiky a obrazu Slovenska 
v zahraničí. 

Pre zahraničných študentov z o  španiel
ska, Poľska, Francúzska, Fínska, Rumun
ska, Slovinska, Chorvátska, Veľkej Británie, 
Ukrajiny, Ruska a Maďarska bolo iste zaují
mavé a inšpiratívne a j  rozprávanie o dip
lomatickej a kultúrno-osvetovej práci 
v zahraničí v rokoch 1945-51 a o preklada
teľskej činnosti predovšetkým poľských 
a ruských autorov. 

Toto podujatie bolo jednou z možností, 
ako ukázať zahraničiu prostredníctvom je
ho študentov a stážistov na FIF UK pravdi
vý obraz slovenskej histórie a j  súčasnosti 

PhDr. Ľudmila Žigová, FIF UK 

Seminár 
Slovenskej olympijskej akadémie 

Slovenská olympijská akadémia (SOA) zorganizovala 
v poslednú marcovú nedeľu seminár na tému "Olympijská 
výchova a vedomostné súťaže o olympijskom hnutí". 

Olympijskej výchove sa v celosvetovom meradle v rámci olym
pijského hnutia prikladá značný význam. Súčasné vedenie Medzi
národného olympijského výboru nadväzuje na coubertinovské 
ponímanie olympizmu, kde má olympijská výchova svoje neza
stupitelné miesto. 

Z a  Slovenský olympijský výbor sa na seminári zúčastnil jeho 
predseda, prof. Vladimír Černušák a podpredsedníčka dr. Mária 
Mračnová, zároveň členka Výkonného výboru SOA. 

Hlavný referát predniesol prof. Jozef Hrčka z Fakulty telesnej vý
chovy a športu UK, člen Výkonného výboru SOA a MUDr. Marián 
Kafka, podpredseda SOA. Obaja sa zhodli, že výchovu športom 
je nutné uskutočňovať v rámci olympijskej etiky, napĺňajúc etické 
princípy olympijskej myšlienky, s cieľom dosiahnuť harmonický 
rozvoj osobnosti. 

V koreferáte predseda SOA prof. Ján Grexa z FTVŠ UK slovami: 
'Výchova športom je pri všetkej dnešnej drahote lacná', výstižne 
charakterizoval, že šport je  nutné skĺbiť s výchovou, aby sa dosia
hol želateľný efekt - harmonicky rozvinutá osobnosť. 

Ďalšie koreferáty (dr. Branislav Antala z FTVŠ UK a dr. Borislav 
Petrík, člen Výkonného výboru SOA) sa týkali netradičných foriem 
olympijskej výchovy, akými s ú  napríklad vedomostné súťaže. Tie
to majú na Slovensku už svoju tradíciu a nie je dôvod v nich ne
pokračovať vzhľadom na ich celkovú popularitu. 

V bohatej diskusii odzneli mnohé podnetné návrhy na skvalitne
nie práce SOA na úseku olympijskej výchovy. 

Možno konštatovať, že SOA vyvíja bohatú činnosť na úse
ku olympijskej výchovy a vzdelávania, o čom nakoniec sved
čia aj slová uznania z úst renomovaných zahraničných odbor
níkov. 

Je potešiteľné, že na tohoročnom zasadaní mládeže v gréc
kej Olympii, ktoré každoročne poriada Medzinárodná olympij
ská akadémia, sa zúčastní aj študentka FTVŠ UK - Dagmar 
Tóthová. 

Mgr. František Seman, FTVŠ UK 

Študenti  daroval i  krv 

Na odber krvi prišlo 7. apríla 1998 do Univerzitného pas
toračného centra UK v Mlynskej doline 107 študentov Od
ber zabezpečovala Mobilná odberová jednotka Slovenského 
červeného kríža Ako uviedol zástupca SČK L Malík, úspe
chom nebol iba počet darcov, ale i to, že išlo väčšinou o pr-
vodarcov. Taktiež zdravotníkov prekvapilo, že vyše polovicu 
darcov tvorili dievčatá, čo býva v iných vekových skupinách 
presne naopak. 

Taktiež prevažne študenti Lekárskej fakulty UK mali 
možnosť 21. apríla 1998 v priestoroch svojej fakulty stať 
sa bezpříspěvkovými darcami krvi. Túto možnosť využilo 
75 študentov a Mobilná odberová jednotka SČK získala o d  
nich približne 37,5 litra krvi. 

PUBLIKÁCIE 
VYDANÉ VO VYDAVATEĽSTVE UK 

v apríli 1998 

ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA 
Béder, I.: Lymfatický systém človeka Sk 32,-
Buraj, I. a kol.: Sociálna filozofia. 

Vybrané kapitoly a texty Sk 60,-
Droppa, В.: Spôsoby novinárskeho sprístupňovania 

odborných obsahov verejnosti Sk 58,-
Hamar, D. - Lipková, J.: Fyiológia 

telesných cvičení Sk 88,-
Chorvát, D.: Biofyzika Sk 153,-
Mináriková, D. - Zemanova, A.: Angličtina 

pre doktorandské študium fyziky Sk 78,-
Slvák, F. a kol.: Slovenské a české dejiny štátu 

a práva v rokoch 1918 - 1945 Sk 96,-
štulrajter. V.: Fyziológia človeka 

pre študentov FTVŠ UK Sk 95,-

ZBORNÍKY VEDECKÝCH PRÁC 

Acta Physica U C  XXXVI I  1 & 2 
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P O Z N A T K Y  Z O  Z A H R A N I Č N Ý H  C I E S T  

Skúsenosti zo študijného pobytu na University of Newcastle 
V hlavnom meste severného Anglicka, 

ako je Newcastle často označovaný, sídli 
nielen skvelý futbalový klub, na ktorý je ce
lá Británia určite právom hrdá, ale predo
všetkým vynikajúca univerzita, vdáka ktorej 
sa špička britskej inteligencie na sever od 
Leeds koncentruje práve do tohto mesta. 
Na siedmich fakultách University of New
castle študuje viac ako 11 tisíc domácich aj 
zahraničných študentov, z toho takmer pä
tina pripadá na odbor všeobecné lekárstvo 
a stomatológia. Lekárska fakulta tejto uni
verzity je považovaná za jednu z najlepších 
a najprestížnejších v o  Velkej Británii a preto 
som si nesmierne cenil pozvanie od profe
sora R. Bhopala, vedúceho Oddelenia 
epidemiológie a verejného zdravotníctva 
miestnej lekárskej fakulty, doktora N. Blac-
ka, vedúceho Oddelenia pre kontrolu in
fekčných chorôb (CDCU) ako i doktora M. 
Snowa, vedúceho a klinického riaditeľa 
Oddelenia infektológie fakultnej nemocnice 
(jedného z dvoch pracovísk v krajine vyba
vených zariadeniami a prostriedkami na 
izoláciu a terapiu pacientov nakazených 
nebezpečnými hemoragickými horúčka
mi), ktorí mi ochotne ponúkli možnosť strá
viť väčšiu časť môjho študijného pobytu vo 
Velkej Británii práve na ich oddeleniach. 
Pre mňa, ako pre začínajúceho vysoko
školského pedagóga, bolo ich pozvanie 
o to zaujímavejšie a cennejšie, že všetky tri 
oddelenia sa zúčastňujú aj na výučbe štu
dentov na pregraduálnej i postgraduálnej 
úrovni. 
Výskumné projekty a výučba na Oddelení 

epidemiológie a verejného zdravotníctva 
lekárskej fakulty sú zamerané predovšet
kým na epidemiológiu neinfekčných ocho
rení, štatistiku, informatiku a sociálne vedy. 
Prostredníctvom programu EÚ "TEMPUS" 
sa oddelenie zúčastňuje aj na vzdelávacích 
projektoch v strednej a východnej Európe. 
Multidisciplinárnosť oddelenia a jeho blízka 

spolupráca s inými pracoviskami je zrejmá 
už z názvov niektorých nedávno zrealizo
vaných projektov: "Antikoagulácia a atriál-
na fibrilácia, Výskyt koronárnych srdco
vých ochorení u juhoázijskej komunity 
v Newcastle, Rizikové faktory klinicky dia-
gnostikovanej presenilnej demencie Alzhe-
imerovho typu, Ekonomika skriningu rako
viny prsníka. Povrchová ťažba uhlia a jej 
vplyv na zdravotný stav mladších školopo
vinných detí" a mnohé iné. Na rozdiel od 
systému výučby v odbore všeobecné le
kárstvo u nás, sa oveľa väčší dôraz kladie 
aj na menežment v zdravotníctve, ktorý je 
zameraný na výučbu stratégie finančne 
efektívnej liečby. Je na uváženie, či v situá
cii, v akej sa v súčasnosti nachádza väčši
na našich zdravotníckych zariadení, by 
nestálo za to pouvažovať o zaktualizovaní 
a zintenzívnení výučby tohoto predmetu aj 
na slovenských lekárskych fakultách Od
delenie epidemiológie a verejného zdravia 
University of Newcastle napriek svojej 
velkosti (vyše päťdesiat trvalých a honorár-
nych odborných pracovníkov podporova
ných takmer dvadsiatimi dokumentačnými 
pracovníkmi a technikmi) nepatrí medzi 
najväčšie akademické pracoviská svojho 
druhu vo Velkej Británii, úrovňou a kvali
tou svojej vedecko-výskumnej činnosti sa 
však zaraďuje medzi najpoprednejšie pra
coviská. 

Výučbu študentov medicíny ako i post
graduálne vzdelávanie v odbore epidemio
lógia infekčných chorôb zabezpečuje Od
delenie pre kontrolu infekčných chorôb na
chádzajúce sa v areáli miestnej všeobecnej 
nemocnice. Jeho profesionálny tím na čele 
s Dr. N. Blackom, ktorý takisto patrí medzi 
najlepšie na britských ostrovoch, pracuje 
neustále pod tlakom lokálnej a regionálnej 
tlače ako i ostatných masmédií. V čase 
môjho pobytu ich najviac zamestnával zvý
šený výskyt prípadov meningokokovej me-

ningitídy, ale predovšetkým desiatky prípa
dov tuberkulózy u detí na prvom stupni 
dvoch miestnych základných škôl (vzhlä 
dom na nízku incidenciu tuberkulózy sú 
britské deti očkované proti tejto nákaze až 
po desiatom roku života), Úzka kooperácia 
CDCU s podobnými centrami vo svete, 
hlavne v USA, sa veľmi pozitívne odráža na 
kvalite ich práce. Je to jeden z dalších jas 
ných príkladov, ako môže medzinárodná 
spolupráca prispievať k výraznému oboha 
teniu všetkých zainteresovaných strán A to 
s cieľom transformovať všetky novozískané 
poznatky do zlepšenej starostlivosti o zdra 
vie obyvateľstva, do zdokonalenia metód 
diagnostiky a terapie ako i prevencie in 
fekčných aj neinfekčných ochorení 

Na záver by som rád poďakoval za 
ochotný súhlas a podporu vedeniu Jesse-
niovej lekárskej fakulty UK v Martine ako 
i vedúcemu Ústavu epidemiológie JLF UK 
profesorovi MUDr. S Strakovi, DrSc Su 
časne by som rád vyzval všetkých mladých 
ľudí, študentov aj akademických pracovni 
kov našej univerzity, aby pretavili väčšiu 
iniciatívu zúčastnil sa Studených pobytov 
v zahraničí Je to nielen cesta ako sa obo 
hatiť o množstvo nových vedomostí a prak 
tických skúseností, ale i vhodný spôsob 
reprezentácie našei Alma mater ako ai  ce 
lej krajiny. Z vlastnei skúsenosti usudzu 
jem, že University of Newcastle je iednou 
z tých ustanovizni, ktoré su ochotne zú
častniť sa medzinárodnej spolupráce s rôz
nymi zahraničnými univerzitami a otvoriť 
svoje dvere aj pre mladých vedcov a kli-
nikov pochádzajúcich z krajín strednej 
a východnej Európy. Pre všetkých tých. 
ktorí by mali záujem o nadviazanie bliž
ších kontaktov, uvádzam aj adresu do 
movskej stránky University of Newcastle: 
www.ncl.ac.uk. 

MUDr. Rastislav Madar 
Ústav epidemiológie JLF UK, Martin 

Transformácia európskeho kontinentu v Berlíne 
Berlín - mesto, ktoré po zjednotení 

Nemecka nadobudlo svojskú tvár a stalo 
sa symbolom obrovských zmien doby, 
ktorú žijeme. Mesto, ktoré má ašpirá
cie stať sa strediskom budúcich dôleži
tých európskych rozhovorov a rozhodnu
tí. Pre nás, študentov 1. a 2. ročníka 
Ústavu medzinárodných vzťahov, sa stal 
Berlín miestom, kde sme konfrontovali 
názory odborníkov na transformáciu eu
rópskeho kontinentu s našimi vedomos
ťami. 

NDR je minulosťou, v meste však jeho 
príchuť stále cítiť. Priekupníci ruských ge
nerálskych čapíc či odznakov Lenina láka
jú zvedavcov a kupujúcich hneď pri Bran-
denburskej bráne. Alexanderplatz a najzná
mejšia ulica "východného" Berlína Unter 
den Linden s budovami veľvyslanectva bý

valého Sovietskeho zväzu, Štátnej opery, 
Humboldtovej univerzity, Komickej opery -
všetko miesta, ktoré sú nám bývalým 
•východným bratom" notoricky známe. Me
nej už západná časť Berlína. Aj  tá má svoje 
vlastné centrum, svoje vlastné pamiatky, 
múzeá a galérie. Práve tu, presnejšie 
v štvrti Grunewald, v honosnej vile Ber
línskej Európskej Akadémie sme boli 
od 16.- 21. 2. 1998 hosťami. Tento v pra
vom zmysle "európsky dom" bol ideálnym 
miestom na stretnutia a výmeny názo
rov. Nemci, Taliani, Lítavci, Slováci, Češi a 
množstvo ďalších expertov z celej Eu
rópy sa tu stretáva pod jednou stre
chou. Akadémia nám prostredníctvom 
týchto odborníkov sprostredkovala rôzno
farebné videnie Európy a ich vízie do bu
dúcnosti. 

Celý týždeň sa niesol v duchu prebieha 
júcich zmien, integrácie a perspektív nášho 
kontinentu. Na seminároch prednášali od 
borníci na problematiku EÚ. NATO, disku 
tovalo sa o politike, ekonómii i na regionär 
nej úrovni. Semináre začali témou, ktorá je 
momentálne v Nemecku témou číslo jed 
na. Rok 2002, teda deň prechodu marky 
na európsku menu EURO je už za dverami 
Prívrženci, či odporcovia EURA majú po 
slednú možnosť objasniť jej výhody, či ne 
dostatky. Slogan "EURO kommt" však na 
koniec najlepšie vystihuje, akú rýchlosť na 
brala v posledných rokoch integrácia v Eu
rópe. Nasledujúce prednášky sa už viac 
menej týkali aj  našej krajiny - AGENDA 
2000, rozširovanie E Ú  smerom na východ, 
to boli hlavné témy. Ako jedna z najlepších 
bola hodnotená prednáška o bezpečnost 

12 

http://www.ncl.ac.uk


ných štruktúrach v rámci Európy a sveta. 
Politolog a špecialista na otázky NATO p. 
Theiler nám veľmi jasne analyzoval situáciu 
v o  vnútri týchto štruktúr. Treba ešte podot
knúť, že každá z prednášok či seminárov 
bola a j  po technickej stránke výborne pri
pravená. Nás pochopiteľne zaujímali odpo
vede na otázky, ktoré sa priamo týkajú Slo
venska a jeho budúceho miesta v Európe 
a v jej štruktúrach. Každý z názorov ne
meckých prednášajúcich mal za  sebou sil
né argumenty. Po ich zhodnotení môžem 
konštatovať len to, čo bolo počuť najčastej
šie - akokoľvek bude vyzerať budúce uspo
riadanie v Európe, Slovensko musí čo naj
skôr doma urobiť konkrétne demokratické 
kroky a tieto musia byť pre našich budú
cich európskych partnerov zrozumiteľné. 
Niekolkomesačné neobsadenie miesta veľ
vyslanca SR v SRN sa preto javí v týchto 
rozhodujúcich chvíľach pre Slovensko ako 
hotový luxus. 

Bolo pre mňa prekvapením, že pri náv
števe Poslaneckých domov Spolkového 
snemu, či Krajinského parlamentu Berlína 
nám dobre informovaní poslanci kládli 
otázky, na ktoré by za normálnych okol
ností mali odpovedať slovenskí odborníci. 
Boli to tie isté témy, ktoré sú predmetom 
kritiky Európskej komisie - menšinová poli
tika, dodržiavanie demokracie. Je v záujme 
Slovenska, ale aj nás všetkých, aby na 
otázky v blízkom čase odpovedali sloven
skí politici a experti na čo možno najvy
šších úrovniach. Zdá sa, že napriek velkej 
nezamestnanosti v Nemecku i v celej 
Európe profesia diplomata má svoju bu
dúcnosť. 

Po týždni európskych otázok a odpovedí 
sme odchádzali z Berlína s tolkými novými 
úvahami a predstavami, že mi budúcnosť 
Európy pripomínala obrovské stavenisko 
v centre spojeného Berlína. Na najväčšom 
stavenisku Európy sa už čoskoro objavia 

reprezentatívne budovy a Berlín sa tak sta
ne nielen skutočným sídlom vlády SRN, ale 
a j  nádhernou európskou metropolou. Nie 
je jednoduché predstaviť si  hromadu štrku, 
vody, bágrov a napoly rozostavaných bu
dov v plnej kráse. V roku 1999 s a  centrál
nym uzlom mesta stane Postdamské ná
mestie. Dovtedy majú hlavné slovo stavbá
ri. Ako v každom odbore, a j  oni potrebujú 
na svoju prácu kvalitné a veľmi dobre pre
myslené plány. 

Na záver by s o m  rada za všetkých účast
níkov poďakovala organizátorom tohoto, 
pre nás vzácneho európskeho podu
jatia - Slovenskej spoločnosti pre zahra
ničnú politiku a študijnému vedúcemu 
Berlínskej Európskej Akadémie Dr. J. Šon-
kovi. 

Andrea Kostolná, 
študentka 2. roč. 

Ústavu medzinárodných vztahov PFUK 

S a u t o r o m  o novej knihe a učebnici  

I. HULÍN et a ľ :  Patofyziológia, SAP 1998, 1400 s. 

• Pán profesor, ako je možné, že sa vám podarilo v prie
behu asi desiatich rokov pripraviť už piate vydanie mimo
riadne rozsiahlej a podlá názoru kompetentných odborníkov 
obsahovo špičkovej učebnice? 

- Z vašej otázky nie je jasné, či chcete vedieť recept na samot
né vydanie bez sponzorov a bez podpory fakulty a univerzity, 
alebo či chcete vedieť niečo o učebnici. 

• Chcem vedieť odpoved na obidve časti mojej otázky. 
- Recept? T o  je zložité. Teraz je taký čas, že ľudia by mali radi 

na všetko návod, najmä na osobný úžitok. Myslím si, že pre 
mňa a prispievateľov d o  tejto učebnice bolo na začiatku prí
značné odhodlanie a odvaha pripraviť kvalitný rukopis, o kto
rom sme predpokladali, ž e  bude užitočný pre štúdium a pre 
zdokonaľovanie odborníkov. Roky sústredenej práce sme vydr
žali nie pre vidinu zisku, ale pre princíp dobra, ktoré pociťuje 
každý zo svedomitej práce a a j  z dobrého skutku. Sú takí, ktorí 
za všetko, čo robia, chcú odmenu. N o  a ja  a ostatní prispievate
lia - nič. Nie je to však ničotné nič. Je to obohatenie sa a pre
svedčenie, čo dokážeme aj  za  nič. N o  a potom sa vydá kniha, 
rozpredá sa, z predaja sa uhradia výrobné náklady a autorom 
ostane radosť a sebavedomie bez odmeny. 

Patofyziológia? T o  je jeden z najhlavnejších predmetov štúdia 
medicíny a základ pre štúdium klinickej medicíny. Je to veda 
o procesoch, ktoré prebiehajú v chorom organizme. Ak sa v or
ganizme niečo poruší, tak sa spustí séria nápravných opatrení, 
ktoré s ú  zložito vzájomne koordinované. Zložitosť sa nedá pri
rovnať k nijakému technickému zariadeniu. A j  to najzložitejšie je 
v porovnaní s najjednoduchšími procesmi, ktoré prebieha
jú v jedinej bunke, "úboho primitívne". Ovládať patofyziológiu 
znamená chápať procesy v chorom organizme, rozumieť im. 
Patofyziológia je viacej analýzou, je skôr múdrosťou, ako sú
hrnom poznatkov o nejakom jave. 

•Je Patofyziológia učebnicou pre lekárske fakulty? 
Alebo prináša užitočné poznatky aj pre študentov iných fa
kúlt? 

- Patofyziológia je koncipovaná ako učebnica a ako kniha, 
ktorá prináša cenné informácie pre zdokonaľovanie sa odborní
kov. Opisuje poruchy v organizme a analýzou dochádza k mož
ným východiskám porúch - priaznivým alebo nepriaznivým. 
Patofyziológia je zdrojom informácií pre lekársku obec a pre prí
rodovedné odbory, ktoré sú spojené s biologicko-lekárskymi 
vedami. Myslím si, že kniha môže byt užitočná pre prírodoved

cov, farmaceutov a pre študentov fakulty telesnej výchovy 
a športu. 

•Je vaša učebnica kompilátom existujúcich poznatkov 
alebo je výsledkom tvorivej aktivity? 

- Kompilát vzniká ako forma učebného textu vtedy, "ak sa štu
denti nemajú z čoho učiť.  Ak zoberiete do úvahy, ž e  na učebni
ci (nie na skriptách) podobného zamerania s o m  začal pracovať 
ako autor a spoluautor približne v roku I975. tak asi nejde o ná
hlivosť a o to, aby sa "študenti mali z čoho učiť". V jednotlivých 
kapitolách sú najnovšie poznatky vedy, autori týchto častí v kni
he prezentujú vlastný komplexne spracovaný pohläd na určitú 
poruchu. Takúto tvorbu považujem za tvorivú. Považujem každú 
časť knihy za originálnu, v mojom vedomí sú to originálne spra
covania, aj keď odborníci na evaluáciu si  myslia možno niečo 
iné. Expertné posúdenie je ľahko možné, lebo naša učebnica 
má aj verziu v anglickom jazyku, ktorá vyšla v roku I997. 

•Ako je vôbec možné, že zvládate takéto velké projekty -
anglická verzia učebnice, teraz piate vydanie v rozsahu 
1400 strán? 

- Ťažko! Mám mimoriadne šťastie, že moji spolupracovníci 
a prispievatelia do knihy mi  dôverujú a s ú  vnútorne presvedče
ní, že ide o dobrú vec. Na pracovisku trvale vládne atmosféra, 
v ktorej je meradlom osobný výkon každého, konkrétny pro
dukt. vedecká publikácia, učebnica alebo prezentácia vlastných 
originálnych výsledkov na medzinárodných fórach najradšej 
tam, kde nás o to požiadajú. Teší nás, že veľa knih si z predchá
dzajúceho vydania kúpili študenti z lekárskych fakúlt v Českej 
republike aj napriek tomu, ž e  im knihu nikto neodporúčal. Via
cerí z nich osobne, alebo ich rodičia, si ju prišli kúpiť d o  Brati
slavy. 

• Myslíte si, že by funkcionári univerzity mali niečo pre 
takéto projekty urobit? 

- Nie! Ich starostlivosť by nemala byť zameraná na konkrétne 
projekty. Mali by sa však zo všetkých sít usilovat o to. aby sa vy
sokoškolské učebnice vydávali tak. ako  je to v iných euiop-
skych štátoch s malým počtôm obyvateľov. T a m  existuje ina 
štátna filozofia vydávania učebníc. T o  je však ich úloha a ja nie 
som tu na to, aby som hodnostárov poučoval. Ľahšie je oddis 
kutovať. presvedčovať o tom, že sa nedá a zdôvodňoval ako 
robiť. Moja platforma je iná. Patofyziológia mohla vzniknut len 
preto, že vždy išlo o to, čo sa urobilo a nie povedalo. 

(mb) 
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V priestoroch Farmaceutickej fakulty UK sa dňa 27. 2. 1998 uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti životného 
jubilea - 75 rokov - pána doc. PhDr. Ladislava Kňažka, CSc., zakladajúcej osobnosti farmaceutickej chémie na Slovensku. 

doc 

Jubilantov život a dielo v o  svo
jom úvodnom vystúpení priblížil 
J. Čižmárik, ktorý z hľadiska his
tórie ocenil jeho podiel na vzni
ku fakulty, neskoršie katedry 
farmaceutickej chémie, ktorej 
bol prvým vedúcim. Stal sa a j  
prvým docentom v tejto kľúčo
vej disciplíne farmaceutického 
štúdia, bol prodekanom a deka
nom FAFUK, predsedom komisie pre ob
hajoby kandidátskych prác, rigoróznych 
prác a takmer 20 rokov predsedom Slo
venskej farmaceutickej spoločnosti. V ďal
šom zhodnotil prínos jubilanta v o  výskume 
hydrotrópie, v nevodných titráciách, jeho 
podiel na tvorbe liekopisov, kapitol v mo
nografii Chemická léčiva. Konštatoval, že 
doc. Kňažko počas svojho života uverej
nil 73 pôvodných vedeckých experimen
tálnych prác, podieľal sa na riešení 7 opo
novaných vedeckých prác, kapitolami 
prispel do 7 knižných publikácií, stal sa 
autorom 7 patentov a 3 titulov skript na 
úrovni Slovenskej farmaceutickej spoloč
nosti, odprednášal vyše 200 prednášok, 
čím výraznou mierou prispel k zvyšova

Životné jubileum 
. Ladislava Kňažka, CSc. 

niu odbornej úrovne členov tejto spoloč
nosti. 

V druhom príspevku ocenila podiel jubi
lanta na výskume solubilizácie jeho dlho
ročná spolupracovníčka Dr. V.  Matějková. 
Týkal sa najmä spôsobu solubilizácie jódu, 
ktorý viedol k vývoju série Jodonalov, ďalej 
chlóru, čo vyústilo do prípravy Lechlóru, 
vybratých báz lokálnych anestetík a kyselín 
s keratolytickým účinkom. 

Jubilantov podiel na postupe a začiat
koch vývoja slovenského organicko-che-
mického názvoslovia zhodnotil J. Heger 
a podiel na vývoji nových postupov analý
zy liečiv Ž. Bezáková. V tejto súvislosti 
dokumentovala jeho aktivity v oblasti ne
vodných titrácií, diferenčnej spektrofoto

metre a stanovenia liečiv slabo 
kyslého charakteru. 

V ďalšej časti programu stretnu
tia jubilantov podiel na rozvoji 
fakulty komplexne zhodnotil de
kan FAF UK prof. MUDr. P. Švec, 
DrSc., a za  SFS prof. RNDr. M 
Chalabala, DrSc., ktorý mu v me
ne tejto spoločnosti odovzdal aj 
ocenenie - Weberovu cenu SFS 

Do celkovej atmosféry zhromaždenia 
veľmi milými príspevkami a gratuláciami 
prispeli kolegovia R. Medvecký, J Sokolík 
a L. Martinec. 

Na záver slávnostného zhromaždenia ju 
bilantovi blahoželali mnohí významní pred 
stavitelia vedeckej, pedagogickej a odbor 
nej obce farmaceutov a chemikov 

Počas priateľského posedenia si účastní
ci pripomenuli mnohé pekné spoločné zá
žitky. 

Pánovi docentovi Kňažkovi želáme 
v nastávajúcom období pevné zdravie, 
pohodu a ešte mnoho krásnych chvil 
medzi jeho spolupracovníkmi. 

Prof. RNDr. Jozef Čižmarik, CSc 

É t o s  a u t v á r a n i e  m r a v n e j  identity  o s o b n o s t i  

Autor: doc. PhDr. et PaedDr. Martin Žilinek, CSc. 
Vydalo: Vydavateľstvo IRIS - PhDr. Milan Štefanko, Bratislava 1997 

Spoločenská potreba a najmä narastajúce negatívne tendencie 
porušujúce platnosť univerzálnych a zvlášť mravných hodnôt, 
podčiarkujúce práva a slobodu viac ako zodpovednosť, si vyža
dujú a j  v oblasti výchovy osobitnú po
zornosť. 

Recenzované dielo docenta M. Žilínka ReCGHZid. ПЭ. 
predstavuje ucelenú monografickú prá
cu predmetne sa zaoberajúcu mravno-
-výchovnou problematikou. Vychádza z humanisticko-axioio-
gických základov morálky a jej miesta v osobnom a sociálnom 
živote. 

S procesom demokratizácie a humanizácie spoločnosti úzko 
súvisí a j  formovanie mravnej identity každého jednotlivca, hlavne 
mladého človeka, prostredníctvom výchovného pôsobenia rodi
ny, školy, širšieho sociálneho prostredia. 

Náš školský výchovno-vzdelávací systém pružne zareagoval už 
v roku 1990 na novú spoločenskú požiadavku. Koncepciou a vy
učovacím predmetom etickej výchovy, založenej na výchove 
k prosociálnosti, sa vybudoval solídny základ pre nové smerova
nie mravnej výchovy. 

Skúsenosti však ukazujú, že je veľmi dôležité túto koncepciu 
rozvíjať i na teoretickej úrovni. Aby mala pevný a ujasnený, zro
zumiteľný pojmový aparát, potrebuje teoretické východiská, kto
ré vychádzajú z filozofie a jej špeciálnej vednej disciplíny - etiky, 
pedagogiky, psychológie, sociológie. Dôležité s ú  poznatky, kto
ré reflektujú hodnotový a mravný rozmer problémov a tiež pou
kazujú (čo v prípade pedagogiky platí obzvlášt) na možnosti for
movania vlastných hodnôt mravného subjektu. 

Recenzovaná publikácia docenta Dr. Žilínka, ktorý pôsobí ako 
vysokoškolský pedagóg na katedre pedagogiky Filozofickej fa
kulty UK v Bratislave, je z tohto hľadiska veľmi žiadaná a viac ako 
užitočná. 

Poskytuje súhrnný teoretický pohľad na problematiku hodnôt 
v procese utvárania osobnosti, tému dokonale a precízne vyčer

páva. Doménou práce je orientácia na rozmer humanizmu 
v mravných hodnotách, zdôvodňuje jej vnútornú podstatu, z kto
rej vyplývajú i konkrétne stratégie, metódy a praktiky pri formo

vaní mravnej identity osobnosti. 
Monografia je podľa mojej mienky určená 

monografiu P r e  náročnejších čitateľov, tým, ktorí s tou
to problematikou už pracujú, zaoberajú sa 
ňou a potrebujú fundovanú odbornú a ve

decky overenú oporu, zdôvodnenie a argumentáciu. 
Autor napísal prácu, ktorá upevní opodstatnenosť koncepcie 

etickej výchovy v školskom systéme na Slovensku. 
I keď je známy výrok Jeana Paula, že hovoriť o pedagogike 

znamená hovoriť naraz o všetkom, nazdávam sa, že velkým  рп 
nosom tejto publikácie je práve skutočnosť, že sa pedagogika 
(resp. pedagóg) vyjadril k istému problému veľmi jasne, problé-
movo vyhranene, konštruktívne, odborne na vysokej úrovni 

štruktúru monografie tvorí obsah rozčlenený d o  siedmich kapi 
tol, ktoré svojím tematickým zameraním na seba kontinuálne 
nadväzujú. Prvé tri kapitoly sa zaoberajú základnými teóriami 
a východiskami, ktoré sú potrebné pre pochopenie ďalších sú
vislostí. Ide o zdôvodnenie sociokultúrnych východísk mravnej 
kultivácie človeka, pojednáva najmä o vplyve kultúry a humanis
tických ideálov v o  výchove Objasňuje podstatu základných pn 
rodzených práv človeka a mravnosti. 

Štvrtá až siedma kapitola rozoberá otázky metód, stratégií 
a praktík v utváraní osobnosti, vymedzuje jeho obsahové súčas 
ti. Osobitná pozornosť sa venuje výkladu prosociálnosti a morál 
ke učiteľského povolania v procese utvárania identity Človeka 

Poopravím už spomínaný výrok Jeana Paula a vyjadrím svoj 
názor na knihu erudovaného pedagóga docenta Žilínka D o s  
a utváranie mravnej identity osobnosti takto: "Monografia s týmto 
názvom prináša a ponúka v problematike naraz všetko ' 

PhDr. Mária Potočárová, PhD., 
Katedra pedagogiky FIFUK 
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Prof. RNDr. IVAN DROBNÝ, OrSc. 

Nar. 14 9. 1934 v Žiline, zomrel 4. 4. 1998 
v Bratislave 

Vzdelanie: 
1960 - Prírodovedecká fakulta UK 
1967 -CSc. (PRIF UK) 
1973 - docent 
1985- DrSc. 
1987 - profesor 

Zamestnanie: 
1961 -1964 Psychologoická výchovná 

klinika 
1964-1967 Výskumný ústav detskej 

psychológie a patopsychológie 
1967-1972 Filozofická fakulta UK 
1972-1998 Pedagogická fakulta UK 
Počet školených doktorandov: 7 
Počet monografií: 2 
Počet pôvodných ved. a odb. publikácií: 

86, z toho 6 v zahraničí 
Počet citácií: 44, z toho 19 v zahraničí 
Počet realizovaných projektov: 2 
Vysokoškolské skriptá: 2 
Prednášky na vedeckých konferenciách: 

95, z toho 6 v zahraničí 
Obhájené záverečné výskumné správy: 7 
Zakladajúci člen Európskej antropologickej 
spoločnosti, predseda, dlhoročný vedecký 
tajomník, člen výboru Slovenskej antropolo
gickej spoločnosti. 

Zbohom pán profesor a ďakujeme za všetko.... 
V smútočné vyzdobenej Aule UK sa dňa 15. apríla 1998 rozlúčila akademická obec 

Univerzity Komenského s prof. RNDr. Ivanom Drobným, DrSc., vynikajúcim pedagó

gom a vedcom, dlhoročným pracovníkom Univerzity Komenského, predstavitelom 

odborov na UK. Slová rozlúčky na smútočnom zhromaždení predniesli rektor UK 

prof. Devínsky, dekan PDF UK prof. Zelina a podpredseda O Z  PŠaV na Slovensku 

RNDr. Vachula. 

"Zišli s m e  s a  tu, v majestátnych priestoroch Univerzity Komenského, predurčených n a  
to, aby s a  v nich oslavovala ľudská múdrosť, vzdelanie a veda, pravda a sloboda. Zišli 
s m e  s a  tu, aby s m e  dnes na poslednej rozlúčke vzdali  hold životu a práci významného 
predstaviteľa akademickej obce UK, ktorý toto poslanie univerzity napĺňal p o  celý svoj  
život, V á m ,  honorabilis profesor RNDr. Ivan Drobný, DrSc... 

Odišiel človek s nevšednými ľudskými vlastnosťami - priamy, otvorený, nezávislý 
a spravodlivý, s toleranciou a porozumením pre starosti iných, ktoré povyšoval  nad svoje 
záujmy a nad svoj  osobný prospech. Odišiel učiteľ, ktorý dosiahol vrchol vedecko-peda-
gogického snaženia. Prísne ale spravodlivo vychoval tisícky budúcich učiteľov a n a  ve
deckú dráhu pripravil mnoho doktorandov, vštepujúc i m  lásku k práci a hodnoty, ktoré 
s á m  mal a ktoré vyznával. Odišiel vedec, jedna z najvýznamnejších osobností  slovenskej 
antropológie a zároveň výnimočne vzácny a tolerantný človek... S obdivom b u d ú  n a  neho 
spomínať nielen najbližší kolegovia z katedry, ale a j  v o  vedeckej rade fakulty, v spoloč
ných odborových komisiíách pre doktorandské štúdium, a le  a j  v o  vedení  U K  a v Kolégiu 
UK, ktorého bol niekolko rokov aktívnym členom. A j  jeho pričinením pretrváva n a  univer
zite sociálny zmier, s partnerským prístupom k riešeniu a j  tých najzložitejšh otázok pra
covnoprávnych vzťahov a odmeňovania... V á m ,  vážený p á n  profesor, v m e n e  celej akade
mickej obce UK i v mene svojom dákujem z a  všetko, č o  ste vykonal i  pre našu A l m a  
mater, jej študentov a zamestnancov... V a š e  životné dielo zachováme v pamätí a budeme 
v ňom pokračovať s takou láskou, a k ú  ste d o  neho vkladali  V y  a s takým optimizmom, 
aký sme poznali u Vás." 

(Zo smútočnej reči rektora UK prof. Devínskeho) 

"Profesor Drobný vedel, prečo žije. Jeho život mal  zmysel. Mal zmysel  definovaný pre 
seba, mal jasný zámer života pre svoju rodinu, a mal  svoje poslanie a k o  hlásateľ - učiteľ 
života a o živote pre stovky, tisícky svojich študentov Z h o d o u  i paradoxom okolností  je. 
ž e  celý život učil o živote, o tom, a k o  a z čoho život vzniká, a k o  prebieha, č o  s n í m  robiť, 
i o tom. a k o  končí... Nebolo to ani  pred dvoma mesiacmi, ketf  s m e  s a  rozprávali, ž e  je  u ž  
tridsať rokov a niekolko dní  vedúcim katedry na pedagogickej fakulte a spomínal i  sme. 
kolko študentov, kolko ľudských príbehov, kolko radosti a sklamania prežije človek n a  
poste vysokoškolského učiteľa. S á m  napísal práce, ktoré s a  stali základnými prácami 
v oblasti biológie dieťaťa pre špeciálnych pedagógov, v oblasti ľudských postihnutí. Dobre 
teda vedel, č o  je  ľudské utrpenie, bolesť a možno práve preto tak miloval život, svoju  prá
cu a tolko m u  záležalo na tom, aby všetko bolo nielen a k o  m á  byť, ale ešte lepšie. Vedel  
že  svoje poslanie učiteľa, ale a j  a k o  človeka, m ô ž e  najlepšie naplniť len tak, ž e  všetko č o  
vie, odovzdá študentom, že  ich naučí a k o  život vzniká, i a k o  h o  treba produktívne žiť... T o  
čo z neho žije v mysliach a srdciach jeho študentov, ašpirantov a spolupracovníkov - je  
jeho pomníkom. J e  to posolstvo - i keď nie v ž d y  slovami vyjadrené - ale v ž d y  prítomné 
a pôsobivé..." 

(Zo smútočnej reči dekana PDF UK prof. Zelinu) 

"Učiteľ, vedec a najmä dobrý človek. Tie
to kľúčové slová s ú  charakteristické pre 
Tvoj  život, ktorého podstatnú časť s i  zasvä
til univerzite a odborom... Popri povinnos
tiach pedagóga, aktivite vedeckého pra
covníka si  venoval  veľa z o  svojho času 
i práci v odborovom hnutí  - práci k prospe
chu svojich spolupracovníkov. Svojou au
toritou si  odvracal spochybňovanie tejto 
práce, mal  si  vzácny dar - vždy si  vedel 
nájsť vhodné slová, ktoré otupili ostrie po
lemík a nájsť východiská smerujúce k do
hode. Odišiel si  uprostred práce, ktorú si  
robil 40 rokov a robil si  j u  rád... Nech úro
da, ktorú si  zasial, kvitne k prospechu dal
ších generácií..." 

(Zo smútočnej reči podpredsedu 
OZ PŠaV Dr. M. Vachulu) 
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ŠVK na Filozofickej fakulte UK nestroskotala ani na nedostatku peňazí 

Študentským perom 

Co je charakteristické pre čas 
kvitnúcich kvetov, dlho 
očakávaného sparna májo
vých poludní a prskajúcich 
kvapiek z fontán? Správna 
odpoveď znie: Láska, veď máj 
vidy bol, je aj bude časom 
zamilovaných. Je fakt, te 
v dnešnej dobe nemá roman
tická láska na ružiach ustlaté 
tak, ako to bolo za čias 
zemiakových brigád socialis
tickej mládeže. Trhali sa 

jahody, česalo sa hrozno, 
strihali ovce, ale najmä -
zoznamovalo sa. Žiaľ, 
spontánnosť vtedajších flirtov 
si musí dnešný študent 
dômyselne naplánovať. Buď 
sa rozhodne pre dovolenku 
v raji, kde každému chodí po 
rozume len jediné alebo sa 
odhodlá striehnuť na vhodnú 
obeť na brehu Dunaja. Alebo 
padne žreb na skúšky... 

Vidíte, to tretie si vyberie 
snáď každý z nás. Ponáhľame 
sa za kariérou a sme šťastní, 
že semester je čim ďalej, tým 
kratší. (Aby sme si v lete čo 
najviac zarobili.) A na lásku 
neostáva čas. Ale predsa -je 
tu máj a aspoň jedno rande je 
povinnosťou. Nastáva však 
dilema Kam s ňou/ním ísť, čo 
si vziať na seba, kto bude 
platiť... Budem sa jej/mu 
páčil? Verte, či neverte, rande 
a všetko, čo k tomu patrí, je 
pre mužov rovnaký zdroj 
snenia ale aj mučivých obáv, 
ako pre ženy. Preto si určite 
prečítajte naše Rande-tipy! A 
ak ste sa predsa len rozhodli 
osláviť máj láskou k najlepšie
mu priateľovi človeka, pozrite 
si, koľko vás čaká skúšok a 
kedy vás čakajú pedagógovia. 
Ale hlavne nezabudnite: 
Buďme k sebe dobrí, veď máj 

je lásky čas... 

Veda potrebuje dialóg 
V týždni od 20. do 24. apríla sa na katedrách Filozofickej fakulty 

UK uskutočnili Študentské vedecké konferencie (ŠVK). Rov
nako, ako po predchádzajúce.roky, mohli študenti vystúpiť so 
svojimi vedeckými prácami a prezentovať tak výsledky svojho 
výskumu spoločne s originálnymi názormi na danú proble
matiku. Súťaž je už za nami a zaujímali nás problémy, s ktorými 
sa stretli študenti aj pedagógovia počas priebehu spomínanej 
konferencie. 

Ako randiť a ako nie. 

Gorazdov Močenok '98 
V dňoch 27.7.-2.8.1998 sa 

bude v Močenku konať VI. ročník 
celoslovenského festivalu biblic
kých a duchovných hier Goraz
dov Močenok '98. Súčasťou fes
tivalu budú tvorivé dielne, rozde
lené do jednotlivých tried: divadlo 
dospelých, detské divadlo, divad
lo a dramatická výchova na hodi
nách náboženstva, klub mladých 
dramatikov, malá škola amatér
skeho filmu a trieda žurnalistiky. 
Prihlášky pošlite do 31.5.1998 na 
adresu: Obecný úrad - kultúrne 
stredisko, 951 31 Močenok. Tel. 
087/812 75. 

Ako nám povedala PhDr. Má
ria Matulčíková, CSc. z katedry 
pedagogiky, ktorá bola poverená 
organizáciou súťaže, počty pri
hlásených študentov sa pohy
bovali okolo päť-šesť na jednu 
katedru. Na katedre psychológie 
však mali iné organizačné prob
lémy: do ŠVK sa naraz prihlásilo 
až päťdesiat študentov. To je ten 
lepši prípad, pretože často riešili 
aj situáciu, čo s konferenciou, 
kde sú do „švočky" prihlásení iba 
dvaja... 

.Čo sa týka záujmu, respektíve 
nezáujmu študentov o ŠVK, je to 
pravdepodobne zapríčinené cel
kovou klímou v spoločnosti a vô
bec hodnotením vedeckých pro
duktov vysokoškolsky vzdela
ných ľudí" - mysli si M. Matul
číková. Najväčším problémom 
bol tento rok nedostatok peňazí 
(na ŠVK neboli pridelené žiadne 
financie). „Niektoré katedry to 
riešili tak, že sa učitelia skladali 
na ceny, môžem uviesť katedru 
etnológie, potom boli učitelia, 
ktorí hľadali nejaké iné možnosti. 
Napríklad viem o katedre kultu-
rológie, odkiaľ išli iniciatívne hľa
dať vecné ceny do naklada
telstev, kde im mohli poskytnúť 

ON: Ak chcete ísť s dievčaťom 
na rande, povedzte jej to! Žiaľ, 
naďalej ostáva nepísaným pra
vidlom, že iniciatívu preberá 
muž. A keď sa konečne odhod
láte, nerozprávajte hlúposti. Nie 
je až taká neodolateľná, ako si 
ju predstavujete vo sne... 

ONA: Ruku na srdce, kedy ste 
naposledy zdvihli slúchadlo a 
pozvali nejakého chalana na 
rande? Pritom muži priam túžia 
po žene, ktorá by im zavolala 
prvá. Ak ho chcete odmietnuť, 
robte to milosrdne. 

ON: Neriskujte osud rande tým, 
že ju pozvete na večierok. Kým 
pôjdete po drink, zamiluje sa do 
vášho najlepšieho priateľa. Ne
znamená to však, že vyberiete 
najdrahšiu reštauráciu, lebo po-

publikácie z vlastných fondov. 
Dokonca som videla jednu pred-
sedkyňu komisie, ktorá niesla 
študentom tortu..." - spomína si 
M. Matulčíková. .Čo sa týka 
pokusov získať finančné pros
triedky, moja prvá cesta viedla do 
nadácie Open Society Found, 
odkiaľ dostala fakulta na štu
dentské konferencie peniaze 
vlani. Avšak tento rok to bolo 
beznádejné, pretože na tento 
projekt vôbec nebol vypísaný 
grant. Takisto boli neúspešné 
pokusy aj v Nezávislom vzde
lávacom spolku na Medenej ulici, 
kde mi povedali, že sami zápasia 
s peniazmi. Rovnako sa to ne
dalo ani v Nadácii Jána Husa 
Viem aj od iných kolegov, že 
získať dnes peniaze je veľmi 
ťažké a v poslednom období som 
dostala radu, že lepšie je ísť do 
jednotlivých dobre prosperu
júcich podnikov a skúsiť šťastie 
tam. 

Na našu otázku, čo by malo 
motivovať študentov k účasti na 
ŠVK, M. Matulčíková povedala: 
.Mojím názorom je, že by sa ve
decké poznávanie, teda vyučo
vanie, malo stať viac živým, aby 
v ňom ľudia našli to, čo sa nedá 

čítate s tým, že jej feminizmus 
nadiktuje zaplatiť si svoju porciu. 

ONA: Najľahšie sa navrhuje 
kino. Sice túžite vidieť nový film 
AI Pacina, ale ak nie ste vyslo
vene introvert, alebo nemáte 
škaredú vyrážku, je to najhoršie 
miesto na svete. Nechcite za
pôsobiť ani pozvaním na ver
nisáž avandgardného maliara. 
Obaja sa budete tváriť veľmi 
múdro, ale unudene... 

ON: Ako ju zaujať? Nahodiť 
úplne nový účes, na ktorý nie je 
zvyknutá, alebo si pre istotu 
obliecť sveter, v ktorom vás 
videla naposledy? Ukľudnite sa, 
veď teraz už s odstávajúcimi 
ušami nič nenarobíte... 

ONA: Hlavne si nechoďte ku
povať šaty pol hodiny pred šies-

zaplatiť peniazmi. Univerzita by 
mala byť miestom, kde sa pes
tuje vzdelanosť, kde sa ľudia ra
dujú z toho. že niečo poznávajú, 
že sa diskutuje. Žiaľ, zlá finančná 
situácia zasahuje aj našu pôdu. 
Na niektorých katedrách uvažujú 
o publikovaní študentských prác 
a to je účel celej tejto študentskej 
odbornej práce, aby sa študenti 
naučili prezentovať, nadobudli 
základné zručnosti vedeckej prá
ce, aby sa rozprúdila diskusia, 
pretože veda, pokiaľ nemá dia
lóg, jednoznačne musi stag
novať." 

Kvôli kompaktnosti informácii 
sme sa spýtali na tohtoročné skú
senosti aj niektorých účastníkov 
ŠVK z radov študentov. Pote
šiteľný je fakt, že nikomu z opý
taných ani najmenej neprekážalo 
absentujúce finančné ocenenie 
Ako nám povedal Martin Pas-
tierovič, víťaz ŠVK na katedre 
žurnalistiky, študenti nejavia o 
súťaž záujem a zučastňuju sa jej 
len preto, že ich do nej nútia pe
dagógovia Ak by mal navrhnúť 
.zlepšovák", odporúčal by kated
rám. aby sa do súťaže prihlaso
vali iba študenti, ktorí tam chcú 
isť dobrovoľne a su presvedčení 
o kvalite svojej práce 

Nemenovaná študentka z fa
kulty mala výhrady voči objekti
vite členov poroty. Podľa nej bolo 
totiž na jej katedre porušené zá
kladné pravidlo: v porote boli uči
telia, ktorí viedli a posudzovali 
súťažné práce. TI totiž v istých 
momentoch sympatie k svojim 
favoritom nevedeli skryť... (eho) 

tou. Ak sa zjavíte s výstrihom po 
pupok, označí vás za „ľahkú" 
ešte skôr, ako stihnete povedať 
ahoj. Keď budete priliš decentná, 
okamžite dostane komplexy, čije 
pre vás dosť nóbl. Tak sa teda 
oblečte ležérne. Ale pozor, môže 
si „namýšlaľ, že ste sa kvôli ne
mu priliš nenamáhali. 

ON: Nerozprávajte jej o svojich 
športových úspechoch. Vašim 
hrdinstvám na ihrisku nebude ani 
trochu rozumieť a čoskoro sa 
vypýta na toaletu A hlavne: nikdy 
nevymenúvajte )ej predchod
kyne. Potom sa vám z toalety už 
asi nevráti. 

ONA: Zaujmete slovami o svo
jom nemožnom bývalom a náhle 
si začnete spomínať na lichotivé 
veci, ktoré vám o dnešnom par
tnerovi porozprávali ostatní. 

Eva Horváthovi 

Túto stranu pripravili študenti 3. ročníka Katedry žurnalistiky FiF UK pod vedením Evy Horváthovej 


