
S P R A V O D A J  
U N I V E R Z I T Y  
K O M E N S K É H O  

> r u  Givt'iS 

Ročník X L V I  
Február 2000 

Číslo 6 

NASA UNIVERZITA 
PREZIDENT REPUBLIKY VYMENOVAL NOVÝCH REKTOROV 

r Siedmich rektorov slovenských vyso
kých škôl vymenoval 13. januára 2000 
v Prezidentskom paláci prezident SR 
Rudolf Schuster. Vymenovací dekrét si 
z rúk prezidenta prevzal aj rektor Univer
zity Komenského v Bratislave prof. Ing. 
Ferdinand Devínsky, DrSc. 

Ďalej prezident SR R. Schuster vymenoval 
za nového rektora Ekonomickej univerzi
ty v Bratislave doc. Ing. Vojtecha Kollára. 
PhD., a rektorom Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave sa stal prof. RNDr 
Ľudovít Molnár. DrSc. Novovymenovaným 
rektorom Trnavskej univerzity je prof. JUDr. 
Petra Blaho, CSc.. a Univerzity veterinárne
h o  lekárstva v Košiciach prof. MVDr. Rudolf 
Cabadaj, PhD. Rektorom Vysokej  školy 
výtvarných umení v Bratislave bol vymeno
vaný akademický sochár doc. Ján Hoff-
städter a rektorom Akadémie Policajného 
zboru v Bratislave plk. doc. PhDr. Róbert 
Chalka, CSc. 

Z O B S A H U :  
•Slávnostná inaugurácia 

nového dekana LF UK 
»Univerzita Komenského udelila 

akademické hodnosti 
• Prvá medzinárodná konferencia 

UNESCO katedry prekladateľstva 
• Bohatá činnosť UTV 

v Medzinárodnom roku starších 
«Vedecké aktivity jazykovedcov 
•Dokument: Východiská pre tvorbu 

koncepcie ďalšieho rozvoja 
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iFIF UK ukončila špecializovaný kurz 
pre prekladateľov a tlmočníkov 
v oblasti ekonomiky 
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katedry žurnalistiky 

"Jeduu vec som v živote pochopil: že celá našti veda je v porovnaní s realitou primitivná a detinská - ale i tak je to 
to najvzácnejšie, čo máme." Albert Einstein 



Slávnostná inaugurácia nového dekana lekárskej fakulty 

V Aule  Univerzity Komenského sa 25. januára 2000 uskutočnila slávnostná inaugurácia štyridsiateho dekana v histórii  
bratislavskej lekárskej fakulty - neurológa prof. MUDr. Pavla Traubnera, PhD. 

Dôkazom vysokej vážnosti, ktorú Lekárska 
fakulta UK požíva v spoločenskom živote, 
bola prítomnosť popredných verejno-poli-
tických osobností. P o  prvý raz rektor UK 
prof. Devínsky privítal na akademickej pô
de UK prezidenta SR Rudolfa Schustera 
s manželkou. Ďalej boli prítomní predseda 
vlády SR Mikuláš Dzurinda, predseda vý
boru NR SR pre vzdelávanie, kultúru a ve
du Štefan Šlachta, predseda výboru NR 
SR pre zdravotné a sociálne veci Roman 
Kováč, podpredseda vlády SR Pavol Ham-
žík, minister školstva Milan Ftáčnik, minis
ter zdravotníctva Tibor Šagát, minister za
hraničných vecí Eduard Kukan, minister 
spravodlivosti Ján Čarnogurský, minister 
kultúry Milan Kňažko, štátna tajomníčka 
MPSVaR Edita Bauer, poslanci NR SR 
a zástupcovia ministerstiev SR, veľvyslanci 
a členovia diplomatického zboru, prednos
ta Krajského úradu Branislav Longauer, 
starosta mestskej časti Bratislava Stare 
Mesto Andrej Ďurkovský. predseda SAV 
Štefan Luby. Spectability slovenských 
a českých lekárskych i nelekárskych fakúlt, 
čelní predstavitelia Slovenskej lekárskej 
spoločnosti, Slovenskej lekárskej komory, 
zdravotných poisťovní. Slovenskej akadé
mie vied, Slovenskej postgraduálnej aka
démie medicíny, riaditelia bratislavských 
nemocníc, ako i členovia akademickej obce 
univerzity a fakulty. Pozvanie akademic
kého senátu fakulty prijal i exprezident Mi
chal Kováč s manželkou. 

Slávnostné zhromaždenie otvoril a hostí 
privítal prodekan fakulty MUDr. M. Dúbra
va, CSc. Správu o výsledkoch právoplatnej 
volby dekana Lekárskej fakulty UK konanej 
dňa 30. novembra 1999 predniesol predse
da A S  LF UK doc. MUDr. T. Marček, CSc. 
Oznámil, že pre nasledujúce funkčné ob
dobie, začínajúce 1. februárom 2000, zvolil 
trojkomorový A S  lekárskej fakulty za de
kana fakulty prof. MUDr. Pavla Traubne
ra, PhD., a slávnostne odovzdal prof. P. 
Traubnerovi dekanské insígnie fakulty 
a dekrét o zvolení. 

P o  s lávnostnom ceremoniál i  prednie
s o l  nový dekan prof. P. Traubner svoj  
akceptačný prejav:  'Akademický senát 
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave ma zvolil za dekana na funkčné 
obdobie v rokoch 2000 - 2003 Je to pre 
mňa nesmierne velká čest a ja si to mimo
riadne vážim. Na druhej strane je to aj zvlášť 
zaväzujúca úloha. Povedali mi. že mám 
predniesť prihovor dekana pred vstupom do 
funkcie. Priznám sa. že som sa tak dostal 
do zvlášť ťažkej situácie, pozna/uc brilantné 
a excelentné príhovory môjho predchodcu 
Jeho Spektability prof Ďuriša. 

V prvom rade mi dovolte, aby som prof. 
Ďurišovi, ale aj jeho predchodcovi prof. 
Mrázovi, poďakoval za to. že lekárska fakul
ta je stále dôstojným základným kameňom 
Univerzity Komenského a jej neoddeliteľ
nou súčasťou. Fakulta práve i vdäka obom 
mojim predchodcom, ktorých som si dovo
lil s úctou citovať, šíri a prehlbuje slávu 
takej významnej pedagogickej a vedeckej 
inštitúcie, akou naša univerzita nesporne je. 

Nechcem patriť k tým, ktorí budú už vo
pred plakať nad ťažkými ekonomickými 
podmienkami. Nechcem patriť k tým, ktorí si 
už vopred budú sťažovať na nedostatočnú 
podporu štátnych orgánov. Nechcem patriť 
k tým, ktorých postoj je skeptický. Nech
cem, aby sme sa na našej ceste vyhová
rali na množstvo reálnych prekážok, ktoré 
nám budú brániť naplniť naše predsa
vzatia. Nepochybne nás čaká ťažká ces

ta, pretože posledný 
rok tohto tisícročia bu
de mimoriadne nároč
ný. Moja optimistická 
povaha mi nedovoľuje 
pred tým zatvárať oči 
a zakrývať uši. Sme 
pred reálne lepšou per
spektívou, ktorú vidím 
na začiatku nasledu
júceho tisícročia. Ako 
neurológ mám hádam 
právo o to skôr kon
štatovať, že je reálna, 
pri zaktivizovaní našich 
vlastných mozgov i sva
lov. Treba budovať pro

speritu v podmienkach, ktoré nám súčasná 
situácia poskytuje 

Nepochybne všetci múdri vedúci pred
stavitelia našej spoločnosti sa stotožňujú 
s tým, že len zdravý, kultúrny a vzdelaný ná
rod môže o. i. vytvárať primerané hmotné 
statky a ekonomický profit. Chceme preto 
vychovávať študentov, ktorí budú hrdí, že 
absolvovali lekársku fakultu, rovnako ako 
my, učitelia a ich ochrancovia Hrdí na to. 
že fakulta vychovala skvelé osobnosti, skve
lých lekárov. Chcem, aby sme našou prá
cou ďalej prinášali prospech našim pacien
tom a všetkým, ktorí nás potrebujú 

Pretože mojim životným krédom je snaha 
vždy nájsť optimálnu i optimistickú cestu 
ku každému cielb, chcem dosiahnuť aby 
fakulta ďalej vytvárala dôstojné podmienky 
pre dôslednú a cieľavedomú prípravu svo-
lich absolventov Želám si. aby teoretičke 
a predklinické pracoviská naše/ fakulty ďa-
lej poskytovali základy pre výborné vedo
mosti našich študentov, na ktorých buduju 
nadstavbu klinické pracoviska, ktoré ich 
učia klinicky myslieť, precízne pracovat a ší
riť tak dobré meno naše/ Alma mater, s tím 
súvisí i moja snaha akcelerovat nielen peda
gogické. ale i vedecke aktivity fakulty Bu
dem veľmi rád. keď pravé naše snahy pove
dú i k tomu. že dokážeme vštepil našim ab 
solventom poučku ktorú nam dekiaru/e ui 
Starý zákon. 'Ak zachramme čo i len jeoen 
ľudský život, tak zachraňujeme celé ľudstvo' 

Keď som v roku 1958 nastúpil na LF UK 
v Bratislave, s hlbokou úctou som obdivoval 
prácu každého pána asistenta, docenta, či 
profesora. Už predstava, že po šiestich ro
koch štúdia získam titul, ktorý ma oprávni 
liečiť ľudí, bola veľmi vzdialená Po absolu
toriu som však bol dostatočne kritický, aby 
som si uvedomil, že príprava na fakulte, kto
rá nepochybne už vtedy mala veľmi dobrú 
úroveň, ma neoprávňuje k tomu, aby som 
mal pocit, že niečo viem Pochopil som, 
že len ďalšie intenzívne štúdium, žialbohu 
v tom období ešte oklieštené nemožnosťou 
zahraničných kontaktov, môže naplniť moju 
túžbu účinne pomáhať ľuďom v utrpení Ak 
bolo pre mňa nepredstaviteľné, že raz bu
dem asistentom tejto fakulty, tak keď som 
získal hodnosť docenta, považoval som to, 
vzhľadom na vtedajšie politické pomery, za 
vrchol mojej profesnej kariéry. Vdäka nove/ 
demokratickej atmosfére som dosiahol mé
ty, o ktorých som ani nesníval - stal som sa 
prednostom kliniky a profesorom neuroló
gie. To, že sa Pavel Traubner mohol stať 
dekanom lekárskej fakulty, je pre mňa. 
vzhľadom na jeho životnú anabázu, nielen 
poctou, z ktorej som sa vyznal už na úvod, 
ale aj istým stresom Veď LF UK na prelome 
storočí dostala obrovskú možnosť vlastným 
pričinením dokázať, že bude nadále/ špič
kovou vedeckou a vzdelávacou ustano
vizňou 

Zvolením za dekana som dostal šancu 
bezprostredne napĺňať všetky spoločné 
i vlastné profesné predstavy Pritom sa 
chcem opierať o mojich vysokokvalifikova-
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ných spolupracovníkov. Tým nemyslím len 
akademických funkcionárov fakulty, ale všet
kých jej zamestnancov, tak pánov vrátni
kov ako aj najskúsenejších členov vedeckej 
rady. 

V túto chvíľu vás chcem oboznámiť ešte 
s jednou mojou víziou. S víziou, že sa lekár
ska fakulta stane celkom, ktorý bude pred
stavovať viac ako púhy súčet jej častí na 
všetkých organizačných a funkčných úrov
niach. S víziou, že nebudeme prispievať k ší
riacej sa pulverizácii, ale k tomu, že na 
úrovni jednotlivých fakultných pracovísk, 
jednotlivých vedných medicínskych odbo
rov, ale aj celej fakulty, dokážeme využiť 
rôznorodé prednosti našich pracovníkov, 
aby sa ony nepotierali, ale vo vzájomnom 
vzťahu v konečnom dôsledku znásobovali. 

Uvediem malý príklad. Ak by si dekan vy
bral za prodekanov slušných ľudí s odlišný
mi vlastnosťami a každý by mimoriadne 
vynikal napríklad čo len jednou pozitívnou 
črtou, mám zato, že ak sa dekanovi podarí 
ich osobnosti nepotlačiť a pritom zladiť dob
rosrdečnosť, dôslednosť, nekompromisnosť, 
pracovitosť, skúsenosť a svetaznalosť, môže 
to pohnúť fakultu dopredu viac, ako si mys
líme. Som presvedčený, že ak by sme 
aspoň spolovice dokázali využiť spoločný 
intelektuálny potenciál bezprostredne v pro
spech fakulty, boli by sme schopní nielen 
vytvoriť užitočné koncepcie, ale i presadiť 
ich realizáciu. To sa bezprostredne týka aj 
liečebno-preventívnej činnosti, vrátane jej 
ukotvenia na akademickej pôde. Preto vás 
všetkých prosím o aktívnu účasť na tomto 
ve/кот projekte. 

Jeden z mojich priateľov mi nedávno popi
soval, ako istý dekan pri nástupe do funkcie 
dostal od svojho vzdelaného, odborne i or
ganizačne schopného predchodcu tri obál
ky s radou, aby obálku otvoril vtedy, ak 
bude potrebovať poradiť v preňho zložitej 
situácii. Prvú otvoril už o niekolko dní a pre
čítal si: "Vyhovor sa, že to všetko zavinil 
predchádzajúci dekan.' Po čase, znova si 
nevediac rady, otvoril druhú obálku, kde 
opäť stálo: 'Vyhovor sa, že to zavinil pred
chádzajúci dekan.' Keď sa neskôr objavili 
dälšie závažnejšie problémy, otvoril i tretiu 
obálku a prečítal si: 'Priprav si tri nové obál
ky pre svojho nástupcu'. Verím, že rovnako 
ako skvelý dekan prof. Ďuriš, ani ja nikdy 
nebudem musieť otvoriť tretiu obálku, a že 
vás teda nesklamem. 

Prosím vás, moji kolegovia a milí študenti, 
aby sme všetci - pracovníci a študenti fakul
ty, naši priatelia a priaznivci, vynaložili všet
ko úsilie na to, aby Lekárska fakulta Uni
verzity Komenského v Bratislave bola aj 
v budúcnosti miestom, kde sa budeme dob
re cítiť a budeme sa tešiť z jedinečných 
výsledkov našej práce.' 

P o  akceptačnej reči prof. P. Traubnera na
sledovali príhovory ministra školstva  M. 
Ftáčnika a ministra zdravotníctva T. Šagáta. 

V záverečnom príhovore prodekan fakul
ty MUDr.  M. Dúbrava poďakoval v mene 
celej akademickej  obce L F  U K  predchá
dzajúcemu dekanovi  fakulty prof. Ďurišovi, 
ktorý pred troma rokmi pri rovnakej príleži
tosti hovoril  o tom, ž e  jeho predchodcovia 
to na L F  nemali  ľahké, ž e  život je treba har
monizovať, ž e  vzdelanec musí  pochopiť sim-
plexnú osobnosť, ž e  univerzum rozdelené 
na polyverzum nevedia vedy poskladať na

späť. 'Ďakujeme Vám nielen za všetko kon
krétne, čo ste pre fakultu v turbulentných ča
soch urobili, ale aj za to, že ste pri spravo
vaní fakulty neustále dbali na jej duchovný 
rozmer. Za to, že ste ho dvíhali aj tým, alebo 
práve preto, že ste stále hľadali odpovede 
na myšlienky svojho nástupného prejavu. 
Všetci navyše vieme, ako úzkostlivo ste dba

li na to, aby ste neboli k nikomu nespravod
livý. Ďakujeme Vám, pán dekan Ďuriš!' 

Na záver príhovoru v m e n e  všetkých ešte 
raz poprial nastupujúcemu dekanovi  prof. 
P. Traubnerovi m n o h o  trpezlivosti, šťas
tia a úspechov v neľahkej práci, ktorá h o  
očakáva. 

Sviatok vedy 

'Sľubujem, že budem vo svojom odbore prehlbovať vedecké a pedagogické poznat
ky, sústavne ich rozvíjať, pracovať a žiť tak. aby som prispieval k rozvoju poznania, tvori
vého myslenia a pokroku u nás i vo svete,' - tak znel promočný sľub nových nositeľov 
akademických hodností, ktorý zložili v Aule Univerzity Komenského dňa 28. januára 
2000 na slávnostnom verejnom zasadnutí Vedeckej rady UK. Z rúk rektora UK 
prof. Devínskeho prevzalo diplomy 51 nových doktorov filozofie, 16 kandidátov 
vied, 5 doktorov vied a dekréty 21 nových docentov UK. 

V slávnostnom príhovore rektor UK prof. Devínsky ocenil ich prínos pre rozvoj  ve
deckého potenciálu univerzity a zablahoželal k získaniu diplomov.  'Blahoželám vám, 
že ste ich získali práve na Univerzite Komenského. Prosím, vážte si túto skutočnosť, váž
te si to, že práve vy ste mali možnosť získať svoje ocenenia na našej Alma mater.' Záro
veň vyzdvihol a j  spoločenskú misiu univerzít, keď povedal:  'Kvalitné univerzity, medzi 
ktoré nepochybne patrí aj Univerzita Komenského, si do dnešného dňa zachovali niečo 
podstatného z histórie svojich predchodcov - autonómiu a akademické slobody. Zá
kladné atribúty, bez ktorých sa žiadne spoločenstvo nemôže zdravo vyvíjať. Súčasne 
však táto skutočnosť hovorí aj o tom. že dobré univerzity tvoria ostrovy stability 
v rozbúrených vodách dnešného sveta. A jednou z ich hlavných úloh do budúcnosti ne
bude len podporovať inovácie a byť vedúcimi inštitúciami v oblasti poznania, ale snáď 
ešte významnejšia bude ich úloha strážcov akademického poriadku a stabilizácie spo
ločnosti. ' 

V mene promovaných predniesla ďakovný prejav doc. JUDr. D. Gregušová, CSc. 

MELLON RESEARCH FELLOWSHIPS 
AT THE HERZOG AUGUST BIBLIOTHEK WOLFENBÜTTEL 

Nadácia A. Mellona vytvorila štipendijný program, ktorý umožňuje výskumným pracovr -
kom z oblasti humanitných a sociálnych vied z Madarska. z Poľska, z ČR. zo SR, z Bulharska 
a z Rumunska uskutočniť výskum na inštitúciách v západnej Európe. 

Program je určený pre mladých vedcov s výnimočnými schopnosťami, ktorí už dosiahli titul 
PhD. Financuje ich 3-mesačný pobyt v školskom roku 2000/01 a poskytuje <rn súrnu 
11 500 USD na pokrytie všetkých nákladov. 

Herzog August Bibliothek vo Wolfenbuttli v Nemecku je medzinárodné výskumné stredisko, 
ktoré sa Špecializuje na stredovekú a novoveku európsku kulturnu históriu (www.hab.de) \ a  
štipendium nadácie Mellon prijíma prihlášky od vedcov, ktorí sa zaoberajú projektov v súlade 
so zameraním pracoviska a knižničným fondom Štipendisti sa zúčastnia n a rozsiahlom 
výskumnom programe a s ním spojených konferencií. 

Prihlášky na rok 2000 2001 (podrobný popis projektu, životopis, zoznam publikova
ných prac a dve akademické odporúčania) je potrebne poslat do 31 marca 2000 
na adresu: 

Herzog August Bibliothek Wolfenbuttel, 
Postfach 1364, D-38299 Wolfenbuttel 

Fax: 0049-5331-808266 E-mail, forschung^hab.de 
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Prvá medzinárodná 
vedecká konferencia UNESCO 

katedry prekladateľstva 
Pri príležitosti 80. výročia založenia Univerzity Komenského 

uskutočnila sa v dňoch 25. - 27. novembra 1999 v Budmeri-
ciach medzinárodná konferencia Preklad a vzdelávanie pre-
kladatelov pre meniaci(e) sa trh(y), ktorú pripravila UNESCO 
katedra prekladateľstva UK. 

Konferencia sa konala pod záštitou ministrov školstva a kul
túry SR M. Ftáčnika a M. Kňažka a rektora UK prof. F. Devínske
ho. V zastúpení rektora UK udelil počas slávnostného otvorenia 
prorektor UK prof. D. Mlynarčík čestné členstvo UNESCO 
katedry prekladateľstva UK pani Mone Baker z Veľkej Britá
nie a pánom Piotrovi Fastovi z Poľska a Gideonovi Tourymu 
z Izraela. 

Na konferencii sa zúčastnilo 60 odborníkov, z nich bolo 24 z o  
zahraničia - z USA, z Fínska, z Rakúska, z Francúzska, z Velkej 
Británie, zo Španielska, ako i z Poľska, z Maďarska a z Českej re
publiky. 

Program konferencie bol zameraný na prezentáciu súčasného 
stavu odboru prekladateľstva na Slovensku a vo svete. Spolu 
s otváraním hraníc v tom najširšom slova zmysle, keď komuniká
cia prebieha nielen klasickými formami prostredníctvom kníh 
a papierových dokumentov, ale aj cestou najmodernejších elek
tronických médií, preklad dostáva novú dimenziu, dimenziu 
prostriedku, ktorý by mal zaručiť možnosť získať inojazyčnú 
informáciu v čo v najkratšej dobe a vo veľmi vernej preloženei 
podobe. 

Problém inovácie metód v príprave prekladateľov a tlmočníkov 
a inovácie metód prekladu a tlmočenia rezonoval vo väčšine 
z 35 prednesených príspevkov. Pri príležitosti konferencie vyšlo 
aj prvé čislo Acta Translatologica Universitatis Comenianae, 
v ktorom je prezentovaná aj výberová bibliografia UKP UK. 

K nerušenému priebehu medzinárodnej konferencie prispeli 
úhradou časti finančných nákladov MŠ SR, MK SR, Britská rada 
a Poľský inštitút, za  čo im patrí vďaka účastníkov podujatia i ve
denia UKP UK. Poďakovanie patrí aj  predstaviteľom UNESCA, 
najmä pánovi Horstovi Goedickemu, ktorí iniciovali vznik katedry 
a podnietili zodpovedných pracovníkov katedry k zorganizovaniu 
medzinárodnej konferencie. 

Anna Butašová 
UNESCO katedra prekladateľstva UK 

Na obnovu Auly  UK 
od 28. mája 1999 do 31. januára 2000 prispeli: 

Dekanát Filozofickej fakulty UK 5 000,-
p. Vojtech Zachar ml. 500 -
p. Jana Štefániková-Hôller, Lazarettstr.35, Mníchov 1 000,-
príspevky vyzbierané počas promócií 10 593,-
Vysoká škola múzických umení, Bratislava 15 000,-
p. Šándor Olvös, č.d. 312, Gemerská Hôrka 1 000,-
Slovnaft, a.s., Bratislava 300 000 
Výskumný ústav detskej psychológie Bratislava 
(prenájom za aulu) 10 000,-
príspevky vyzbierané počas promócií 14 220,-
Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava 250 000,-
p. Dobroslava Režňáková 10 000 -
p. Táňa Valentíková, Gagarinova 14, Trenčín 500,-

Stav účtu k 31. 1. 2000 1 658 463,10 Sk 

Véetkým darcom vyslovujeme úprimné poďakovanie! 

N o v ý  t y p  s p o l u p r á c e  
Centier Univerzity Komenského 

so zahraničnými vzdelávacími partnermi 
Centrum Európskych štúdií UK a Jazykové centrum UK 

sa stali partnerskými inštitúciami v IB JEP Tempus/Phare 
projekte "Európska integrácia - vzdelávanie pracovníkov 
štátnej správy" spoločne s Európskym inštitútom vo Flo
rencii a Jazykovým centrom Univerzity v Leeds. 

Centrum Európskych Štúdií ako celouniverzitné medzifakult-
né a výskumné pracovisko, ktoré sa zaoberá problematikou 
európskej integrácie, autorské a kooidinačné pracovisko to
hoto projektu, prizvalo Jazykové centrum UK ako celouniver
zitné vzdelávacie a výskumné pracovisko za partnera v oblasti 
cudzojazyčného vzdelávania. Jazykové centrum bude v rámci 
projektu poskytovať dvojsemestrálne zdokonaľovacie štúdium 
anglického jazyka, vypracuje kriténá pre výber jazykovo pn 
pravených uchádzačov o štúdium v odbornom kurze pod na 
zvom Európska integrácia (v anglickom jazyku), ktorého prvá 
čast sa uskutoční v o  Florencii, a v spolupráci s Jazykovým 
centrom Univerzity v Leeds pripraví konverzačnú príručku pre 
pracovníkov štátnej správy spolupracujúcich s inštitúciami 
Európskej únie (podrobnejšie pozri Eurolisty. 1, CEŠ UK 
s 4 5) V tomto príspevku vás chceme informovať, ako pre
biehala spolupráca JC UK a JC Univerzity v Leeds pri prí
prave rukopisu tejto konverzačnej príručky. Obidve centra 
majú v rámci dvojstrannej dohody uzavretej od roku 1998 
skúsenosti z niekolkých spoločných odborných akcií, ako bol 
napr kurz pre manažment JC, financovaný grantom E U  a se 
minár 'What Language Centre can do for Language Learners" 
konaný v dňoch 21. - 23. júna 1999 v spolupráci s British 
Council. Počas študijného pobytu pracovníčky JC UK v Leeds 
sa na základe schválenoj osnovy začala príprava mkopisu 
Cieľom príručky je poskytnúť základnu orientáciu užívateľovi so 
stiedne pokročilými vstupnými jazykovymi zručnostami v ang 
liekom jazyku. Metodicky príručka vychádza z profesných 
i protokolárnych požiadaviek pri písomnom a osobnom styku 
slovenských predstaviteľov štátnej správy s pracovníkmi inšti
túcií Európskej únie, pričom anglický jazyk používajú obidve 
strany ako úradnú reč pri vzájomnej komunikácii. Jazykové 
centrum univerzity v Leeds má v tejto problematike dlhoroč
né skúseností z jazykovej prípravy diplomatov (podrobnej
šie informácie nájdete na ich webovej stránke na adrese 
www.leeds.ac.uk/languages/lchome.html). ktoré v poslednej 
dobe prerástli do tzv. Accession English (Angličtiny pre in
tegráciu). 
Na zámerne malom rozsahu príručka výberom a zoradením 

kapitol usmerňuje užívateľa, ako od prvých okamihov vstupo
vať do príslušného typu komunikácie, ako stanoviť úroveň 
formálnosti a naplniť prirodzený rámec komunikácie. 2 tohto 
aspektu boli pri tvorbe príručky nezastupiteľné odporúčania 
britských odborníkov. Väčšia čast príručky sa však orientuje 
na frazeológiu neformálnych rozhovorov a profesionálne for
málnych rokovaní. Pretože spektrum odbornej komunikácie 
je veľmi rozsiahle, kľúčovým problémom bol výber základnej 
terminológie spoločnej pre väčšinu užívateľov. S týmto záme 
rom sme použili texty Európskej únie (právne dokumenty, šta
túty, ekonomické rozbory, správy jednotlivých direktoiátov 
a pozdravné prejavy) a pomocou špeciálneho softvérového 
programu sme vypracovali frekvenčný slovník najčastejšie 
používaných slov a slovných spojení v kontexte odbornej 
komunikácie. Frekvencia slov bola kritériom pre tvorbu mo 
delových viet jednotlivých kapitol. 

Osobitná pozornost sa venovala ustáleným spojeniam tzv. 
konkordanciám v kontexte E Ú  materiálov a synonymám dôle
žitým pre užívateľov danej úrovne jazyka. 

Publikáciu obdrží 108 pracovníkov štátnej spiávy zarade 
ných do kurzu Európskej integrácie (v slovenskej verzii) na 
CEŠ a 35 účastníkov v zdokonaľovacom kurze angličtiny na 
JC UK ako študijný materiál určený pre samoštúdium. 

PhOr. Silvia Blaíková, CSc., koordinátor výskumu na JC UK 
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Univerzita tretieho veku UK v roku 1999 -v Medzinárodnom roku starších ľudí 
Na univerzitách tretieho veku na Slovensku bola činnosť v uplynulom roku 

obohatená o aktivity súvisiace s Medzinárodným rokom starších ľudí 1999. 

Rok starších sme začali vo februári spoločen
ským večerom v jedálni Farmaceutickej fakulty 
UK. V programe vystúpili detí z baletného štúdia 
Istropolis, členovia Klubu spoločenských tancov 
Špánikovcov a spevácka skupina speváckeho 
zboru Technik STU. Bol to prvý spoločenský ve
čer UTV a veríme, že sa aj v budúcnosti nájdu 
organizátori podobného podujatia. 

Zástupcovia UTV pri UK v Bratislave sa v dňoch 
21. - 23.4.1999 zúčastnili kongresu EURAG 
v Grazi pod názvom "Jung und Alt 2000", kde 
aktívne diskutovali v pracovných skupinách a vy
stúpili s odborným príspevkom v skupine "Ge
nerácie v pohybe". Po ukončení kongresu sa 
konalo zasadnutie výboru Európskej federácie 
starších študentov EFOS, ktorej je naša UTV 
členom. 

V dňoch 19, - 20. mája sme sa zúčastnili v Bra
tislave Stredoeurópskeho sympózia o sociálnej 
gerontológii pod záštitou EURAG, sekcia Slo
vensko. Za UK tu odzneli v rámci programu dva 
referáty k problematike vzdelávania starších ľudí 
a k výsledkom prieskumu, realizovaného medzi 
našimi seniormi. 

Výstavka prác poslucháčov UTV bola na UK 
slávnostne otvorená 27. mája a dva týždne prí
stupná verejnosti. Výstavku navštívili hostia po
čas promócií UTV, ale aj skupiny seniorov zo za
hraničia: z Austrálie, z Prahy a počas svoje] náv
števy aj prezident AIUTA (Svetovej asociácie 
UTV) spolu s rakúskymi hosťami. Umenie našich 
seniorov, ktoré tvorili výšivky, maľované obrazy 
i modely lietadiel, sa veľmi páčilo. Prezident 
AIUTA veľmi kladne hodnotil systém a program 
štúdia na UTV na Slovensku a výsledky, ktoré 
sme za deväť rokov dosiahli. 

Prednáškovú činnosť na UTV už tradične dopĺ
ňajú exkurzie a cvičenia, ktorých bolo niekoľko 
aj v uplynulom roku. V priebehu mesiacov apríl -
jún sme uskutočnili odborné exkurzie do Komár
na, na Východné Slovensko, k rímskym vyko
pávkam v Carnunte v Rakúsku, do Banskej 
Štiavnice, na družstvo Dvory nad Žitavou a na 
Južnú Moravu. Exkurzie výrazne doplnili pláno
vaný obsah štúdia v odboroch Dejiny výtvarné
ho umenia, Etnografia a folkloristika, Architektú
ra, Všeobecné a slovenské dejiny, Ovocinárstvo, 
záhradníctvo a vinohradníctvo. 

Filozofická fakulta UK v spolupráci s UTV UK 
a EURAG - sekcia Slovensko a pod zášti
tou MPSVR SR a MŠ SR zorganizovala v dňoch 
16. - 17. septembra odborný seminár "Obohaco
vanie života starších ľudí edukačnými aktivitamľ, 
na ktorom s odbornými príspevkami vystúpili 
nielen účastníci z Bratislavy, ale aj z iných slo
venských miest a zahraniční hostia z Poľska 
a z Čiech. 

Dňa 2. októbra sme sa pripojili k výzve Sveto
vej zdravotníckej organizácie (WHO) a zorgani
zovali sme prechádzku po nábreží Dunaja pod 
názvom Deň aktívnej staroby. Prechádzky mes
tom sa zúčastnilo v Bratislave okolo 250 účastní
kov rôzneho veku, kde základ tvorili poslucháči 
UTV spolu so seniormi niektorých penziónov 
v Bratislave. Záverečné občerstvenie v priesto
roch ŠD Družba pomohli zabezpečiť sponzori: 
Kabát, s.r.o, Pepsí-cola, AZ-kovo, s.r.o. Poduja
tie bolo propagované na TV Markíza a Rádio 
Rock FM, čím sa dostalo do povedomia širokej 
verejnosti. Za podpory magistrátu hlavného 
mesta SR a ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny sme tak pripravili podujatie, ktoré sa 
pravdepodobne stane v ďalších rokoch tradíciou 
našej UTV. 

Prvý ročník veltr hu Senior zorganizovalo 
v dňoch 5. - 8. októbra výstavné a kongresové 
centrum INCHEBA. Na tomto veltrhu mala svoj 
stánok aj UTV pri UK, kde popri iných inšti
túciách a zariadeniach pre dôchodcov ponú
kala informácie o možnostiach štúdia na UTV 
a kvalitného využívania voľného času vzdelá
vaním. 

V októbri sa brány univerzít tretieho veku opát 
otvorili pre svojich poslucháčov, na UK už po de-
siatykrát. V jubilejnom 10. roku má UTV pri UK 
už viac ako 1 000 poslucháčov - seniorov, ktorí 
navštevujú jej špeciálne programy. V tomto aka
demickom roku je v ráma programu UTV otvo
rených 21 študijných odborov. Dňa 25. októbra 
sa konala zaklada/úca schôdza Klubu absolven
tov UTV, ktorý má v Bratislave 143 a v Martine na 
JLF UK 58 členov. Poslaním klubu je pomôcť ab
solventom UTV nadälej aktívne tráviť voľný čas 
organizovaním vzdelávacích, spoločenských i te
lovýchovných podujatí. 

V novembri sa konalo niekolko odborných 
stretnutí, na ktorých zástupcovia a organizátori 
univerzít tretieho veku hodnotili činnosť UTV na 
Slovensku. Dňa 8. novembra sa v Nitre v budove 
Agroinštitútu konala celoslovenská konferen
cia Asociácie UTV, na ktorej nielen organizátori 
a garanti štúdia, ale aj samotní poslucháči UTV 
hodnotili výsledky a prínos vzdelávania na UTV. 
Naša univerzita tretieho veku mala na celo
slovenskej konťerencii 40 účastníkov z radov 
poslucháčov i organizátorov štúdia. V dňoch 
10. - 13. novembra sa na pôde Univerzity Ko
menského konalo stretnutie členov Európskej fe
derácie starších študentov (EFOS), kde bola 
v európskom rozmere hodnotená činnosť všet
kých UTV. Slovenské UTV majú kvalitnú a boha
tú činnosť a ich vzdelávacie programy boli veľmi 
kladne hodnotené účastníkmi stretnutia. V záve
re mesiaca november sa zástupcovia našej 

UTV zúčastnili na dvoch odborných stretnutí act", 
na trojdňovej medzinárodnej konferencii pod 
názvom "Ochrana starších ľudí", ktorú pripravilo 
Ministerstvo práce, sociálnych veď a rodiny SR 
Na konferencii sa zúčastnili aj ministri prísluš
ných rezortov, zaoberajúcich sa starostlivosťou 
o starších, zástupcovia z oblasti zdravotnej, so
ciálnej starostlivosti i vzdelávania. Aj keď primár
ne sú sociálna a zdravotná starostlivosť, do po
predia sa stále viac dostáva oblast kvalitného 
využívania volného času starších ľudí Pre našu 
UTV bolo významné nielen to, že sme mali mož
nosť vystúpiť v ráma programu konference, ale 
aj nadviazanie kontaktu s prezidentom Prezídia 
Policajného zboru a dňa 14. 2. 2000 pripravuje
me v priestoroch UK prednášku s diskusiou na 
tému "Prevencia pred násilnými trestnými činmi 
páchanými na starších ľuďoch". 

V dňoch 25. - 26. novembra pripravil Agroinšti-
tút v Nitre III. medzinárodnú konferenciu o celo
životnom vzdelávaní, kde sme vystúpili s odbor
ným príspevkom o podmienkach a špecifikách 
štúdia seniorov na UK a na Slovensku. Konfe
rencie sa zúčastnilo veľa zahraničných hostí 
a tak bolo možné vzájomne porovnať podmien
ky a možností štúdia. 

Medzinárodný rok starších ľudí bol veľmi dob
rou príležitosťou poukázat na skutočnosť, že 
počet starších ľudí v našej spoločnosti neustále 
rastie a že pre túto vekovú kategóriu je veľmi 
významná nielen sociálna a zdravotná starostli
vosť, ale aj programy aktívneho využívania voľ
ného času 

PhDr. Naděžda Hrapková. PhD. 
vedúca Referátu CZV a UTV UK 
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Princípy stavby, vývinu 
a fungovania jazyka 

Z a  účasti dekana Filozofickej fakulty U K  
doc. PhDr. Ladislava Kiczka, CSc.. kona
lo s a  25. novembra 1999 otvorené ve
decké zasadnutie Katedry slovenského 
jazyka FIF UK,  na ktorom odznela ve
decká prednáška Prof. PhDr. J. Mlacka. 
CSc., K princípom vzniku a uplatňovania 
frazeológie. Prednáška bola ú v o d o m  pre
zentácie katedrovej monografie  Princípy 
stavby, vývinu a fungovania slovenčiny. 
ktorá vznikla a k o  výsledok kolektívneho 
výskumného projektu katedry (v Centre 
informatiky a vzdelávania FIF U K  Stimul 
vydala Filozofická fakulta UK, Bratislava 
1999, 164 s.). Program tohto projektu 
publikoval vedúci Katedry slovenské
h o  jazyka F IF  U K  prof. PhDr. J. Dolník, 
DrSc., v rovnomennej  programovej štúdii 
Princípy stavby, vývinu a fungovania slo
venčiny (Výskumný program) uverejnenej 
v o  vedeckom časopise Slovenská reč 
(roč. 63, č. 1, 1998, s. 3-13). Konkrétnou 
náplňou projektu s a  stalo postupné spra
cúvanie niektorých princípov stavby, vývi
nu a fungovania jazyka, ktoré kolektív rie
šiteľov p o d  vedením prof. Dolníka pred
stavoval najprv n a  niekoIVých otvorených 
vedeckých zasadnutiach katedry. Čiast
k o v ý m  súhrnom poznatkov s a  v rámci 
dvojročného výskumného projektu V E G A  
stala rovnomenná monografia, v ktorej 
p o  Úvode vedúceho výskumného kolektí
v u  (s. 5) nasleduje charakteristika základ
ného výskumného programu (autor prof. 
PhDr. J. Dolník, DrSc., s. 7-20). Práca je  
rozčlenená n a  šesť základných celkov, 
v ktorých s a  spracúvajú problémy šies
tich princípov stavby, výv inu a fungovania 
jazyka a zodpovedajú i m  a j  názvy kapitol: 
Princíp analógie (autor prof. PhDr. P. Ži-
go, CSc., s. 21-43), Princíp ekvivalencie 
(prof. PhDr. J. Dolník, DrSc., s. 45-77), 
Princíp spájatefnosti (prof: PhDr.  E.  Bajzí-
ková, CSc., s .  79-91), Princíp vývinu (prof. 
PhDr. P. Žigo, CSc.. s. 93-110), Princíp 
vzniku a uplatňovania frazeológie (prof. 
PhDr. J. Mlacek, CSc., s. 111-143) a Prin
cípy prirodzenosti a jednoduchosti v zvu
kovej rovine hovorovej slovenčiny (PhDr. 
E.  Tomajková,  s .  145-158). 

Záver posudzovanej  knihy tvorí rozsiah
le anglické resumé, v ktorom s ú  zhrnuté 
základné myšlienky jednotlivých kapitol 
(s. 159-165). Súčasťou prezentácie mo
nografie  Princípy stavby, vývinu a fungo
vania slovenčiny bola a j  diskusia, v ktorej 
autori konštatovali potrebu posilňovať ex-
planačný charakter jazykovedných vý
skumov  a pokračovať v charakteristike 
dalších princípov stavby, vývinu a fungo
vania jazyka. Týmto smerom s a  m á  ube
rať a j  medzinárodná jazykovedná konfe
rencia, ktorú Katedra slovenského jazyka 
F IF  U K  pripravuje v marci a n a  ktorej ma
j ú  odznieť ďalšie príspevky týkajúce s a  
princípov stavby, vývinu a fungovania ja
zyka. 

PhDr. t .  Žigová 
Katedra slovenského jazyka FIF UK 

Deviate kolokvium mladých jazykovedcov 

V chate Meopta v Modre sa v dňoch 1. - 3. decembra 1999 konalo IX. kolokvium 
mladých jazykovedcov, ktoré pre mladých asistentov a doktorandov z jazykoved
ných pracovísk pravidelne organizuje Slovenská jazykovedná spoločnosť ako for
mu prezentácie čiastkových výsledkov ich vedeckého výskumu.  Pôvodne skromné 
podujatia, n a  ktorých s a  v prvých ročníkoch zúčastňovali predovšetkým mladí jazyko 
vedci z filologických katedier bratislavských vysokých škôl a vtedajší vedeckí  ašpiranti 
z Jazykovedného ústavu L. Štúra SAV,  s a  postupne stali neodmysliteľnou súčasťou ve
deckého života domácich a j  zahraničných mladých lingvistov. Na IX. kolokviu mladých 
jazykovedcov s a  už zúčastnilo takmer 70 mladých doktorandov a asistentov z o  Slo 
venska, z Českej republiky, z Poľska, z o  Švajčiarska, z Talianska, z Chorvátska a z o  
Slovinska (na predchádzajúcich ročníkoch odzneli referáty dalších mladých lingvistov 
z Madärska, z Ruska, z Bieloruska, z Nemecka, z Anglicka). 

Pozitívnym znakom jazykovedných kolokvii je, ž e  medzi  jeho účastníkmi majú tradične 
neodmysliteľné miesto mladí jazykovedci z Filozofickej fakulty U K  Na poslednom podu 
jatí popri ďalších šesťdesiatich referátoch odznelo o d  autorov z FIF U K  sedem príspev 
kov, ktoré možno rozčleniť d o  troch základných skupín: 

1. príspevky Mgr. L. Buzássyovej, PhD., Gramatické myslenie Jána Herkefa v diele 
Elemente communis Linguae Slavicae (katedra klasickej a semitskej filológie) 
Mgr. J. Gruskovej, PhD., Miesto starovekých papyrusových a pergamenových fragmen
tov v Démosthenovej textovej stardícii a ich prínos pre constitutio textus (katedra klasické) 
a semitskej filológie) a príspevok PhDr. J. Štefánika. CSc., zameraný na kultúru jazyka 
Optimálne, citlivé, kritické alebo žiadne? (katedra slovenského jazyka), v ktorých autori 
predstavili poznatky nedávno obhájených vedeckých prác, resp metodologických 
postupov, ktoré v nich uplatnili. 

Druhú skupinu príspevkov tvorili referáty, v ktorých autori predstavovali čiastkové 
výsledky alebo koncepciu svojich pripravovavných dizertačných prác Takýto charakter 
a vysokú odbornú úroveň malo vystúpenie PhDr M Vojtecha  Interpretácie básne Bohu 
slava Tablica Užívaní života (katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy), kultúre iazyka 
s a  v o  svojom referáte Čo /e ešte funkčné'' venovala Mgr J Beňova (katedra sloven
ského jazyka) Na kolokviu odzneli a j  príspevky zahraničných lektoriek z Katedry 
slovanských filológií FIF UK, ktoré vystúpili s výsledkami svoiich porovnávacích dokto 
randských prác: M. Gulešič (Chorvátsko) predniesla referát O adaptacn hunganzmov 
v chorvátčine a v slovenčine a D.Jakše (Slovinsko) sa venovala konfrontácii siovt- sky<.f 
a slovinských frazém (rovnomenná téma) Zau|imavostou kolokvii  mladých lazykoved 
cov je, že  sa stali zdrojom inšpirácie pre 'ešte mladších jazykovedcov'  študentov. 

D o  tretej skupiny účastníkov možno začleniť - a j  keď a k o  osamelého bežca - J. Miháli-
ka, študenta 3. roč. arabčina - angličtina, ktorý n a  kolokviu vystúpil s kultivovane pripra
veným referátom Arabské slová v európskych jazykoch. 

Pozitívnym znakom kolokvií mladých jazykovedcov je, ž e  si  n a  svoje stretnutia prizýva
j ú  a j  "odbornú porotu" - starších učiteľov a pracovníkov vedeckých ústavov, s ktorými 
diskutujú o problematike jednotlivých referátov. Objektívne treba priznať, ž e  kvalita refe
rátov je  rôzna, a to najmä v závislosti o d  dĺžky vedeckej prípravy, o d  kontaktu s o  školite
ľom a a j  o d  profilu pracoviska, na ktorom mladí doktorandi a asistenti pôsobia. 

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri S A V  každoročne vydáva zborník príspevkov 
z kolokvií mladých jazykovedcov pod názvom VARIA.  Bolo by žiadúce, aby niektoré prí
spevky pred uverejnením prešli prísnejšou odbornou recenziou. Kladnou črtou kolokvií  
je  však aj to, že  na predchádzajúcich dvoch-troch ročníkoch odzneli  príspevky v rámci 
riešenia grantových úloh, na ktoré mladým adeptom vedy pridelilo prostriedky vedenie 
Univerzity Komenského. Účasť doktorandov a mladších pedagógov z FIF U K  na kolok
viách mladých jazykovedcov je  svedectvom ich záujmu o rozvoj univerzitnej vedy. Túto 
tendenciu, najmä z hľadiska zvyšovania kvality vedeckej prípravy, bude FIF U K  a j  nada-
lej podporovať. (*9) 

U N I V E R Z I T N Á  Š T A T I S T I K A  

Prehľad o počte študentov všetkých druhov štúdia na BK v Bratislave v šk. r. 1989/1990 • 1999/2000 

šk. rok spolu denné Štúdium externé. PGS zvl&t a mimof SPOLU 

SR zahr SPZ PtlD druhy (vrát UTV) 

1989/90 9 896 8 971 925 1 592 657 1 064 13 205 

1990/91 11 808 11 001 807 1 706 481 2003 15 998 

1991/92 12 898 12 111 787 1 411 248 2 337 16 894 

1992/93 14 450 13638 812 2 226 523 2 786 19 985 

1993/94 15 502 14 562 940 2 595 992 2419 21 508 

1994/95 16 505 15 474 1 031 1 931 1 247 2 420 22 103 

1995/96 17 429 16 377 1062 2008 1 587 2 356 23 380 

1996/97 17 967 16 898 1069 2 429 1 910 2 679 24 985 

1997/98 17 800 16 847 953 2 814 1 941 1 973 24 528 

1998/99 17 325 16 474 851 3 614 2 247 2 104 25 290 

1999/00 17 138 16 442 696 3 691 2 258 2 172 25 259 
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Z A P O J T E  S A  D O  D I S K U S I E !  

Prostredníctvom R a d y  v y s o k ý c h  š k ô l  S R  predloži lo Ministerstvo školstva S R  s lovenskej  a k a d e m i c k e j  obci  n a  d iskus iu  

dôležitý d o k u m e n t  - V ý c h o d i s k á  p r e  t v o r b u  k o n c e p c i e  ď a l š i e h o  r o z v o j a  v y s o k o š k o l s k é h o  v z d e l á v a n i a  p r e  

2 1 .  s t o r o č i e  n a  S l o v e n s k u .  V z h ľ a d o m  n a  v ý z n a m  tohto d o k u m e n t u  R V Š  S R  v januári  rozhodla,  ž e  s v o j e  oficiálne stano

v i s k o  k mater iá lu  s k o n c i p u j e  n a  z á k l a d e  stanovísk a k a d e m i c k ý c h  senátov  n a  s v o j o m  m a r c o v o m  zasadaní .  P o ž i a d a l a  

preto a k a d e m i c k é  senáty  fakúlt a v y s o k ý c h  škôl,  a le  a j  pracoviská a č lenov a k a d e m i c k e j  o b c e  S lovenska,  a b y  s a  zapoj i l i  

d o  d iskus ie  a z á r o v e ň  odporuči la,  a b y  s v o j e  pr ipomienky a návrhy posielali  p r i a m o  ministerstvu školstva.  
T e n t o  p o s t u p  p o d p o r i l o  a j  Predsedníctvo A k a d e m i c k é h o  senátu U K  a o d p o r ú č a  p r i p o m i e n k y  a n á v r h y  k t o m u t o  

d o k u m e n t u  p o s i e l a ť  d o  15. m a r c a  2 0 0 0  p r i a m o  n a  a d r e s u :  

M i n i s t e r s t v o  š k o l s t v a  S R ,  s e k c i a  v y s o k ý c h  š k ô l ,  S t r o m o v á  1 , 8 1 3  3 0  B r a t i s l a v a ,  

e - m a i l :  p l a v c a n @ e d u c a t i o n . g o v . s k .  

S ú č a s n e  P r e d s e d n í c t v o  A k a d e m i c k é h o  s e n á t u  U K  ž i a d a  v š e t k ý c h ,  a b y  k ó p i e  s v o j i c h  p r i p o m i e n o k  z a s l a l i  a j  

A k a d e m i c k é m u  s e n á t u  U K ,  k t o r ý  n a  i c h  z á k l a d e  p r i j m e  k m a t e r i á l u  s p o l o č n é  s t a n o v i s k o .  A d r e s a :  

A k a d e m i c k ý  s e n á t  U n i v e r z i t y  K o m e n s k é h o ,  Š a f á r i k o v o  n á m .  6, 8 1 8  0 6  B r a t i s l a v a ,  

e - m a i l :  a s @ r e c . u n i b a . s k .  
K e d ž e  ide o z á s a d n ý  materiál, ktorý m ô ž e  v bl ízkej budúcnost i  ovplyvniť legislatívne prostredie v y s o k ý c h  škôl,  uverej

ň u j e m e  h o  d n e s  v p l n o m  znení.  T e x t  d o k u m e n t u  nájdete taktiež n a  W W W  stránke UK.  

Východiská pre tvorbu koncepcie 
ďalšieho rozvoja vysokoškolského vzdelávania 

pre 21. storočie na Slovensku 

Do pozornosti akademickej obce UK 

Úvod 

Na prelome nového storočia a tisícročia prechádza ľudská civi
lizácia obdobím najrozsiahlejších a najrýchlejších zmien v celej 
svojej doterajšej histórii. Príčin týchto zmien je viac, jednou z naj
dôležitejších je bezpríkladný rozvoj informačných technológií, 
ktorého dôsledky hlboko zasiahli do všetkých oblastí života. In
formácie a poznatky sa stali rozhodujúcim prvkom pre chod 
i dälší rozvoj spoločnosti. 

Pre zvládnutie prebiehajúcich zmien sa v celosvetovom merad
le začína prikladať rozhodujúca úloha vzdelávaniu, a to najmä 
vysokoškolskému. Dôkazom toho sú početné aktivity na medzi
národnej úrovni zaoberajúce sa problematikou vysokoškolského 
vzdelávania, ktorých výsledkom sú viaceré zásadné medzinárod
né dokumenty. 

Najdôležitejším takýmto dokumentom z posledného obdobia 
je Svetová deklarácia o vysokoškolskom vzdelávaní pre 21. storo
čie: vízia a aktivity prijatá na svetovej konferencii UNESCO o vy
sokoškolskom vzdelávaní v októbri 1998 v Paríži. Dokument 
vznikol po intenzívnej trojročnej práci za účasti odborníkov z ce
lého sveta. V jeho preambule sa o súčasnej situácii vo vysoko
školskom vzdelávaní okrem iného uvádza: 

V predvečer nového storočia zaznamenávame bezprecedentný 
záujem o vysokoškolské vzdelávanie a jeho velkú diverzifikáciu. 
ako aj zvýšené uvedomovanie si jeho životnej dôležitosti pre 
kultúrno-spoločenský a ekonomický rozvoj a pre prípravu budúc
nosti, do ktorej bude mladá generácia potrebovať nové vedomosti 
a ideály. 

Vysokoškolské vzdelávanie zahŕňa všetky typy štúdia, odborne/ 
prípravy a prípravy na vedeckú prácu na post-sekundárnej úrovni 
poskytované univerzitami alebo inými vzdelávacími inštitúciami 
uznanými kompetentnými štátnymi úradmi za ustanovizne vysoko
školského vzdelávania. 

Vysokoškolské vzdelávanie zápasí všade s problémami finan
covania, rovnosti podmienok prístupu k štúdiu a počas štúdia, 
odborného rastu pracovníkov, zachovania kvality výučby, výsku
mu a služieb, relevantnosti študijných programov, zamestna
nosti absolventov, vytvorenia účinných dohôd o spolupráci 
a rovnosti prístupu k výhodám vyplývajúcim z medzinárodnej spo
lupráce. 

Vysokoškolské vzdelávanie podstatne ovplyvňujú tiež nové tech
nológie. ktoré rozširujú možnosti tvorby poznatkov, ich spracova
nia, šírenia a prístupu k nim. Je potrebné zaistiť rovnaký prístup 
k týmto technológiám na všetkých úrovniach vzdelávacieho sys
tému. 

Druhá polovica nášho storočia vojde do histórie vysokoškol
ského vzdelávania ako obdobie jeho najväčšieho rozšírenia. 
Dokumentuje to viac ako šesťnásobný nárast študentov v celo
svetovom meradle, od 13 miliónov v roku 1960 po 82 miliónov 
v roku 1995.... 

Bez odpovedajúcich vysokoškolských a výskumných inštitúcií 
poskytujúcich dostatočné množstvo vzdelaných ľudí nemôže dnes 
žiadna krajina zabezpečiť svoj trvalo udržateľný rozvoj.... 

Vysokoškolské vzdelávanie samotné zápasí so značnými problé
mami a musí prejsť najradikálnejšou premenou, akú kedy zažilo, 
aby naša spoločnosť, ktorá prechádza hlbokou krízou hodnôt, 
mohla prekročiť čisto ekonomické úvahy a zaoberať sa aj hlbšími 
dimenziami morálky a spirituality. 

Je prirodzené, že tieto konštatovania sa dotýkajú aj vysoko
školského vzdelávania na Slovensku. Navyše, vzhľadom na vý
voj za posledných 10 rokov, sa situácia v slovenskom vysokom 
školstve stala v mnohých aspektoch kritická a vyžadujúca si 
urýchlené riešenie. Máme na mysli chýbajúcu dlhodobejšiu víziu 
smerovania, ako i základných pravidiel fungovania slovenského 
vysokého školstva, postupný rozpad personálneho zabezpeče
nia. dlhodobo nedostatočné financovanie pri súčasnom náraste 
počtu študentov, nedokonalú legislatívu, znižovanie kvality, vnú
tornú a vonkajšiu nekompatibilitu, praktický rozpad vedecko-vý-
skumnej základne, zlú organizáciu vedy na Slovensku a najmä 
dramatické podfinancovanie základného výskumu na vysokých 
školách a ďalšie. Preto si ministerstvo školstva vychádzajúc 
z programového vyhlásenia vlády stanovilo ako hlavnú úlohu pte 
rok 1999 pripiavovat spoločne s predstaviteľmi vysokych škôl 
koncepciu ďalšieho rozvoja vysokoškolského vzdelávania pre 
21. storočie a predložiť ju v prvých mesiacoch roku 2000 vláde 
na schválenie. 

Prvým krokom pri práci na novej koncepcii pre ľubovoľnú ob
lasť ľudskej činnosti by malo byt stanovenie východísk, teda 
definícia poslania a cieľov, ktoré sa maju dosiahnuť Zhoda za 
interesovaných vo východiskách je podmienkou pre úspešný 
priebeh ďalších prác na pripravovanej koncepcii 
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Predkladaný materiál definuje poslanie, funkcie a ďalšie zá
kladné prvky, ktoré by mali charakterizovať vysokoškolské vzde
lávanie na Slovensku v 21. storočí. Predstavuje východiská pre 
tvorbu novej koncepcie rozvoja slovenského vysokého školstva. 
Materiál vychádza z prijatej svetovej deklarácie UNESCO o vyso
koškolskom vzdelávaní. Predpokladá, že slovenské vysoké škol
stvo sa bude vyvíjať v súlade s európskymi a svetovými trendmi. 
Poznamenajme, že neoddeliteľnou súčasťou tohto prístupu je aj 
zachovanie potrebných národných špecifík. 

Okrem tohto úvodu pozostáva materiál z ďalších 3 častí. 
V prvej je definované poslanie, funkcie a základné atribúty, ktoré 
by malo mať vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku v 21. sto
ročí. Druhá časť obsahuje základné zásady, na ktorých spočíva 
nová vízia slovenského vysokoškolského vzdelávania a konečne 
v tretej časti sú uvedené prvky, ktoré budú rozhodujúce pri napĺ
ňaní tejto vízie. 

1. Poslanie, funkcie a základné atribúty 

vysokoškolského vzdelávania na Slovensku pre 21. storočie 

1.1 Poslanie a funkcie vysokoškolského vzdelávania 

Hlavným poslaním vysokoškolského vzdelávania je prispievať 
k trvalo udržateľnému rozvoju a zdokonaľovaniu spoločnosti ako 
celku. 

Vysokoškolské vzdelávanie napĺňa toto poslanie najmä 
prostredníctvom nasledujúcich funkcií: 

a) výchovou vysoko kvalifikovaných odborníkov a zodpoved
ných občanov, 

b) poskytovaním možností pre vysokoškolské a celoživotné 
vzdelávanie, 

c) rozvojom a šírením poznania prostredníctvom výskumu, 
d) napomáhaním pochopenia, interpretácie, zachovania, zveľa

ďovania, podpory a šírenia národných, národnostných, regionál
nych, medzinárodných a historických kultúr v kontexte kultúrne
ho pluralizmu a diverzity, 

e) napomáhaním pri ochrane a zveľaďovaní spoločenských 
hodnôt výchovou mladých ľudí v duchu hodnôt, ktoré tvoria 
základ demokratického občianstva a poskytovaním kritic
kých a nezávislých pohľadov pomáhajúcich pri diskusiách 
o strategických volbách a pri posilňovaní humanistických per
spektív, 

f)prispievaním k rozvoju a skvalitneniu vzdelávania na všetkých 
stupňoch, a to aj prostredníctvom výchovy učiteľov. 

1.2 Základne atribúty vysokoškolského prostredia - etika, 
autonómia, zodpovednosť a predvídavosť 

Od vysokoškolských inštitúcií, ich pracovníkov a študentov sa 
očakáva, že budú: 

a) zachovávať a rozvíjať svoje veľmi významné postavenie 
uplatňovaním etického prístupu a vedeckej a intelektuálnej pres
nosti pri svojich aktivitách, 

b) vyjadrovať sa úplne slobodne a nezávislo k etickým, kultúr
nym a spoločenským problémom, 

c) zdokonaľovať svoje kritické a prognostické schopnosti 
prostredníctvom nepretržitej analýzy vynárajúcich sa spoločen
ských, ekonomických a kultúrnych trendov, 

d) využívať svoju intelektuálnu kapacitu a morálnu autoritu na 
obranu a aktívne rozširovanie univerzálnych hodnôt, ako sú 
mier, spravodlivosť, sloboda, rovnosť a solidarita, a na zasadzo-
vanie sa proti negatívnym javom v spoločnosti, ako xenofóbia, 
neznášanlivosť a rasová diskriminácia, 

e) naplno užívať autonómiu a akademické slobody chápané 
ako sústavu práv a povinností uvedomujúc si pritom svoju plnú 
zodpovednosť voči spoločnosti, 

f) pomáhať pri identifikácii a riešení problémov ovplyvňujúcich 
blaho komunít, národov a globálnej spoločnosti. 

2. Zásady formovania novej vízie 

vysokoškolského vzdelávania na Slovensku 

Vízia vysokoškolského vzdelávania na Slovensku pre 21. storo
čie vychádza z jeho poslania, hlavných funkcií a atribútov a stojí 
na nasledujúcich zásadách: 

2.1 Zásada rovnosti prístupu 

a) V súlade s článkom 26.1 univerzálnej deklarácie ľudských 
práv by mal byt prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu zalo
žený na vlastnostiach, schopnostiach, úsilí, vytrvalosti a zanie
tení preukázaných uchádzačmi. Mal by byť umožnený počas 
celého života s patričným uznaním už dosiahnutých kvalifikácií. 
Pri prístupe k vysokoškolskému vzdelávaniu je neprijateľná aká
koľvek diskriminácia, či už na báze rasy, pohlavia, jazyka alebo 
náboženstva, alebo na základe ekonomických, kultúrnych alebo 
spoločenských rozdielov či fyzických znevýhodnení. 

b) Zabezpečenie rovnosti prístupu k vysokoškolskému vzde
lávaniu by malo začínať posilnením a v prípade potreby aj reor
ganizáciou jeho väzieb na ostatné úrovne vzdelávania, najmä na 
stredoškolské vzdelávanie. 

2.2 Zásada rozvoja poznania na báze vedeckého bádania 
a umeleckej činnosti a šírenie ich výsledkov 

a) Rozvoj poznania prostredníctvom vedeckého bádania je 
základnou funkciou systému vysokoškolského vzdelávania. Ma 
la by sa vytvoriť primeraná rovnováha medzi základným a apliko
vaným výskumom. 

b) Úlohou vysokoškolských inštitúcií je zabezpečiť pre všet
kých členov akademickej komunity zapojených do výskumu pot
rebnú podporu. Výsledky výskumu sa by sa mali využívať 
v prospech ľudstva a mali by byt chránené proti zneužitiu 

c) Zvlášť dôležité je rozširovanie výskumných kapacít vo vyso
koškolských výskumných inštitúciách, pretože ked je vysoškol-
ská výučba a výskum realizovaný na vysokej úrovni v rámci 
tej istej inštitúcie, má to pozitívny vplyv na kvalitu oboch 
Týmto inštitúciám by sa mal dostávať dostatok materiálnej a fi-
nančnej pomoci tak z verejných ako aj súkromných zdrojov 

2.3 Zasada dlhodobej orientácie na relevantnosť 

a) Relevantnosť vo vysokoškolskom vzdelávaní sa vyhodno
cuje ako miera súladu medzi tym, čo spoločnost od vysoko
školských inštitúcií očakáva, a čo tieto naozaj poskytujú I 
hodnotení tejto miery súladu sa vyžaduje nestranný kriticky po 
hľad a súčasne aj úzka väzba na problémy spoločnosti a hospo 
dárskej praxe. Táto väzba zabezpečuje dlhodobú orientáciu na 
ciele a potreby spoločnosti. 

b) Treba umožniť prístup tak ku všeobecnému vzdelávaniu, 
ako i ku cielenému, profesijne špecifickému vzdelávaniu, často 
interdisciplinárnemu, pričom oba tieto druhy vzdelávania umož
nia ich absolventom žiť v meniacom sa prostredí a prispôsobiť 
sa zmenám zamestnania. 

c) Vysokoškolské vzdelávanie by malo viac ako doteraz posky
tovať spoločnosti analýzy jej problémov presahujúcich hrani
ce jednotlivých disciplín (interdisciplinárny a transdisciplinárny 
prístup). 

d) Vysokoškolské vzdelávanie by malo zvýšiť svoj prínos 
k rozvoju celého vzdelávacieho systému prostredníctvom kva
litnej výchovy pedagógov, rozvojom študijných programov a vý
skumom v oblasti vzdelávania. 

e) Vysokoškolské vzdelávanie by sa v konečnom dôsledku ma
lo sústrediť na vytvorenie novej spoločnosti - bez násilia a vyko
risťovania, pozostávajúcej z vysoko kultivovaných, motivovaných 
a integrovaných jednotlivcov, inšpirovaných láskou k ľudstvu 
a vedených múdrosťou. 

f) Vysokoškolské vzdelávanie by malo zabezpečiť kvalifikovanú 
výchovu pedagógov aj pre potreby národností žijúcich na území 
Slovenska podľa ich reálnych potrieb. 

2.4 Zásada posilnenia spolupráce s hospodárskou praxou 
(so svetom práce) a analýza a predvídanie 
spoločenských potrieb 

a) Vzhľadom na zmeny v ekonomike a vynáranie sa nových 
výrobných postupov založených na intenzívnom využívaní po
znatkov a na práci s informáciami treba posilniť a inovovat' 
vztahy medzi vysokoškolským vzdelávaním, hospodárskou 
praxou a ostatnými zložkami spoločnosti. 

b) Vzájomné prepojenie vysokoškolského vzdelávania s hos
podárskou praxou sa dá posilniť účasťou jej predstaviteľov pri 
riadení vysokoškolských inštitúcií, vzájomnou výmenou pracov 
níkov a revíziou študijných programov zameranou na ich 
lepšie zosúladenie s potrebami praxe. 
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c) Pretože vysoké školy zabezpečujú aj ďalšie vzdelávanie, 
mali by sústavne sledovať trendy vynárajúce sa v hospodárskej 
praxi, ako i v o  vede, technológii a ekonomike. Aby bolo možné 
reagovať na požiadavky praxe, vysoké školy a hospodárska 
prax by mali spolupracovat pri príprave a hodnotení procesu 
výučby. Uprednostňované by mali byť programy integrujúce teó
riu a prípravu na povolanie. V rámci predvídania potrieb spoloč
nosti môžu vysokoškolské inštitúcie prispievať k vytváraniu 
nových pracovných príležitostí. 

d) Vysoké školy by mali mať velký záujem na rozvoji podnika
teľských zručností a iniciatív u svojich študentov. Uľahčuje to 
zamestnávanie absolventov, od ktorých sa bude čoraz viac oča
kávať, že budú nielen hľadať nové pracovné príležitosti, ale ich aj 
vytvárať. Vysokoškolské inštitúcie by mali študentom poskytnúť 
možnosť naplno rozvinúť svoje schopnosti a zmysel pre spolo
čenskú zodpovednosť. 

2.5 Zásada diverzifikácie ako prostriedku 
pre zvýšenie rovnosti príležitosti 

a) Diverzifikácia systému vysokoškolského vzdelávania, ako 
i postupov používaných pri prijímaní na štúdium, je dôležitá 
z hlädiska poskytovania možností prístupu k rôznym formám 
vysokoškolského vzdelávania. Tým umožňuje prístup k vyso
koškolskému vzdelávaniu stále väčšiemu počtu občanov, a to aj  
v celoživotnej perspektíve, s možnosťou pružnej volby času ná
stupu na štúdium i jeho ukončenia. 

b) Charakteristickým znakom diverzifikovaného systému vy
sokoškolského vzdelávania je existencia rôznych typov vy
sokoškolských inštitúcií (napr. štátnych a neštátnych, resp. 
verejných a súkromných, univerzálnych t.j. univerzitných a úz-
košpecializovaných t.j. odborných) poskytujúcich širokú škálu 
vzdelávacích služieb (napr. tradičné študijné programy, krátke 
kurzy, štúdium popri zamestnaní, modularizované kurzy, diš
tančné vzdelávanie). 

2.6 Zásada inovačných vzdelávacích prístupov: 
kritická myslenie a kreativita 

a) Svet prechádzajúci rýchlymi zmenami potrebuje novú víziu a 
paradigmu vysokoškolského vzdelávania, ktorá bude orientova
ná na študenta. 

b) Vysokoškolské inštitúcie by mali vychovávať študentov 
schopných kritického myslenia, analyzovania spoločenských 
problémov, hľadania riešení týchto problémov, aplikácie týchto 
riešenia  prevzatia spoločenskej zodpovednosti. 

c) Na dosiahnutie týchto cieľov bude potrebné revidovať študij
né programy a zabezpečiť neustálu inováciu metód výučby tak, 
aby študenti hlbšie zvládli jednotlivé disciplíny. 

d) Nové metódy výučby si budú vyžadovať aj nové typy štu
dijných materiálov. S nimi pôjde ruka v ruke aj nový spôsob 
skúšania s dôrazom nielen na kapacitu pamäti, ale aj na hĺbku 
chápania, praktické zručnosti a kreativitu. 

2.7 Zásada o kľúčovej úlohe vysokoškolských pracovníkov 
a študentov 

a) Pre vysokoškolské inštitúcie má rozhodujúci význam účinná 
politika v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Dôležitá je najmä jej 
formulácia pre vysokoškolských pedagógov, ktorí by sa dnes 
mali sústredóvať na to, aby neboli len žriedlom vedomostí, ale 
aby naučili študentov učiť sa. Treba prijať adekvátne opatrenia 
v oblasti výskumu a v oblasti zvyšovania pedagogickej kvalifiká
cie prostredníctvom vhodných rozvojových programov, ktoré 
povzbudzujú stálu inováciu obsahu a metód používaných pri 
výučbe v rámci jednotlivých programov. Je velhíi potrebné 
zabezpečiť pre vysokoškolských pedagógov adekvátne spo
ločenské postavenie a finančné ohodnotenie. 

b) Jasnú koncepciu by mali mať všetky vysokoškolské inštitú
cie pripravujúce učiteľov pre základné a stredné školy, vrátane 
škôl s vyučovacím jazykom národností. Táto koncepcia by mala 
poskytovať stimul pre stálu inováciu osnov, aplikáciu najlepších 
postupov vo vyučovacích metódach a oboznámenie sa s rôzny
mi spôsobmi vyučovania. 

c) Vedúce osobnosti na národnej i inštitucionálnej úrovni by 
mali sústrediť svoju pozornosť na potreby študenta a pokla
dať ho za hlavného partnera a zainteresovanú osobu pri 
transformácii vysokoškolského vzdelávania. Študenta nemož
no pokladať za "konzumenta" vzdelávania a absolventov za 

"produkt" vysokoškolských inštitúcií. Názory študentov je potreb
né brať do úvahy pri riešení otázok týkajúcich sa úrovne vzdelá
vania, evaluácie, inovácie vyučovacích metód i obsahu štúdia 
a v rámci platného inštitucionálneho rámca i pri formulácii politi
ky a pri riadení inštitúcie. 

d) V spolupráci so študentskými organizáciami je potrebné 
rozvinúť poradenské služby, ktoré by pomáhali študentom pri 
vstupe na vysokú školu a to bez ohľadu na vek. 

3. Rozhodujúce prvky pri napĺňaní novej vízie 

vysokoškolského vzdelávania na Slovensku 

Pri napĺňaní novej vízie vysokoškolského vzdelávania sa pokla
dajú za  rozhodujúce nasledujúce prvky. 

3.1 Dôraz na kvalitu 

a) Kvalita vo vysokoškolskom vzdelávaní by mala zahrňovať 
všetky jeho funkcie a aktivity: výučbu, výskum, pracovníkov, 
študentov, budovy, zariadenia, služby pre spoločnosť a akade
mické prostredie. Nevyhnutnou podmienkou pre zvyšovanie 
kvality je vnútorná samoevaluácia ako i vonkajšia evaluácia vy
konaná nezávislými špecialistami so zastúpením zahraničných 
odborníkov. Na tieto účely by mal existovať nezávislý celoštátny 
orgán, ktorý sa pri svojej činnosti bude opierať o komparatívne 
medzinárodne uznané štandardy kvality, pričom však bude 
venovať odpovedajúcu pozornosť inštitucionálnym, národným 
a regionálnym špecifikám, aby bolo možné zohľadniť potrebnú 
diverzitu (rôznorodost) a vyhnúť sa uniformite. 

b) Kvalita si vyžaduje, aby vysokoškolské vzdelávanie malo 
medzinárodnú dimenziu charakterizovanú výmenou poznatkov, 
mobilitou učiteľov a študentov a medzinárodnými výskumnými 
projektami. 

c) Pre dosiahnutie a udržanie kvality je osobitne dôležitý sta
rostlivý výber pracovníkov a ich sústavný odborný rast. 

3.2 Využívanie potenciálu nových informačných technológií 

Prudký rozvoj informačných technológií bude naďalej meniť 
spôsob získavania, spracovávania a distribúcie informácií a po
znatkov. Je dôležité poznamenať, že tieto nové technológie 
ponúkajú možnosti inovácie obsahu výučby a vyučovacích 
metód a rozširujú možnosti prístupu k vysokoškolskému vzdelá
vaniu. Treba však mať na pamäti, že  nové informačné technoló
gie neznižujú potrebu učiteľov, ale menia ich úlohu vzhľadom 
k procesu učenia sa a že podstatným sa stáva sústavný dialóg 
medzi učiteľom a študentom, v rámci ktorého sa transformujú 
informácie na poznatky a prichádza k ich porozumeniu. Vyso
koškolské inštitúcie by mali zaujať vedúce postavenie vo vyu
žívaní nových informačných technológií pre plnenie svojho 
poslania a úloh. Informačné technológie možno využiť najmä: 

a) pri vývoji študijných materiálov, 
b) pri vytváraní nových prostredí pre učenie sa. od zariadení 

pre dištančné vzdelávanie až  k úplným virtuálnym vysokoškol
ským inštitúciám a systémom schopným prekonávať vzdialenosti 
a vytvoriť kvalitné vzdelávacie systémy, 

c) pri zapájaní sa do sietí spolupracujúcich domácich a medzi
národných inštitúcií, 

d) pri zlepšovaní a zefektivňováni riadenia inštitúcií 

V súvislosti s využívaním informačných technológií je potrebné 
dbať na nasledujúce skutočnosti: 

a) zavádzanie a používanie informačných technológií nemá 
byt cielom, ale prostriedkom umožňujúcim lepšie a efektívnej
šie plnenie poslania a úloh vysokoškolských inštitúcií. 

b) pri používaní informačných technológií pre výučbu treba 
venovať špeciálnu pozornosť odstraňovaniu nerovností v prístu
pe k týmto technológiám, 

c) úspešné využívanie informačných technológií si vyžaduje za
bezpečenie po stránke technickej, vzdelávacej a riadiacej 

3.3 Posilnenie manažmentu 
a financovania vysokého školstva 

a) Riešenie problémov v oblasti manažmentu a financovania 
vysokoškolského vzdelávania si vyžaduje vytvoriť primerane 
plánovacie a analytické kapacity a strategie založené na spo
lupráci medzi vysokoškolskými inštitúciami a štátnymi organmi 
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aby sa zabezpečilo efektívne riadenie a využívanie dostupných 
zdrojov. Vysokoškolské inštitúcie by mali byť riadené manaž
mentom schopným predvídať potreby okolia. Manažéri vysoko
školských inštitúcií by mali byť vnímaví, kompetentní a schopni 
pravidelne vyhodnocovať, internými a j  externými mechanizmami, 
efektívnosť postupov a administratívnych pravidiel. Permanentnú 
pozornosť treba venovať školeniam manažmentu vysokoškol
ských inštitúcií. 

b) Vysokoškolské inštitúcie by mali byť autonómne pokiaľ ide 
o riadenie ich vnútorných záležitostí, ale s touto autonómiou 
by mala byť spojená jasne definovaná a transparentná zodpo
vednosť vláde, parlamentu, študentom i celej spoločnosti. 

d) Konečným cieľom manažmentu by malo byt čo najlepšie 
napĺňanie poslania vysokoškolskej inštitúcie zabezpečením kva
litnej výučby a výskumu. T o  si vyžaduje riadenie, v ktorom sa 
spája spoločenská vízia a porozumenie globálnych aspektov 
s efektívnymi manažérskymi zručnosťami. Manažment vysokých 
škôl by mal klásť dôraz na zodpovednosť k spoločnosti a mal by 
viesť dialóg s o  všetkými zainteresovanými, hlavne vysokoškol
skými učiteľmi a študentmi. V súvislosti s účasťou vysokoškol
ských učiteľov v riadiacich orgánoch vysokoškolských inštitúcií 
treba brať d o  úvahy aktuálne organizačné usporiadanie inštitúcie 
majúc na pamäti, že velkost a štruktúru týchto orgánov treba 
udržiavať v rozumných hraniciach. 

3.4 Financovanie vysokoškolského vzdelavania 
ako verejnej služby 

Financovanie vysokoškolského vzdelávania si vyžaduje tak 
verejné ako i súkromné zdroje. Podstatnú úlohu v oblasti finan
covania vysokých škôl by mal trvalo zohrávať štát. 

a) V diverzifikácii finančných zdrojov sa odráža podpora, 
ktorú spoločnosť poskytuje vysokoškolskému vzdelavaniu 
Treba ju posilňovať, aby sa zabezpečil ďalší rozvoj vysokoškol
ského vzdelávania. Zásadný význam má verejná podpora vyso
koškolského vzdelávania a výskumu, lebo zabezpečuje vyváže
né dosahovanie vzdelávacieho a spoločenského poslania 

b) Spoločnosť ako celok by mala podporovať vzdelávanie na 
všetkých úrovniach vrátane vysokoškolského vzhľadom na jeho 
úlohu pri podpore trvalého ekonomického, spoločenského a kul

túrneho rozvoja. Mobilizácia v tomto smere závisí o d  miery, do 
ktorej si to verejnosť uvedomuje a zaangažovanosti verejnosti, 
súkromného sektora, parlamentu, médií, vládnych a mimovlád
nych organizácií, študentov, rodín a všetkých sociálnych partne
rov, ktorí sú spojení s vysokoškolským vzdelávaním. 

3.5 Spoločné využívanie poznatkov a know-how 

Pre vzdelávanie v o  všetkých oblastiach je podstatný princíp 
spolupráce medzi vysokoškolskými inštitúciami na celom svete. 
Spolupráca posilňuje aj porozumenie v globálnych otázkach 
a potrebu žiť spolu pri rôznych kultúrach a hodnotách Preto by 
integrálnou súčasťou vysokoškolského vzdelávacieho systé
mu mali byť výmenné programy študentov a učitelov, dohody 
medzi inštitúciami na podporu intelektuálnej a vedeckej spo
lupráce a prax viacjazyčnosti. 

3.6 Problém úniku mozgov (brain drain) 

Treba zastaviť únik mozgov, pretože ochudobňuje slovenské 
vysoké školstvo o kvalitných odborníkov potrebných pre urých 
lenie jeho spoločensko-ekonomického rozvoja Cieľavedomým 
úsilím na celoštátnej úrovni treba vytvoriť prostredie vedúce 
k pritiahnutiu a udržaniu kvalitných pracovníkov na vysokých 
školách Súčasne je potrebné vyvinúf úsilie vedúce ku získaniu 
odborníkov - brain gain - na základe programov spolupráce, kto 
rí skvalitnia budovanie a posilňovanie vysokoškolských inštitúcii 
a uľahčia tak plné využitie vnútorných kapacít 

3.7 Spolupráca všetkých zainteresovaných 

Účinným nástrojom pre zvládnutie potrebných zmien vo vyso 
koškolskom vzdelávaní je spolupráca medzi zainteresovanými 
- teda tými, ktorí určujú politiku na celoštátnej i inStitucion^i 
nej úrovni, učiteľmi, výskumníkmi a študentmi admmistiatívny 
mi a technickými pracovníkmi vo vysokoškolských inštitúciách 
hospodárskou praxou a spoločenskými skupinami Kli/.ovým 
účastníkmi tohoto procesu sú aj mimovládne organuaae Teda 
partnerstvo založené na spoločnom záu|me vzaiomnom r. pek 
tovani a dôvere by malo byt základným rámcom r. ' umy vysoko 
školského vzdelávania. 

Časový harmonogram prác na koncepcii ďalšieho rozvoja vysokoškolského vzdelávania 
pre 21. storočie a nadväzujúcich zákonov 

(Materiál bol schválený na operatívnej porade ministra dňa 21. decembra 1999) 

Podľa prístupu prijatého Komisiou pre tvorbu koncepcie roz
voja vysokých škôl vedie cesta k novému zákonu o vysokých 
školách a k zákonu o financovaní vysokých škôl cez vypraco
vanie východísk pre tvorbu novej koncepcie vysokoškolského 
vzdelávania a cez vypracovanie samotnej koncepcie. Oba tieto 
dokumenty musia pritom po svojom vypracovaní komisiou 
prejsť cez prvé prerokovanie v operatívnej porade ministra, ná
sledne cez verejnú diskusiu v akademickej obci, po ktorej sa 

vrátia do operatívnej porady ministra na druhé prerokovanie 
a koncepcia bude následne predložená vláde. Rovnakou ces
tou by mal prejsť a j  návrh nového zákona o vysokých školách 
i návrh zákona o financovaní vysokých škôl. 

Predkladaný harmonogram sleduje cieľ, aby nové zákony 
mohli byt v NR SR schválené do konca roku 2000 Jeho kon
krétny tvar vyzerá nasledovne: 

Prvé predloženie východísk do OPM 
Predloženie východísk na verejnú diskusiu 
Ukončenie diskusie k východiskám 
Druhé predloženie východísk do OPM 
Prvé predloženie návrhu koncepcie do OPM 

Predloženie návrhu koncepcie na verejnú diskusiu a medzirezortné pripomienkové konanie 
Ukončenie diskusie ku koncepcii 
Druhé predloženie koncepcie do OP 
Predloženie koncepcie do vlády 
Prvé predloženie návrhu zákonov do OP 
Predloženie návrhu zákonov na verejnú diskusiu a medzirezortné pripomienkové konanie 
Ukončenie diskusie k návrhu zákono 
Druhé predloženie návrhu zákonov d o  O P  
Predloženie návrhu zákonov do vlády 

9. 12. 1999 
23. 12. 1999 
31. 1. 2000 

2. 2000 
2. 2000 

6. 3.2000 
3. 4. 2000 

10. 4.2000 
4. 2000 
5. 2000 

5. 6. 2000 
15. 8.2000 
20. 8 2000 

september 2000 

7. 
28. 

20. 
29. 

Dátum predloženia návrhu zákonov do vlády korešponduje s dátumom predloženia do vlády zákona o vede a zákona o SAV, takže 
z tohoto hľadiska bude možné práce na týchto normách koordinovať. 

Z A P O J T E  S A  D O  D I S K U S I E !  
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Skončil sa jeden medzinárodný projekt 
V priebehu troch rokov (šk. roky 1996-

1999) sa realizoval ria Filozofickej fakul
te Univerzity Komenského v Bratislave 
medzinárodný projekt TEMPUS č. S J E P  
11338-96, nazvaný Špecializované kurzy 
pre prekladateľov a tlmočníkov v oblas
ti ekonomických vied. Hlavným koordi
nátorom a kontraktorom projektu bola 
Ekonomická univerzita v Bratislave a Ústav 
jazykov EU, zastúpený PhDr. Helenou 
Svobodovou a jej spolupracovníčkami. Zo 
zahraničných univerzít sa na projekte zú
častnila Manchester Metropolitan Universi
ty, Faculty of Management and Business 
a Johannes Kepler Universität, Zentrum 
für Fremdsprachen v Linzi. Na filozofickej 
fakulte sa do  projektu zapojili predovšet
kým členovia katedry slovenského jazyka 
(doc. E. Tibenská, koordinátorka úlohy za 
FIF UK, prof. J. Mlacek a PhDr. J. Pekarovi-
čová), po jednom členovi boli zastúpe
né katedra anglického jazyka a literatúry 
(PhDr. A. Keníž) a katedra germanistiky 
(doc. E. Ehrgangová). 

Cieľom projektu bolo pripraviť pre štu
dentov Ekonomickej univerzity špecializo
vané kurzy zamerané na rozšírenie ich od
bornej špecializácie o štúdium tlmočníctva 
a prekladateľstva v oblasti ekonomických 
vied. Okrem študijného programu bolo te
da potrebné vypracovať pre účastníkov 
kurzov kvalitné učebné materiály. Tomuto 
pracovnému cieľu sme venovali prvé dva 
roky realizácie projektu. Výsledkom tejto 
etapy bolo publikovanie 20 učebných tex
tov, pozostávajúcich zo série vždy 4 učeb
níc a 4 cvičebníc z anglického a nemecké
ho odborného jazyka z rôznych oblastí 
ekonomických vied (z oblasti medzinárod
ného obchodu, bankovníctva, personálne

Na pôde Filozofickej fakulty UK sa 
26. januára 2000 uskutočnila prezentácia 
vedeckého zborníka Slovensko a európ
sky juhovýchod, ktorý vznikol v autor
skej spolupráci Katedry všeobecných 
dejín a Katedry archeológie FIF UK. 
Zborník Slovensko a európsky juhovýchod 
vyšiel ako V. zväzok radu Studia archaeo-
logica et Medievalia Filozofickej fakulty UK 
s prispením Grantovej agentúry Minister
stva školstva SR v o  vydavateľstve Septem
ber v roku 1999. 

V príhovore doc. PhDr. Miroslav Daniš, 
CSc., uviedol, že vydanie zborníka 'nie je 
len významným vedeckým počinom v oblas
ti historických vied a archeológie, ale aj 
zborníkom k životnému jubileu profesorky 
Štelanovičovej.' A teda príležitosťou, aby 
spolupracovníci, kolegovia a žiaci mohli 
vyjadriť obdiv a úctu nad celoživotným 
dielom prof. PhDr. Tatiany Štefanovičovej, 
CSc. Zborník preto v úvode prináša vedec
ký profil a bibliografiu jubilantky. 

Autori zborníka Slovensko a európsky ju
hovýchod sú si vedomí, že nadväzujú na 
ciele, ktoré stanovili v minulosti vynikajúci 

ho manažmentu a z oblasti marketingu), 
jednej učebnice slovenského jazyka Kapi
toly zo slovenského jazyka (autori J. Mla
cek, E. Tibenská) a jednej učebnice zame
ranej na teóriu prekladu a tlmočenia Kapi
toly z prekladu a tlmočenia (autori E. 
Ehrgangová, A. Keníž). Autorky cudzoja
zyčných učebníc v konečnej etape ešte 
súhrnne spracovali slovnú zásobu obsiah
nutú v učebných textoch v podobe dvoch 
dvojjazyčných odborných slovníkov. 

Tretí rok bol venovaný realizácii špeciali
zovaných kurzov pre vybratých študentov 
EU, na ktorých sa zúčastnilo 77 študentov. 
Väčšina z nich mala možnosť absolvovať 
jednosemestrový pobyt na niektorej part
nerskej zahraničnej univerzite, študenti sa 
na kurzoch zúčastňovali dobrovoľne, ich 
účasť však bola podmienená výbornými 
celkovými študijnými výsledkami, úspeš
ným absolvovaním všeobecnej jazykovej 
prípravy na najvyššom stupni (tzv. modul C 
alebo D) a úspešným absolvovaním špeci
álnych vstupných testov, zameraných na 
overenie ich jazykových znalostí a zručnos
tí. Špecializované kurzy prebiehali v Ústave 
jazykov EU a jednotliví pedagógovia za
pojení do projektu v tejto fáze odučili de
siatky hodín (prednášok aj seminárov). Po 
úspešnom zvládnutí kurzu mali študenti 
možnosť prihlásiť sa na záverečné skúšky 
a obdržať medzinárodný certifikát z překla
datelova a/alebo tlmočníctva v oblasti eko
nomických vied. Na skúškach boli okrem 
domácich pedagógov z EU a FIF UK prí
tomní vždy traja pedagógovia z partnerskej 
zahraničnej (anglickej alebo rakúskej) uni
verzity, Nie všetkým študentom sa podarilo 
získať medzinárodný certifikát. Naše skúse
nosti s priebehom prvého kurzu ukazujú, 

archeológovia a historici. Zároveň, ako po
znamenala doc. PhDr. Zuzana Ševčíková. 
CSc., 'skúmanie vzťahu Byzancie a juhový
chodnej Európy čerpá z nových podnetov, 
ktoré sú podmienené možnosťami medziná
rodných projektov'. Poďakovanie za úspeš
nú realizáciu zborníka patrí preto Grantovej 
agentúre Ministerstva školstva SR ako aj 
vydavateľstvu September. 

Vyše 400-stranový zborník jeho editori -
Alexander Avenarius a Zuzana Ševčíková -
rozdelili do dvoch častí. Prvá časť obsahu
je príspevky slovenských autorov, ktoré 
odzneli na medzinárodnom sympóziu 
Thessaloniki-Great Moravia v októbri 1997 
v Thessalonikách. Domácu vedeckú pre
miéru mali slovenské príspevky na brati
slavskom kolokviu Stredný Dunaj medzi 
východom a západom vo včasnom stredo
veku (6.-12. storočie) v novembri 1997. 
Kolokvium pod vedením prof. T. Štefanovi
čovej zorganizovala Katedra archeológie 
a Katedra všeobecných dejín FIF UK. Dru
há časť zborníka ponúka v slovenskom, 
českom, anglickom a nemeckom jazyku od
borné práce spolupracovníkov jubilantky. 

že v budúcnosti treba rozhodne prehĺbiť 
prípravu študentov v oblasti tlmočníctva, is
té rezervy boli aj  v oblasti zvládnutia spi
sovnej normy slovenského jazyka. 

Oficiálnym ukončením medzinárodné
ho projektu TEMPUS sa spolupráca na
šich univerzít nekončí. V školskom roku 
1999/2000 budeme pokračovať v príprave 
ďalších záujemcov spomedzi študentov 
EU. V budúcnosti by sme chceli svoju ini
ciatívu rozvíjať formou nadácie alebo na 
inom inštitucionalizovanom základe. 

Spomínaný projekt považujem zároveň 
za previerku našich schopností spolupra
covať s inými pedagogickými pracoviskami 
na medzinárodnej úrovni. Okrem skúse
ností (mimochodom, veľmi dobrých) s pe
dagogickou prácou so študentmi inej vy
sokej školy a iného zamerania, priniesol 
projekt fakulte nemalé finančné prostried
ky. Použili sa na nákup odbornej literatúry, 
kancelárskych potrieb, počítačovej techni
ky, výkonného kopírovacieho a viazacieho 
zariadenia atď. Učebné materiály publiko
vané v priebehu projektu poslúžia aj našim 
študentom odboru prekladateľstva a tlmoč
níctva v ich príprave na preklad a tlmoče
nie odborným textov z oblasti ekonomic
kých vied. 

Tento svoj príspevok považujem preto 
nielen za bilanciu, ale aj za istý návod 
a zároveň výzvu adresovanú ostatným 
pracovníkom našej fakulty a univerzity, 
aby sa aktívnejšie ako doteraz zapájali 
do medzinárodných projektov a aj takou
to cestou aktívne pomáhali získavať fi
nančné prostriedky určené na zabezpe
čenie vyššej úrovne vzdelávania, vedy 
a výskumu. 

Doc. PhDr.  Eva  T i b e n s k á ,  CSc., F I F  UK 

Verme, že sa naplnia slová prof. PhDr. 
Matúša Kučeru. DrSc., ktorý povedal, že 
'veda je v svojej povahe genetická Často 
sa suma poznatkov kumuluje, nahromadí, 
potom príde vždy nova generacia ktorá do 
toho postrčí a vzniká nova, neočakávane 
kvalita.' Tak aj predkladanú vedeckú pia 
cu v podobe zborníka Slovensko a európ
sky juhovýchod ocenia budúce generácie 
A budu v nej pokračovať. 

Mgr. Eva Bachletova 

Zborník k životnému jubileu 
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Inšpirácia k diskusii o novej koncepcii vysokoškolského vzdelávania 

Humboldtova myšlienka univerzitného vzdelania 
V tomto roku uplynie 165 rokov o d  smrti významného vedca a pruského štátnika, velkého osobného prlatelä Götheho 

a Schillera, budovateľa novej univerzity v Berlíne. Koncepcia univerzity Wilhelma von Humboldta patrí k významným 
súčastiam tradície vysokého školstva v strednej Európe, osobitne však v nemecky hovoriacich krajinách a má čo povedať 
i súčasnej koncepcii vysokého školstva v Národnom programe vzdelávania. 

Myšlienky W. Humboldta zanechali hlboké sto
py v myslení a poznačili vývoj vysokého škol
stva. Poznačili tak myslenie vysokoškolských 
učiteľov, ako i štujdino-právne a organizačno-
právne základy univerzít v strednej Európe, naj
mä v nemecky hovoriacich krajinách. V myslení 
mnohých vysokoškolských učiteľov sa stalo 
meno Wilhelma von Humboldta mýtom a sym
bolom niekdajších zlatých ůas  univerzity v po
rovnaní so súčasnými problémami a súčasnou 
neutešenou situáciou univerzít V prácach mno
hých autorov sa prezentuje situácia nemeckých 
univerzit v minulom storočí ako kladný protiklad 
k súčasným moderným vysokým školám v dô
sledku ich reformovania Uvedení autori nostal
gicky spomínajú na zašlé časy. ked ešte boli uni
verzity miestom, kde sa dalo skutočne uôt (maly 
počet študentov), kde bol možný ešte individuál
ny prístup vysokoškolského učiteľa ku každému 
študentovi, kde vynikajúci profesori osobne 
mohli viest talentovaných študentov, kde bol 
možný skutočný výskum (elitné univerzity) a ke
dy boli univerzity miestom, ktoré bolo skutočne 
kultúrnym i vzdelávacím zariadením najvyššieho 
stupňa Humboldtova idea univerzity sa stavia 
proti úzkej špecializácii a proti rozpadu jednoty 
univerzity ako celku, proti jednote výskumu a vy-
učby. proti masovosti univerzít, ako i proti auto
nómnosti univerzít voči štátu' Iní autori sa 
dnes snažia zredukoval význam Humboldtovycn 
myšlienok na záujmy svoiho času zle platenej 
a nedocenenej duchovnovednej inteligencie, 
ideologicky vychádzajúcej z Fichteho a Schleier-
machera v období po porážke Nemecka napo
leonskými vojskami, kedy bolo potrebné zacho
vať si aspoň nemecké národné povedomie. Prá
ve prostredníctvom Humboldtových myšlienok 
o kultúre, duchovnom živote a sebadefmova-
ní intelektuálov ako elity národa vznikla nádei na 

garantovaná štátom, ktorý mal umožniť čo mož
no najširší priestor rozvoju vied. Akokoľvek 
Humboldt veril v otázkach obsahového vývoja 
vedných odborov v ich sebaregulačnú a inovač
nú schopnosť, vo vzťahu k personálnemu seba-
zdokonaľovaniu univerzity bol skeptický. Podľa 
jeho názoru mal štát povinnosť zabezpečovať vo 
vzťahu k univerzite dve hlavné úlohy: potrebné 
rozpočtové prostriedky a povolávanie najschop
nejších na miesta profesorov. Univerzite samot
nej upieral schopnosť robiť personálnu politiku 
v "povolávaní" profesorov (Berufung). 'Menova
nie univerzitných učiteľov musí byt zachované 
výlučne štátu a iste nie je dobré umožniť, aby 
mali fakulty na to väčší vplyv, ako by malo chápa-
júce kuratórium. Lebo na univerzite su antago
nizmus a třenice užitočné a potrebné a kolízie, 
ktoré vznikajú medzi učiteľmi v dôsledku zamest
nania, môžu nechtiac významové posunúť ich 
hľadisko.0 

Humboldt videl hybné sily obsahového vývinu 
univerzity na jednej strane v "skúmaiúcei výuč
be". t.j. v jednote vedy, výskumu a výučby, a na 
druhej strane v súťaži jednotlivých zariadení no
vej Berlínskej univerzity. Vo svoiej základnei po
dobe rysuje Humboldt myšlienky organizačnej 
integrácie do dovtedy samostatných, výlučne vy
učovaniu sa venujúcich odborných škôl (napr 
Lekárska college) a akadémie, ktorá sa zaobera
la výlučne rozvojom poznania prostredníctvom 
výskumu. Organizačné spojenie oboch inštitúcii, 
resp. ich funkcií vyvolá podľa Humboldta súťaže
nie a snahu niekdajších odborných škôl dokázať, 
že sú schopné presadiť sa vo vede a výskume 
a snahu niekdajších pracovísk akadémie doká
zať, že sú schopné presadiť sa vo vedeckom 
vysokoškolskom vzdelávaní. To má podľa Hum
boldta zvyšovať kvalitu výučby ako aj rozvoja 
vedy. 

Pri zakladaní Berlínskej 
univerzity spojil Humbol
dt preto jestvujúce odbor
né školy s Akadémiou 
vied, ale nie iba preto, 
aby uskutočnil uvedené 
spojenie výskumu a výuč
by, ale aj preto, aby inici
oval súťaž medzi školami 
a akadémiou. O rozvoj 
výskumu a výučby na 
novej univerzite sa mala 
postarať ich autonómia. Humboldtova univerzita v Berlíne 

Meno W. v. Humboldta (1767 -1835) je spoje
né s reformou univerzitného vzdelania v 19. sto
ročí v Nemecku, prostredníctvom ktorého sa 
toto vzdelanie definitívne vymanilo z podru
čia stredovekých tradícií a zásluhou reforiem 
v 19. storočí sa stalo východiskom pre vznik sú
časného vysokého školstva. Humboldt, ktorého 
nazval Goeťhe dobyvateľom sveta, kozmopoli-
tom a diplomatom, koncipuje univerzitu ako 
miesto, ktoré má zaklad v 'sile vedy" pod vede
ním filozofie, ako miesto reflexie kultúry ako cel
ku, ako miesto jednoty vedy a morálky, vedy 
a osvety, ako aj miesto jednoty vedy a individu
álnej tvorby osobnosti v procese štúdia.' Zmys
lom humanitného univerzitného vzdelania podľa 
Humboldta je 'totálne vzdelaná individualita 
a plastická objektivita' človeka. 

Humboldtova zásada jednoty výskumu a výuč
by, ktorú požadoval, bola myslená ako prostrie
dok na presadzovanie jeho idey a konceptu uni
verzity. Humboldt sa tým významne odklonil od 
myšlienok neskorých francúzskych osvietencov, 
pre ktorých bolo univerzitné vdelávanie iba prí
pravou na povolanie, ktoré sa malo orientovať 
na praktické ciele štátu a na ktorom boli veda 
a výskum skôr vedľajším a nepodstatným prí
spevkom. Vo Francúzsku v dôsledku toho aj 
vznikali koncom 18 storočia vysokoškolské prí
pravky na povolanie, ako napr. Ecole Polytech-
nique pre inžinierske štúdum a Ecoles de Droit 
pre právnicky dorast. Naproti tomu Humboldt 
chcel urobiť univerzity miestom všestranného, 
univerzálneho vzdelania, miestom, ktoré by vy
chovávalo vysoko vzdelané osobnosti a súčasne 
by boli miestom, rozmnožujúcim poznatky pro
stredníctvom výskumu a pestovania vedy. "Ak 
určíme univerzity za pracoviská, ktoré iba vy
učujú a pripravujú pre vedu a akadémiu za 
pracovisko, ktoré má vedu rozvíjať a rozširo
vať, páchame na univer
zitách krivdu. Vedy sú 
zveľad'ované zaiste práve 
(a v Nemecku ešte viac) 
prostredníctvom vysoko
školských učiteľov, ako 
i prostredníctvom akade
mikov a títo muži sa do
pracovali prostredníctvom 
svojho učiteľského povo
lania k novým poznat
kom a pokroku vo svo
jich odboroch. Chod vedy 
je zrejme na univerzite 
rýchlejší a živší, kde po-
prevažujú hlavy mladých 
(vo vede - pozn. autora), 
vedy vo velkom rozsa
hu a silnejšie, zdravšie 
(ako v akadémii - pozn. au
tora). "2 

12 



kultúrnu obrodu a hegemóniu Nemecka, napriek 
vojenským a politickým porážkam.5 

Skutočnosť je taká, že rozvoju vedy na univer
zitách v Nemecku skutočne pomohli Humboldto-
ve myšlienky o nezávislosti vedy, o vedeckej 
súťaži a spojení výučby s vedou a výskumom. 
Mladí absolventi takto koncipovaného štúdia boli 
pripravení na svoju vedeckú kariéru lepšie. Bola 
to kariéra, ktorú na rozdiel od svojich rovesníkov 
vo Francúzsku a v Anglicku aj skutočne mohli 
hned po ukončení štúdia na vysokej škole nastú
piť. Významne tomu napomohla aj personálna 
politika štátu v oblasti "povolávania" profesorov 
(Berufung) na vysokú školu. Pravda, nemožno 
poprieť, že popri tom sa na univerzitách môžme 
stretávať i s aristokraciou ducha a vrchnosten
ským sebavedomím, ktoré boli vzdialené potre
bám praxe, aj keď boli možno funkčné z hľadis
ka intenzity výskumu.6 

Dnes, s odstupom času, možno konštatovať, 
že aktuálnosť Humboldtových myšlienok samo
zrejme nie je bezprostredná. Od vzniku týchto 
myšlienok nás delí odstup dvesto rokov. Môžu 
však byť stále základom, resp. východiskom 
snáh v oblasti rozvoja vysokého školstva, ktoré 
by mali i u nás nadväzoval1 na túto stredoeuróp
sku tradíciu a nie na tradíciu anglickú, francúz
sku a ruskú (Lomonosov). Práve dnes je aktuál
na ako nikdy predtým taká organizácia štúdia, 
ktorá by pristúpila k integrácii obrovského množ
stva študijných odborov, prekonala ich úzko vy-
medzné hranice, rozšírila všeobecné základy 
študujúcich, umožňujúce ich potenciálnu rekvali
fikáciu. A v neposlednej miere by mala takáto 
organizácia štúdia usilovať nie iba o nadobudnu
tie vedomostí študentov, ale aj osobnostných 
vlastností, návykov a zručností, ako i občian
skych cností, ktoré by spolu umožňovali ich dôs
tojný život v spoločnosti. Po dvesto rokov vzni
kali popri univerzitách najrôznejšie vysoké školy, 
technické, banské, ekonomické, veterinárne 
a pod., zamerané na konkrétny výkon povola
nia. Napriek tomu však nikde v Europe neviedli 
k zmene systému vysokého školstva. Naopak, 
"monotematicky" zamerané vysokoškolské prí
pravky a kratšie trvajúce štúdium sa postupne 
stali alebo stávajú univerzitami. Vedecky oriento
vané vysokoškolské štúdium a spojenie vedy 
s výučbou na vysokých školách sa tak stáva aj 
u nás jednou z najváčších výziev univerzitného 
štúdia k spoločnosti na cestu, ktorá by predsta
vovala správnu mieru a proporčnosť spojenia 
prípravy na povolanie s vedou. 

Resume 
Dvesto rokov staré myšlienky Wilhemla von 

Humboldta o jednote výskumu a výučby sú ak
tuálne aj dnes, aj keď s odstupom času v inej 
spoločenskej, poitickej a ekonomickej situácii. 
Môžu však slúžiť stále ako východisko snáh 
v oblasti kreovania programu rozvoja vysokého 
školstva, národného programu vzdelávania. Ich 
realizácia je súčasne podmienkou intenzifikácie 
rozvoja vedy a výskumu. Nadväzovať na túto tra
díciu je osobitne významné pre vysoké školy na 
Slovensku. 

Doc. PhDr. Peter Ondrejkovič, PhD. 

V Humboldt, W., von: Werke IV, Darmstadt 1964, 
str. 262 a nasi. 

! l  Humboldt, W., von: Über die innere und äuse-
re Organisation der Höheren wissenschaftli
chen Anstalten in Berlin, In: Humboldt, W., 
von: Werke IV, Darmstadt, 1964, str. 262 

3 /  Humboldt, cit. vyd. str. 264 a nasi. 
'I Rüegg, W.: Konkurenz der Kopfarbeit, Zürich, 

1985 
V Ben-David, J,: The Scientist's Role in Society, 

Engelwood Cliffs, 1971 
в/ Ringer, К. Franz: The Decline of the German 

Mandarins, Cambridge, Mass., 1969 

Hudbou prispeli k sviatočnej pohode 
V Bratislave sa už stalo vítanou tradíciou, že k predvianočnej atmosfére mesta prispievajú 

umelecké súbory svojimi vystúpeniami. K nim sa pripájajú aj podujatia na Bratislavskom hrade, 
kde v nederu 12. decembra 1999 pripravilo Hudobné múzeum SNM v Hudobnej sieni 
Vianočný koncert, na ktorom sa predstavil komorný vokálno-inétrumentálny súbor pri Ka
tedre hudobnej vedy FIF UK Camerata Comeniana Bratislavensis pod vedením umeleckej 
vedúcej, doc. PhDr. Kristíny Izákovej, CSc. 

Program bol zostavený z diel renesančných a barokových skladateľov, doplnených dielami 
súčasníkov - Jozefa Podprockého, Jána Kyjovského a Františka Prášila. Dramaturgia progra
mu a už aj samotná zvukovost' starej hudby evokovala vianočnú atmosféru. Interpretačne sa tu 
uplatnili tri ensemblové zoskupenia súboru - sláčikové kvarteto (Cyril Kubiš I.husle, Zuzana 
Gajdošová II. husle, Mária Babinská viola, Lucia Suchanská violončelo), kvarteto zobcových 
fláut (Jana Hozáková, Kristína Pažitná, Ladislava Spišáková a Ján Hargaš), komorné trio: Jar
mila Vitovičová (priečna flauta), Jana Šinalová (violončelo), Andrea Pelleová (basso conti-nuo) 
a speváčka Zuzana Šimáková s klavírnym sprievodom Zuzany Grajcárovej a gitarovým sprievo
dom Kataríny Paduchovej. Z inštrumentálnych prejavov upútala pozornosť poslucháčov Sonáta 
C-dur Jeana Baptistu Loeilleta, kde 1. časť - Largo v podaní Jany Hozákovej (sopránová zob
cová flauta) bola natolko kantabilná, že v predstave priam evokovala zvuk ľudského hlasu. 
V tempovo kontrastnej 2. časti (Allegro) vynikli interpretačné kvality sólistky s vydareným klavír
nym sprievodom Zuzany Štefunkovej 

Členovia sláčikového kvarteta pôsobia celkom profesionálne. Zúročiac svoju inštrumentálnu 
prípravu z konzervatória a už viacročnú koncertnú prax, ich prejav má kvalitatívne stúpajúci 
charakter. Ukázalo sa to najmä v Choráloch Jána Kyjovského, v ktorých autor majstrovsky skĺ
bil nástrojové party v melodicko-harmonickej štruktúre diela. Jedinou vokálnou sólistkou kon
certu bola Zuzana Šimáková. Jej jasný, priezračný soprán je priam predurčený na interpretáau 
talianskych renesančných vokálnych skladieb a dokáže vyplniť priestor, й u ž  koncertnú sálu 
alebo chrám. Veľmi precízne a štýlovo vyjadruje dobový charakter skladieb Jej prejav 
podporil adekvátny klavírny sprievod Zuzany Grajcárovej V skladbe Antonia Severu de Luca -
Non posso disperar uplatnila svoje hlasové predpoklady opernej speváčky 

Pozornosť vzbudila aj repertoárová novinka - Sinfoma Alessandra Stradellu - v podaní nových 
členiek súboru (Jarmila Vitovičová, Jana Šinalová, Andrea Pelleová), z ktorej najmä rýchle časti 
dali vyniknúť temperamentu flautistky 

Premyslená dramaturgia koncertu vyvrcholila vianočnými koledami Františka Prášila v úprave 
pre sólový spev. zobcové flauty a sláôkové kvarteto, kde si spolu zahrali všetci úônkujúa Nad 
inštrumentálnou hudbou sa niesol zvonivý soprán Zuzany Šimákovej interpretujúci najznámej
šie vianočné melódie. 

PhDr. Helena Hrkova 

V jesennom čísle bulletinu CEP (Civic Education Project), ktorý je zameraný aj na 
podporu výmeny skúseností z vysokoškolskej výučby, vyšiel článok Davida Reichardta. 
PhD., hosťujúceho lektora na FIF UK. Keďže v ňom opisuje zaujímavú formu prezentá
cie študentov politologie, uverejňujeme jeho preklad. 

Slovenský študentský model NATO 
Na jar 1999 som so 4 krúžkami študentov 

politických vied a medzinárodných vzťahov 
na Univerzite Komenského (Bratislava, Slo
vensko) hral simulačnú hru: model OSN. 

Model sa skladal z niekolkých individuál
nych hier, každá z nich kopírovala prácu vý
borov OSN, napr. Bezpečnostnej rady OSN, 
Výboru pre ľudské práva, či zasadnutia Val
ného zhromaždenia OSN. Na UK som mal 
dva krúžky, ktoré predstavovali Bezpečnost
nú radu OSN a dva krúžky sa hrali na tretiu 
komisiu Valného zhromaždenia OSN. V kaž
dej hre študenti vystupovali ako reprezentanti 
jednotlivých členských štátov. Cieľ bol jedno
duchý - pripraviť a prijať rezolúcie v záujme 
krajiny, ktorú reprezentovali (ako aj medziná
rodného spoločenstva) a blokovať rezolúcie 
nezodpovedajúce ich záujmom. 

Velkú časť semestra sa modelová Bezpeč
nostná rada OSN zaoberala problémom Ko
sova a právom NATO zasahovať do konfliktu. 
V súlade s témou mali sme dvojice rozlič
ných hovorcov: jeden reprezentoval mimo
vládnu organizáciu v Bratislave dozerajúcu 
na dodržiavanie ľudských práv, druhý pred

stavoval generálneho sekretára NATO Cha-
viera Solanu. Počas zasadnutia pan Chavier 
Solana obhajoval pokračovanie vojnových 
zásahov NATO, zatiaľ čo miestny katolícky 
farár reprezentoval pozíciu Vatikánu v otázke 
Kosovskej krízy. Všetci hovorcovia vystúpili 
s exelentnými prejavmi, na ktoré reagovali 
študenti (predstavitelia štátov) vo forme otá
zok a následne v o  vypracovávaní rezolúcií 

Napriek tomu, že sa v ráma tohto modelu 
študenti oboznámili s formálnymi procesmi 
a parlamentnými procedúrami, očividne zís
kavali niektoré z najdôležitejších poznatkov, 
napr. neformálne politické umenie lobovat, 
počas prestávok medzi rokovaním modelo
vého OSN. Vonku na chodbe, popíjajúc ká
vu, sa učili spolupracovať pri rokovaní, 
pripravovať dohody a rezolúcie, hľadat signa
tárov a sponozorov 

Model OSN plánujeme uskutočnit so slo
venskými študentmi i v tomto akademickom 
roku a uvažujeme o súťaži s týmom českých 
študentov V pripade uspechu mohli by sme 
navrhnúť aj regionálnu CEP súťaž, do ktorej 
by bolo zapojených viacero krajín 
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Z činnosti Slovenskej olympijskej akadémie 
Na konci kalendárneho roka všetky organizácie bilancujú svoju činnost za uplynulé obdobie. 

Výnimkou nebola ani Slovenská olympijská akadémia (SOA), členovia ktorej sa stretli dňa 
11. decembra 1999 v aule TŠ SZTK. 

V úvode okrem iného odznela informácia, že na 16. zasadaní Slovenského olympijského výboru 
bola prof. PhDr. Františkovi Sýkorovi, DrSc., slávnostne udelená Cena Medzinárodného olympijské
ho výboru za olympijskú výchovu 

Správa o činnosti SOA za rok 1999 konštatovala, že sa naplánované úlohy podarilo úspešne splniť. 
SOA zrealizovala dva semináre - prvý sa konal 20. 3. 1999 pod názvom "Zvýšenie aktivity členov 
SOA" a druhý sa uskutočnil 16. 10, 1999 a bol venovaný "Výchovnej hodnote dobrého príkladu". Urči
tým sklamaním pre organizátorov bola neúčasť niektorých pozvaných olympionikov-športovcov 
Z príspevkov na týchto seminároch vyšli zborníky. V Trnave dňa 14. 5. 1999 boli slávnostne vyhláse
né výsledky ceny Fair-play. V rámci medzinárodnej spolupráce sa uskutočnilo výberové konanie pre 
uchádzačov na Zasadanie mladých účastníkov v Olympii, na ktoré boli vybraní dvaja kandidáti. 

K dôležitému bodu patril návrh plánu práce SOA na rok 2000, ktorý obsahuje dva zaujímavé semi
náre. Seminár s medzinárodnou účasťou pod názvom "Olympijské hnutie po OH 2000 Sydney" a se
minár venovaný učiteľom TV pod názvom "Olympijská výchova na školách". Nadalej bude pokračovat 
vedomostná súťaž na ZŠ a SŠ o olympijskom hnutí. Edično-propagačná činnosť bude prezentovaná 
vydaním zborníka SOA, prekladom výberu z diela P. de Coubertina a vytvorením mobilnej akadémie 
Z vedecko-výskumnej činnosti treba spomenúť vypísanie tém študentských vedeckých a diplomo
vých prác s olympijskou tematikou, podobne tiež vypísanie maturitných tém v spolupráci s MŠ SR 
V rámci kultúrnej činnosti plánuje SOA výstavu pod názvom "Z výtvarného odkazu S Greinerovei" 

Mgr. Žaneta Slamková, FTVŠ UK 

Centrum па podporu štúdia postihnutých rozširuje činnosť 
Už sedem rokov pomáha Centrum na podporu 

štúdia zrakovo postihnutých pri Matematicko-fy-
zikálnej fakulte Univerzity Komenského mladým 
ľuďom, ktorí by sa bez špeciálnych kompenzač
ných pomôcok nemohli vzdelávať na vysokej 
škole. V súčasnosti služby centra využíva 5 nevi
diacich a 13 zrakovo postihnutých, ktorí ma]ú 
k dispozícii špeciálne upravené počítače. Sú me
dzi nimi študenti práva, špeciálnej pedagogiky, 
informatiky a dalších odborov. Služby centra sa 
postupne rozšírili a využívajú ich aj študenti s iný
mi postihnutiami, napríklad aj nepočujúca štu 
dentka Prírodovedeckej fakulty UK. 

Centrum pomáha i telesne postihnutým a ne
vidiacim stredoškolákom, ktorým poskytuje kon
zultácie o prijímacích pohovoroch, skúškach, 
zabezpečení študijných materiálov a pod. Do 
centra často prichádzajú zrakovo postihnutí gym
nazisti, ktorí síce majú predmet informatika, ale 
môžu ho študovať len teoreticky, pretože nemajú 
prístup k počítačom. 

(Národná obroda, 8. 1. 2000) 

Pozývame Vás 

na 15. medzinárodné 
informačné trhy 

o pomaturitnom vzdelávaní 

BeSt '2000 
Die Messe 

für Beruf und Studium, 

ktoré sa uskutočnia 

v dňoch 9.-12 marca 2000 
vo Viedni - Wiener Stadthalle. 

Na veltrhu sa bude prezentovať 
aj Univerzita Komenského. 

Vstup vofný 

www. bestinfo.at 

Faktická poznámka 

S k ô r  č i  n e s k ô r ?  
Dvojodborovó štúdium n a  bratislav

skej  Filozofickej fakulte Univerzity Ko
menského študent končí - pochopiteľne 
- dvoma štátnicami. Z jedného predme
tu  obyčajne v o  štvrtom ročníku, z d m  
hého v piatom. K ý m  oficiálne neuzavrie 
oba predmety, nemôže získat diplom. 
Nedávno s o m  potrebovala výpis v ang
ličtine o ukončení štvrtého ročníka -
odbor anglický jazyk a literatúra, prekla
dateľský a t lmočnícky smer. Výpis  (mi
mochodom. as i  štyri riadky s názvami 
Státnicových predmetov a známok) s o m  
s i  musela nechať pieložiť z a  350 Sk 
u súdnej  překladatelky, ktorá s a  m a  
d v a  razy opýtala, a k o  s a  prekladá f i 
lozofická fakulta" a "dejiny a reálie a n g  
lofónnych oblasti'" Jediný rozdiel medzi  
nami  bol  v tom, ž e  m n e  zatiaľ chýba ofi 
ciálna pečiatka 

Nielen Slovensko je však Absurdistan 
Vybrala s o m  s a  n a  Filozofickú fakultu 
v Brne - informovať s a  o možnostiach 
doktorandského štúdia Zodpovedná 
pracovníčka študijného oddelenia m a  
ochotne obdarovala k ô p k o u  materiálov 
Uvádzalo s a  v nich.  ie prihlášky treba 
poslať n a  adresu školy najneskôr d o  
30. marca 2000 a súčasťou každej  p n  
hlášky musí  byť a j  úradne overená k ó  
pia diplomu. Vysvetli la s o m  sekretárke, 
že  školu skôr a k o  v máj i  neskončím, 
takže dip lom m ô ž e m  doniesť a ž  n a  priji 
mací pohovor, ktorý s a  uskutoční v júni. 

Nasledoval prejav, a k o  si  m á m  celú 
vec nechať prejsť hlavou, radšej rok 
počkať, lebo fakulta nekompletné pri
hlášky neakceptuje, a k o  prijali dievčinu, 
ktorá nakoniec štátnice neurobila attf. 

Tak si  vyberte: chcete s a  zaradiť do 
byrokratického kafkovského bludiska 
ešte počas štúdia, a lebo a ž  v zamest
naní? 

Barbora Skovierová 
(Národná obroda, 4. januára 2000) 

Oznam 
V predajniach kníh vydavateľstva OSVETA 
možno zakúpiť sknptá 

HISTOPATOLOGICKE 

VYŠETRENIA KOZE 

autoriek 
K. Adamicová • Ž. Fetisovová -

Y. Mellová 

Skriptá vypracoval interdisciplinárny tím 
pracovníkov Učebný text |e vhodný naj
mä pre študentov pregraduálneho štúdia 
v odboroch patologická anatómia a der-
matovenerológia Informácie, ktoré skriptá 
ponúkajú, mali by však byt prínosom aj pri 
pregraduálnom štúdiu lekárov naima v od
bore dermatohistopatológia, ako aj v odbo
roch, kde sa odoberá a na spracovanie 
pripravuje bioptický materiál (ka) 
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Z galérie nestorov ÜK 

JURAJ C Ú T H  • jeden zo zakladateľov 
slovenského medzinárodného práva 

Univerzitný profesor JUDr. Juraj Cúth, 
DrSc., patrí k popredným predstaviteľom 
slovenskej i československej vedy medzi
národného práva, je  výraznou vedeckou 
i pedagogickou osobnosťou uznávanou do
m a  i v zahraničí. J e  typom vedca a peda
góga, ktorý v o  svojej  mnohostrannej čin
nosti vychádza z principiálnych postojov. 

Juraj Cúth s a  narodil 23. januára 1926 
v Dobrej Nive, okres Zvolen a Právnickú 
fakultu U K  v Bratislave ukončil  v roku 1950 
s titulom JUDr. a 1. augusta 1950 nastúpil 
a k o  asistent n a  Katedru medzinárodného 
práva a politiky Právnickej fakulty U K  v Bra
tislave, kde pôsobí  dodnes. 

V d á k a  cieľavedomej a dôslednej práci 
a tiež i dobrým znalostiam cudzích jazykov 
postupoval p o  rebríčku odbornej a služob
nej hierarchie. V roku 1953 po skončení zá
kladnej vojenskej  služby s a  stal odborným 
asistentom, 1. januára 1963 bol menovaný 
docentom v odbore medzinárodné právo, 
22. decembra 1968 bol  prezidentom re
publiky vymenovaný z a  mimoriadneho 
profesora a o d  1. septembra 1980 z a  riad
neho profesora pre odbor medzinárodné 
právo. Začiatkom februára 1991 odišiel na 
dôchodok, avšak dodnes externe pracuje 
na Katedre medzinárodného práva a eu
rópskych štúdií P R A F  UK. 

Vedeckú hodnosť kandidáta vied v odbo
re medzinárodné právo získal v októbri 
1965 a vedeckú hodnosť doktora vied 
v t o m  istom odbore v novembri  1979 z a  
prácu "Medzinárodné rieky a ich medziná
rodnoprávne režimy". 

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu 
zabezpečoval pednášky a cvičenia z o  všet
kých predmetov katedry, a to  a k o  v den
nom, diaľkovom tak i postgraduálnom 
štúdiu. N a  P R A F  U K  vykonával  funkciu 
prodekana v rokoch 1963-68, dekana v ro
koch 1969-1972, vedúceho katedry v ro
koch 1979-89. V roku 1970 bol dekanom a j  
novozaloženej pobočky P R A F  U K  v Koši
ciach, kde tiež externe viedol Katedru 
medzinárodného práva a neskôr Kated
ru občianského a medzinárodného práva. 
Externe prednášal medzinárodné právo 
súkromné a j  na znovuotvorenej Právnickej 
fakulte v Brne. 

V d á k a  jazykovým znalostiam a systema
tickému a cieľavedomému štúdiu zahranič
nej literatúry a ďalších prameňov pôsobil 
a k o  kvalifikovaný odborník v rôznych funk
ciách. Bol predsedom komisie pre kandi
dátske a doktorské obhajoby, oponentom 
pri kvalifikačných obhajobách a predse
d o m  pri r igoróznych skúškach. Spolupů
sobil pri zakladaní  slovenskej teórie medzi

národného práva verejného, súkromného 
i obchodného. Najviac s a  však vedecky 
orientoval n a  medzinárodné právo verejné, 
kde z tejto oblasti napísal viacero mono
grafických prác a štúdií. Komplexne spra
coval problematiku medzinárodných riek 
(dve monografie), je  spoluautorom celo
štátnej učebnice z medzinárodného práva 
verejného vydanej v slovenčine (1988), ve
dúcim autorského kolektívu učebnice pre 
medzinárodné právo obchodné (1983), 
autorom skript z medzinárodného práva 
súkromného - osobitná časť, spoluautorom 
dalších skript a zbierok z medzinárodné
ho práva obchodného a medzinárodných 
vzťahov. 

Podľa názorov vedeckých kruhov z me
dzinárodného práva, slovenských a čes
kých internacíonalistov, je  považovaný z a  
spoluzakladateľa vedy medzinárodného 
práva v bývalej ČSFR a terajšej SR. Mno
hokrát boli jeho práce citované v zahranič
ných časopisoch (napr. The American 
Jurnal of International Law, Meždunarod-
naja žizň a ďalšie). 

V o  vedeckovýskumnej práci získal naj
viac ocenení z a  monografické diela: "Me
dzinárodné rieky", "Neplavebný režim riek 
a medzinárodné právo", a k o  a j  z a  štúdiu 
"Uznanie štátu v o  svetle medzinárodného 
práva" uverejnenú v roku 1955 v Právnom 
obzore, ktorá bola preložená d o  nemčiny 
a mala velký ohlas a j  v zahraničných časo
pisoch. Pre jeho vedeckú prácu je  charak
teristická presnosť bibliografických údajov, 
rozsiahla citácia literatúry z anglických, 
francúzskych, nemeckých, ruských, špa-
nielských, talianských a poľských prame
ňov medzinárodného práva, polemika 
a vlastný prístup k iným teóriám zahranič
ných i domácich autorov, objektívny rozbor 
a syntéza vlastných postojov a k o  navrho
vané východisko. Jeho ve
decké, študijné i dokumen
tačné práce majú zvýšenú 
autentičnost', č o  m u  umož
nilo prístup a j  do iných 
odborných inštitúcií. Bol 
členom Vedeckého kolégia 
Ústavu štátu a práva ČSAV, 
SAV, predsedom Sloven
skej spoločnosti pre medzi
národné právo, predsedom 
národného komitétu Česko
slovenského združenia pre 
medzinárodné právo a čle
n o m  Výkonnej  rady Zdru
ženia pre medzinárodné 
právo (ILA) s o  sídlom v Lon
dýne. Tiež v rámci družob

ných stykov absolvoval  zahraničné pred
náškové pobyty na viacerých európskych 
univerzitách a zúčastnil s a  n a  množstvách 
medzinárodných konferencií, sympóziách, 
okrúhlych stoloch, pracovných dielňach 
takmer v o  všetkých hlavných mestách 
Európy, v Damašku, Allepe, Otave, n a  kto
rých vždy predniesol odborný príspevok. 

Dlhodobo pôsobil  v medzinárodných or
gánoch a organizáciách a k o  člen ich vý
konných orgánov i podpredseda volených 
ústredných orgánov, akými  boli: Svetová 
federácia Združení  pre O S N  (WFUNA) s o  
sídlom v Ženeve, Svetová rada mieru s o  
sídlom v Helsinkách, Združenie pre medzi
národné právo s o  s ídlom v Londýne, Me
dzinárodný súdny dvor  s o  s ídlom v Paríži 
(kde pôsobí dodnes). 

V období  o d  1. februára 1995 d o  31. júla 
1998 vykonával  funkciu riaditeľa Sloven
ského inštitútu medzinárodných štúdií, kto
rý bol príspevkovou organizáciou M Z V  SR. 
Zároveň bol  a j  zodpovedným redaktorom 
časopisu Medzinárodné otázky. 

O d  januára 1993 je predsedom Rozhod
covského súdu Slovenskej obchodnej  
a priemyselnej komory v Bratislave. Záro
veň je  rozhodcom rozhodcovských súdov 
v Moskve, Kijeve. Záhrebe, Ľubľane a v o  
Viedni. 

Zúčastnil s a  viacerých študijných pobytov 
v zahraničí, a k o  napr. ročné postgraduálne 
štúdium v Ženeve, študijné pobyty n a  Aka
démii medzinárodného práva v Haagu, 
v Helsinkách a Madride, kde s a  aktívne za
pojil d o  vedeckej práce. 

Je potrebné tiež zdôrazniť podiel prof. 
Cútha n a  výchove pedagogických a vedec
kých pracovníkov, profesorov, docentov, 
kandidátov a doktorov vied. rigorozantov 
a PhD, nehovoriac už o absolventoch práv
nického štúdia z o  všetkých fakúlt, kde pô
sobil. 

Dlhoročná a neúnavná práca profesora 
Cútha bola viackrát ocenená radom štát
nych. rezortných i akademických vyzname
naní. 

Stanis lav  Mráz 
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T Tonku je bielo, zasneiene 
У a všetci sa snažíme 

chodiť po lej hrubej, nerov
nomerne zľadovatelej vrstve, 
čo prikrýva chodník tak, aby 
sme nespadli. Prenasleduje 
nás ako nočná mora rozši
rujúca sa epidémia chrípky, 
myslime hlavne sami na 
seba. a tak nečudo, že pri 
všetkých tých našich každo
denných povinnostiach 
nemáme veľa času myslieť 
na mých. Avšak pri tom roz
hliadaní môžeme zbadať 
veľa veci, ktoré ináč nechce
me vidieť alebo sa ich 
existencii vyhýbame. Lebo 
existujú dva druhy skutoč
nosti: tá, ktorú vnímať 
a vidieť chceme a tá druhá, 
ktorá nám azda príliš nevy
hovuje alebo nás vnútri 
zhrýza. A od tej odvraciame 
pohľad. Ano, myslím na 
tých pár ľudí, čo deň čo deň 
sedávajú v snehu a žobrú 
Na Obchodnej ulici v Bratis
lave akoby už podaktorí 
z nich mali vyhradené mies
ta. Sedia tam a mňa striasa 
zima len pri pohľade na 
nich... Neexistuje nejaký 
prostriedok, ktorým by sa 
dalo týmto ľuďom pomôcť? 
Veľakrát som nad týmto 

problémom rozmýšľala, ale 
nevidím jednoznačné 
riešenie. Mrzí ma len to, že 
sa stávame čoraz ľahostaj
nejšími. Mám pocit, že pre 
väčšinu z nás platí heslo: 
„Čo ťa nepáli nehas". Alebo 
ešte výstižnejšie: „Sýty 
hladnému neverí". Ked sa 
im niekto z okoloidúcich 
rozhodne dať peniaze, jeho 
konanie je často okomento
vané poznámkami typu: „No 
to sa ti čudujem, že im niečo 
dáš! Ja by som im nedal ani 
halier!" 

Poznáte to. ISrutálne obráz
ky z vojny nás vo večerných 
televíznych novinách na za
čiatku šokovali, boli sme ni
mi pobúrení. Časom sme sa 
stali voči nim odolní, do istej 
miery sme ich akceptovali. 
Snažíme sa naše svedomie 
utíšiť výhovorkami, že to nie 

je naša vina... 
Lenže tí žobrajúci ľudia, 
myslite si o nich čo chcete, 
patria k nám, do našej 
spoločnosti. A preto sa „ich" 
problém automaticky stáva 
uj našim problémom, ťaží aj 
nás. 

Simona Ští ílová 

Š t u d e n t s l i ý m  p e r o m  

Už sa nám „zinternetieva" 
Neutešený obraz vysokých škôl, kde internet bol náznakom luxusu 

a pre bežných študentov výdobytkom takmer nedostupným sa po
maly vytráca. Optimistickejšie to vidieť i na samotných interne-
tovských prezentáciách jednotlivých univerzit. 

A k  sa chce stredoškolák po stužkovej  rýchlo zor ientovať 
v študijných odboroch vysokých škôl na Slovensku, nemusí už 
zháňať rôzne publikácie. A n i  sledovať, kedy uverejni zoznam 
vysokých škôl denník Pravda. Postačí mu internet. 

Ako odrazový mostík mu poslúži adresa www. zoznam sk. Odtiaľ 
sa „odklikne" na odkazy o vysokých školách Na prehliadači sa 
objaví okolo tridsať liniek na jednotlivé fakulty slovenských univerzit 
Je pochopiteľné, že najčastejšie sa objavujú odkazy najväčšej 
slovenskej  univerzity - Univerzity Komenského v Bratislave 
(www.uniba.sk). Stránky graficky síce zaostávajú za „web" kvalitou 
západoeurópskych univerzít, po pionierskom období pracovania v 
programovacom jazyku basic, je však cítiť veľký skok dopredu 

Vrátme sa však k študentovi, ktorému klopú na dvere přijímačky 
na vysoké školy. Podrobnosti o požiadavkách viacerých univerzit 
si môže prečítať priamo na ich webovských stránkach, ktoré sú na 
rozdiel od tlačovín priebežne aktualizované Praktickou ukážkou 
výhod internetu je postupné uverejňovanie výsledkov prijímacích 
skúšok na oficiálnych stránkach univerzity. Zvedavý študentik tak 
nemusí cestovať až  do šidla školy a pretlačiť sa davom stoviek 
ďalších nedočkavých adeptov vysokoškolského štúdia. (Ne)veselé 
oznámenie o (ne)úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok si 
jednoducho pozrie na adrese tej svojej univerzity, pohodlne pri 
džúsiku v nejakej internetovej kaviarničke. 

Z internetovského pohľadu sú na tom školy čoraz lepšie, akurát 
len škoda, ž e  študentik, ktorý si chce zasurfovať, neraz musí 
trpezlivo vyčkať dlhý rad. Kedysi sa čakalo na banány, teraz na 
internet. 

Miroslav Tóda 

Recenzujeme MAXIMY 
Do rúk sa mi dostala zaujímavá a hodnotná knižka Maximy známeho 

francúzskeho mysliteľa Francoisa de la Rochefoucaulda, už piate, 
najpodrobnejšie vydanie z produkcie vydavateľstva Slovenský 
Tatran. Obsahuje viac ako sto nových maxim a je presnejšia ako 
štyri predchádzajúce vydania. Hoci autor zaznamenával  tieto 
myšl ienky v 17. storočí, svojou zarážajúcou aktuálnosťou a 
pravdivosťou oslovia i súčasného čitateľa. Ako keby sa čas zastavil 
a nič sa v priebehu troch storočí nezmenilo. Alebo lepšie povedané, 
všetko sa mení, len nie ľudia, ich správanie, zmýšľanie a vášne. 
Pravdou stále zostáva, že „Je ťažšie uniesť šťastie ako zniesť 
nešťastie". A j  to, že „Hrdinovia bývajú nielen kladní, ale aj záporni". 

( s š )  

Hody v UPC sa vydarili 
Na sviatok blahoslaveného Jozefa Freinademetza 27. januára sa 

v Univerzitnom pastoračnom centre (UPC) konali hody Slávnosť 
sa začala o 19. hodine svätou omšou. Celebroval ju  nitriansky 
biskup František Rábek, ktorý sa zúčastnil aj vôbec prvých hodov 
v UPC pred dvomi rokmi. 

Po omší nasledovalo krátke občerstvenie, po ktorom už zaplnená 
sála s napätím očakávala ďalší vrchol večera. Divadlo Za pecou 
pripravilo premiéru novej hry pod názvom Otec Fu. Bránice divákov 
dostali poriadne zabrať a búrlivý záverečný aplauz len potvrdil, že  
predstavenie sa publiku veľmi páčilo. 

Potom už nemohlo nasledovať nič iné, ako tradičná diskotéka. 
Pohyb na tanečnom parkete ustal len o polnoci počas žrebovania 
výhercov tomboly. Jej hlavnou cenou bol mobilný telefón Eurotel 
Easy, ktorý získali „úpecečkárí" za zbieranie obalov zo „sáčkových" 
polievok. 

Hoci sa „hodári" dostali do postele až v skorých ranných hodinách, 
určite neľutovali. Podčiarknuté, zrátané - UPC má za  sebou ďalší 
prijemný večer. 

Marián S z ü c s  

POZNÁMKA 
Žiaden koniec sveta, takmer 
nijaké problémy s počítač
mi, žiadne hromadné samo
vraždy či teroristické útoky. 
Tri nuly s dvojkou na čele 
k nám zavítali celkom pokoj
ne a bez väčšich následkov. 
Rok 2000 už zopár dní „napl
no zúri", no my sl ho vlastne 
ani neuvedomujeme. Každý 
má m n o h o  p o v i n n o s t i ,  čo 
v tomto období dvojnásob
ne platí o študentoch. 

Zopár aktívnych jedincov 
(bez urážky) sice urobi lo  
skúšky do polovice januára, 
no tá šikovnejšia väčšina si 
v y l e p š o v a l a  skóre až d o  
konca skúškového obdobia 
„pochvaľne" sa vyjadrujúc o 
d e c e m b r o v o m  prerušení 
v y u č o v a n i a .  Najmä prváci  
zrejme rýchlo stratili ilúzie 
o vysokoškolskom štúdiu. 

Mimobratislavski študenti 
medzitým iste postrehli, že 
naša vláda opäť zasadala. 
Znovu nám totiž, okrem iné
ho, zvýšila cestovné. Po no
v o m  z d r a ž e n i  l ístkov na 
MHD tak bude naša cesta za 
v z d e l a n i m  zase o kúsok 
náročnejšia. 

( m t )  

Otázka a odpoveď 
Róm - zlodej, lump a lenivec? 
Pod týmto názvom sa na Práv
nickej  fakul te  U K  n e d á v n o  
uskutočnila diskusia s rómskym 
aktivistom Marekom Balážom 
Hlavnou témou stretnutia boli 
možnosti riešenia rómskej otáz
ky v poslednom období čoraz vy
puklejšej, najmä v súvislosti s mi
gráciou Rómov do Západnej  
Európy. Tento problém sa stáva 
pre Slovensko stále ťažším bre
menom. Marek Baláž vidi chybu 
v samotných Rómoch „Nie sú 
schopní vnímať občiansku spo
ločnosť Neuvedomujú si, ž e  
vlastnou nečinnosťou a pobera
ním sociálnych dávok okrádajú 
tento štát." Prvý krok preto musia 
urobiť Rómovia, no potrebuju 
pomoc, najmä v o  forme novej 
legislatívy, konkrétne v uzáko
není tzv vajdovského systému 
na úrovni samospráv Vajda by 
bol  a k o u s i  „spojkou" m e d z i  
miestnymi zastupiteľstvami a 
rómskou komunitou Spoločnými 
silami (teda aj za prispenia Ró
mov) by sa snažili riešiť základné 
problémy - nezamestnanosť, 
bývanie, vzdelávanie 

( m s )  

T ú l o  stranu pripravili  študenti 2. ročníka K3l6dry žurnalistiky F i F  U K  pod v e d e n í m  Maf iána Szucsa 

http://www.uniba.sk

