SPRAVODAJ
UNIVERZITY
KOMENSKÉHO

Ročník XLVI
Marec 2000
Číslo 7

4NM

NASA UNIVERZITA
m л

* >r л

H
á

<•*"
-

~

* /

i **4? k
-

f

•

*

г
*

r

4
•

VEĽKÁ INAUGURAČNÁ SLÁVNOSŤ
NA UNIVERZITE KOMENSKÉHO
V Aule Univerzity Komenského sa dňa 22. februára 2000 zišli na slávnostnom
zasadnutí vedecké rady a akademické senáty Univerzity Komenského, aby s i vypoču
li správu o vykonanej volbe 39. rektora Univerzity Komenského a dekanov jej fakúlt
a stali s a svedkami ich slávnostnej inaugurácie.
Lesk slávnosti podčiarkla prítomnosť najvyšších predstaviteľov slovenského politického
a verejného života - prezidenta SR R. Schustera a premiéra SR M. Dzurindu, poslancov
NR SR a predstaviteľov vlády SR, veľvyslancov a vyslancov činných v SR, rektorov
ďalších slovenských a zahraničných univerzít, predstaviteľov SAV, zástupcov mesta
Bratislavy ako aj početných vedeckých, kultúrnych a iných organizácií a inštitúcií.
Slávnostné zhromaždenie svojou prítomnosťou poctil i bývalý prezident SR M. Kováč
s manželkou.
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Slávnostné Spondeo ас polliceor nového rektora
a dekanov fakúlt Univerzity Komenského
Inaugurácia rektora univerzity, ktorá sa
spravidla koná raz za tri roky, býva najväč
šou akademickou slávnosťou, z ktorej
v plnej svojej majestátnosti dýcha atmo
sféra starodávnych akademických zvyk
lostí a ceremónií. Fanfáry, taláre, insígnie,
pedeli s žezlom členiaci akademický sprie
vod podľa hodností, dôstojné gestá, po
malý krok a vážne tváre znásobili pocity
výnimočnosti okamihu, no i hrdosti na in
štitúciu, ktorá s i tieto historické dary vie
uchovať a ctiť.
V duchu univerzitných tradícií symbolizujú prá
va a povinnosti rektora dekrét a rektorská reťaz.
Dekrét udeľuje rektorovi právo viesť univerzitu,
vystupovať v jej mene, predsedať vedeckej rade
univerzity a ďalším univerzitným grémiám a záro
veň symbolizuje právo a povinnosť rektora integ
rovať fakulty do harmonicky spolupracujúceho
univerzitného organizmu. Rektorská reťaz je zas
puto, ktoré symbolizuje rektorovu zviazanosť
s univerzitou, jeho povinnosť chrániť univerzitu,
chrániť jej meno, tradície a akademické slobody,
symbolizuje povinnosť rektora podriadiť všetky
svoje kroky a celý svoj život prospechu univerzi
ty a jej akademickej obce.
Prof. Ing. Ferdinand DEVÍNSKY, DrSc., kto
rého Akademický senát UK v novembri 1999
opätovne zvolil za kandidáta na rektora UK, ob
držal dekrét z rúk prezidenta republiky v januári
t.r. v Prezidentskom paláci. V o vedomí vážnosti
a úcty k postu rektora najprestížnejšej sloven
skej vysokej školy bol to opát prezident republi
ky, ktorý vykonal na akademickej pôde v Aule
UK slávnostný akt inaugurácie, keď osobne na
stupujúceho rektora dekoroval rektorskou reťa
zou. Spolu s prísahou Spondeo ac polliceor na
rektorské žezlo sa tak prof. Devínsky zaviazal, že
i v tomto funkčnom období vynaloží všetky svoje
sily na rozvoj univerzity, na ochranu jej mena,
tradícií a akademických hodnôt.
Následne zložili inauguračný sľub nastupujúci
dekani, ktorých do funkcií zvolili akademické se
náty fakúlt UK. Dotykom ruky na insígnie UK
a insígnie svojej fakulty a prevzatím dekrétu
a dekanskej retaze z rúk Jeho Magnificencie
prof. Devínskeho potvrdili svoju vernosť najlep
ším tradíciám UK dekan LF UK prof. MU Dr. Pa
vel TRAUBNER, DrSc., dekan FAF UK doc.
RNDr. Jozef SEGINKO, CSc., dekan FIF UK
doc. PhDr. Ladislav KICZKO, CSc., dekan
PRIF UK doc. RNDr. Vladimír FERÁK, CSc.,
dekan MFF UK doc. RNDr. Ľudovít FISCHER,
CSc., dekan PDF UK prof. PhDr. Miron
ZELINA, DrSc., dekan FTVŠ UK prof. PhDr.
Vladimír HELLEBRANDT, CSc., dekan FM UK
prof. RNDr. Jozef KOMORNÍK, DrSc.
Hostí a akademickú obec UK oslovil sláv
nostným prejavom rektor UK prof. Ing. Ferdi
nand Devínsky, DrSc.:
'Ešte nikdy v histórii Univerzity sa nestalo, že
naša Alma mater mohla privítať naraz na svojej
pôde pána prezidenta i pána bývalého preziden
ta republiky, premiéra vlády, podpredsedu a po
slancov národnej rady, predsedu Ústavného
súdu i predsedu Najvyššieho súdu, podpredse
du a ministrov vlády, generálneho prokurátora,
predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, diplo
matický zbor na čele s pápežským nunciom,
rektorov slovenských a českých vysokých škôl,
predstaviteľov samosprávy, učiteľov, vedeckých
a ostatných pracovníkov Univerzity, študentov
a vzácnych a významných hosti, teda všetkých
tých, ktorí rozhodujúcim spôsobom vstupu/ú do
jej života a do života spoločnosti. Je to, podľa
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môjho názoru, znak nielen toho. že tak zákono
darná, ako aj výkonná a samosprávna moc si
uvedomujú vážnost a potrebu vzdelania, posta
venia Univerzity v spoločnosti a slovenskom vy
sokoškolskom priestore, ale aj znak toho. že aka
demická pôda sa pokladá za miesto, kde sa bez
problémov môžu stretávať rozličné názory, kde /e
možné slobodne skúmať pravdu a hlásať svoje
zistenia v atmosfére tolerancie a pochopenia bez
toho, aby sme narazili na zniču/uci múr animozň
a zloby. Je to dôkazom aj toho. že U n rve rzi a /e
viac ako jednoduchým centrom uchovávania,
odovzdávania a rozširovania poznatkov /ednodu
chým centrom vedy a vzdelávania. Je/ úloha /e
teda podstatne širšia, hlbšia a významnejšia.
Spľňa aj integrujúcu úlohu v spoločnosti a toto
naše stretnutie je toho jedinečným dôkazom.
Som skutočne rád, že týmto aj Univerzita Komen
ského prispieva k naplneniu výzvy pána prezi
denta v roku Národného zmierenia.
Univerzita si môže túto svoju úlohu plniť nielen
vďaka svojej autonómii a akademickým slobo
dám, ale predovšetkým preto, že má študentov.
Študentov, ktorí tu nie sú len konzumentmi, ale
sú spolutvorcami života a výsledkov Univerzity
a súčasne šíriteľmi misie Univerzity nielen do
všetkých kútov tejto krajiny, ale i do sveta. Žiadna
iná inštitúcia, ak nemá študentov, hoci by sa vy
dávala za najkvalitnejšiu vzdelávaciu alebo ve
deckú inštitúciu, nemôže nikdy plniť úlohy, ktoré
má a musí plniť vysoká škola. Teda čím má Uni
verzita viac študentov, čím sú lepší, rozhľadenej
ší a vzdelanejší, tým je nielen Univerzita, ale aj
celá naša spoločnosť kvalitnejšia, lepšia a uznávanejšia. Aj preto jedným z prioritných cieľov na
šej Univerzity musí byť zvýšenie počtu študentov
študujúcich na kvalitných vysokých školách.

Hovoríme o svojej zemi. že /e uprostred Euró
py. Nechtiac tak vlastne vypovedáme nielen о je/
polohe, ale tak isto o /ej spolupatričnosti k tomu
to svetu. O tom. že nie /e sama O tom. ie jedno
ducho nemôže nehľadieť na druhých O tom. /e
nemôže byt uzavretá len do seba. lebo uzavre
tosf ochudobňuje O tom. že každý г nás niekam
patri, má domov • čo je nielen dar. nielen pýcha
ale ai osud A k tomuto domovu. tomuto daru
pýche a osudu patri aj Univerzita Unrverzta kto
rá je аi pamäťou a svedomím nás viet kých Pre
аi z úžasov a malých zázrakov, г povier i strachu
ale ai z poznania pravdy. A kto my, ak nie Unmet
zita je povolaná šírit tento úžasný a zázračný plod
ľudského ducha? Slová Jána Pavla II. pri prejave
k slovenským pútnikom 15. 2. t. r. hovoria za všet
ko: Pravda oslobodzuje.
Úloha univerzít v globalizujúcej sa spoločnosti
je nezastupiteľná. Sto miliónov študentov vyso
kých škôl na celom svete, milióny z nich študujú
cich v inej krajine ako je ich domovská znamená,
že univerzita sa stáva nielen miestom, ale stáva
sa aj priestorom. Miestom, kde sa študenti a uči
telia zhromažďujú a stretávajú, ale aj priesto
rom, ktorý vytvára svojim stále viac sa rozširujú
cim vplyvom aj cestu celoživotného vzdelávania
Ohrozenie, ale aj budúcnosť univerzít spočíva
práve v tom, ako sa im podarí zachovať si svoj
autonómny priestor, svoju integritu, ale súčasne
uchopit aj ďalšie vzdelávanie svojich absolven
tov. Paradoxne, ohrozenie i riešenie prichádza
z vynálezov a objavov, ktoré vznikli na univerzí
tác h. Ohrozenie, že rozvojom informačných tech
nológií môžu univerzity prestať byt jedinými zdroj
mi vzdelania, riešenie, že je len na nich. ako sa
týchto technológií zmocnia Pretože tak základné

princípy, ktoré viedli k vzniku súčasných počíta
čov, ako aj Internet samotný pochádzajú z uni
verzít. A preto nemám obavy o to, že by univerzity
neboli schopné vyriešiť aj tento, v súčasnosti
taký akútny problém. Ak to však chcú dokázať,
musia nadradiť slušnosť, spravodlivosť, dôvery
hodnosť, zodpovednosť voči spoločnosti a dodr
žiavanie dohodnutých pravidiel nad zaslepenú
honbu za mamonom. Len tak môžu splniť aj svo
ju ďalšiu úlohu - vytvárať rámec pre rozvoj svojich
fakúlt a súčastí, vytvárať prostredie, ktoré by bolo
ostrovom stability v mori neistoty, ktoré nás často
obklopuje.
Konzen/ativizmus univerzít býva často kritizova
ný. Ale práve on im umožnil zachovať si ich
základné hodnoty - autonómiu, oddanosť vede
a výučbe bez intelektuálnych obmedzení a pre
svedčenie, že myšlienky a ideály sú dôležité. Sú
časne však boli schopné sa prispôsobiť novým
podmienkam. Aj z toho vyplýva imanentná povin
nosť Univerzity brániť atribúty kultúry a slobody
ducha a človeka, ktorými sú autonómia vysokých
škôl a ich akademické slobody, pretože bez nich
nemôže existovať ani slobodné vzdelávanie na
šich študentov.
Pri tejto slávnostnej príležitosti rád oslovujem aj
vás, spektabiles, vážení páni dekani. Vás, ktorí
so štítom končite a ktorí ste v ostatnom období
viedli svoje fakulty k úspechu a prosperite a ktorí
ste pripravili dobrú pôdu pre svojich nástupcov.
Patrí vám za to vďaka nielen moja, ale i cele/ aka
demickej obce Univerzity. Ale i vás, ktorí budete
v najbližších troch rokoch v zásadnej miere roz
hodovať o smerovaní, ďalšom vývoji a osude nie
len vašich fakúlt, ale aj našej Univerzity. Zvyknem
hovorievať, že Univerzita je taká silná ako silné sú
jej fakulty. Ale jedným dychom hovorím a/ to,
že váha a prestíž fakúlt je daná váhou a prestí
žou Univerzity ako celku. Nepochybujem o tom,
spektabiles, že fakulty našej Alma mater sú vo
vašich rukách v dobrých rukách A /e našou spo
ločnou úlohou, spolu so samosprávami fakult a Univerzity, aby sme napĺňali nielen krátkodobé
ciele, pred ktoré nás stavia naše trojročné funkč
né obdobie, ale ešte podstatne viac - aby sme
napĺňali existujúcu misiu a víziu Univerzity Ko
menského, ktorá jej aj v budúcnosti zabezpečí
úspešné napredovanie.
Možno viacerých z vás prekvapilo, že som ne
hovoril o mimoriadne ťažkej situácii, v ktorej sa
nielen Univerzita, ale väčšina slovenských vy
sokých škôl a vôbec slovenský vysokoškolský
sektor nachádza. Že som nehovoril o kritickej fi
nančnej situácii a zastaralom a nevhodnom sys
téme financovania vysokého školstva, že som
nehovoril o tom, že Univerzita má prostriedky zo
štátneho rozpočtu na svoj chod maximálne na
291 dní, to znamená do 17. októbra. Že prvýkrát
bol rozpočet vysokých škôl krátený aj nominálne,
že boli krátené mzdové prostriedky a ani o tom,
že hoci Univerzita Komenského i niektoré sloven
ské vysoké školy za uplynulých 10 rokov zvýšili
počet svojich študentov o takmer 80 %, pracujú
dnes s reálnym prevádzkovým rozpočtom nižším
ako 30% v porovnaní s rokom 1992. Nespomenul
som ani to, že podiel výdavkov na vysoké školy

z HDP nás vyniesol na posledné miesta v sledo
vaných krajinách Európy, že materiálne ohodno
tenie, ale aj sociálne postavenie vysokoškolských
učiteľov a pracovníkov vysokých škôl, je veľmi
zlým obrazom tejto spoločnosti. A nehovoril som
ani o iných nemenej neradostných veciach. Nie
preto, že by sa to pri takejto príležitosti nepatrilo
a ani nie preto, že sú to veci všeobecne známe.
Ale predovšetkým preto, že tieto problémy pokla
dám za prechodné. Že dnes je náš dialóg medzi
pánom ministrom, vládou, pánom premiérom,
ale i s parlamentom a pánom prezidentom taký,
ktorý umožňuje korektne, efektívne a pragmatic
ky komunikovať. Že tu ale predovšetkým existuje
dobrá vôľa spoločne riešiť nahromadené problé
my, dôkazom čoho je novela zákona o vysokých
školách z decembra minulého roku i ďalšie legis
latívne úpravy v prospech vysokých škôl. Pretože
niet takých prekážok, ktoré by ľudský duch ne
prekonal, ak tak chce urobiť. Chcem však pove
dať jedno: Číslo 7 sa pokladá za šťastné číslo.
V tomto kontexte skutočne takým aj je. Je to totiž
oficiálne číslo, ktoré zverejnil Národný úrad práce
koncom minulého roku a znamená počet dlhodo
bo, teda viac ako rok, nezamestnaných absol
ventov vysokých škôl. Pred dvoma rokmi to bolo
58. Teda z viac ako 500 ООО ľudí len 7. A som
presvedčený, že nikto, kto má len trochu záujmu
o túto krajinu, nemôže túto skutočnosť ignorovať.
Je to ďalší a veľmi významný dôvod, prečo sa
oplatí do vysokých škôl investovať. A som tiež
presvedčený, že práve takýto pohľad na situáciu
primäje nielen vládu, ale všetkých tých, ktorí o ve
ciach rozhodujú, prehodnotiť svoj pohľad na fi
nancovanie vysokých škôl a rozhodnúť včas
0 tom. aby sme si 17. október všimli len ako bež
ný utorok. Tento stav sa však veľmi rýchlo zme
ní, ak k prehodnoteniu postojov nedôjde čo naj
skôr.
Naviac, v zahraničných vztähoch sa Univerzita
1 mnohé slovenské vysoké školy stávajú rovno
cenným partnerom. Je to potešujúci jav a veľmi
prospešný Má však prina/menej dve roviny Jed
na spočíva v tom. že sa k nám dnes pristupuje
naozaj ako k rovnocenným, váženým partnerom,
bez tútorského pohľadu a prístupu. Na druhej
strane to však tiež znamená, že platia pre nás tie
isté kritériá, pravidlá a podmienky, aké pre ostat
ných. Neodpúšťajú sa nám žiadne chyby, i keď
naše prostredie, v ktorom žijeme a pôsobíme, je
v mnohom inšie a zložitejšie ako to, v ktorom pô
sobia naši priatelia a konkurenti. Je to podobné
ako so Slovenskom. Chceli sme byť partnermi,
konečne sa nimi stávame. S rovnakými alebo po
dobnými právami, ale aj rovnakými, ba možno aj
tvrdšími povinnosťami. A v tomto veľmi tvrdom
konkurenčnom prostredí môžu obstáť len tí, ktorí
budú mať vynikajúce vzdelanie. To je ďalší dobrý
dôvod preto, aby sa slovenské vysoké školy pod
porili tak. ako si to situácia vyžaduje.
Zo všetkých inštitúcií vytvorených ľudským úsi
lím je veľmi ťažké nájsť ešte jednu, ktorá by bola
viac tolerantná, viac tvorivá, viac zrovnoprávňujú
ca, viac dynamická ako je univerzita. Aj preto zo
stane univerzita ešte veľmi dlho centrom našich
individuálnych i kolektívnych snažení. Ba čo viac.

Bude ešte dôležitejšia, ako bola kedykoľvek
predtým.
Som hlboko presvedčený o tom, že Univerzita
Komenského je skutočne vynikajúcou inštitúciou
najmä preto, lebo má skvelých ľudí a výborných
študentov. Že síce doba, ktorej kráčame v ústre
ty, nie je a ani nebude najľahšia. Ale už to, že
kráčame v ústrety a nenecháme sa vliecť prú
dom udalostí, je veľkým prísľubom do budúcnos
ti. Som tiež presvedčený, že najlepší spôsob,
ako predpovedať budúcnosť, je vymyslieť ju
dnes. Aj preto verím tejto Univerzite a v jej ďalší
rozvoj.
Vaša Excelencia, vážený pán prezident Sloven
skej republiky. Ďakujem Vám za vykonanie sláv
nostného aktu inaugurácie. Tým sme podľa
starodávnych akademických zvyklostí prijali po
vinnosť viesť našu univerzitu a povinnosť pomôcť
jej prejsť ďalší úsek po jej ceste k úspechu. Všet
ci vieme, že táto cesta býva často ťažká, ziožňá
a dlhá. Slávnostnou inauguráciou sme však prija
li na seba aj dälšiu povinnost a to: poctivo, zo
všetkých svojich sil a s najlepším svojim vedo
mím a svedomím pracovať na rozvoji vzdelania,
vedy a umenia predovšetkým v prospech našich
študentov a nášho domova - Slovenskej republi
ky. Som presvedčený, vážený pán prezident, že
Univerzita Komenského má dostatočný potenciál
na to, aby Vaše očakávania i očakávania sloven
skej spoločnosti splnila.'
Po skončení slávnostného prejavu rektora
UK prof. Devínskeho oslovil auditórium pred
seda vlády S R Mikuláš Dzurinda.
'Zlé jazyky hovoria, že o čo menej peňazí je
vláda schopná dať univerzitám, o to častejšie t te
to univerzity navštevuje Možno je to aj pravda
Ale určite nie celá pravda Možno je to aj tým. že
prostredie univerzit podnecuje túžbu byt lepším
pokornejším, i vnímavejším. Nepochybne je to а/
tým, že práve v prostredí vzdelancov človek na
chádza novú inšpiráciu ak pravda dokáže načú
vať. Práve na pôde UK som si celkom nedávno
vypočul brilantné zamyslenie sa prof Ďunša.
dnes symbolicky odchádzajúceho dekana UK
o globálnych problémoch ľudstva. Pán profesor
si položil rečnícku otázku: Je globálna situácia
taká zlá, že nemá význam skúsiť chorý svet za
chránit? Zároveň aj odpovedal: katastrofu je
možné odvrátiť. K tomu je však potrebné rozvinúť
všetky intelektuálne a emotívne schopnosti a toto
sa môže len špičkovým vzdelaním. Mám obavy,
že si to stále dostatočne neuvedomujeme
Dnes som prišiel preto, aby som v mene vlády
SR a v mene svojom zablahoželal staronovému
rektorovi p. Devínskemu k znovuzvoleniu do
funkcie rektora našej prvej univerzity. Rovnako
novozvoleným pánom dekanom jej f akú K. Prišiel
som aj preto, aby som povedal, že vláda SR si
uvedomuje situáciu slovenského vysokého škol
stva a že túto situáciu rieši a najmä riešŘ veľ
mi chce. V septembri t. r. vláda prerokuje zákon
o vysokých školách a zákon o financovaní vyso
kých škôl a prijatie týchto aj dalších zákonov
predstavuje konkrétnu reformu vysokoškolského
vzdelávania, ktorá by mala byt konkrétnym ná•

V
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strojom vytvárania lepších podmienok pre špič
kové vzdelávanie našich študentov.
Dnes sme ti najmä kvôli Vám, vážený pán rek
tor Devínsky. Dúfam, že v tejto súvislosti nebude
odo mňa príliš nezdvořilé zacitovať pána prol.
Ďuriša ešte raz Podľa neho v amerických univer
zitách je rektor monarcha, ktorý za rok svojho
pôsobenia presadí čo chce. Na Američanov
zatiaľ celkom nemáme, ale aj my chceme za
bezpečiť nezávislejšie, pružnejšie a efektívnejšie
vzdelávanie našich univerzít, aby ste svoje pred
savzatia, pán rektor Devínsky, mohli splnit ak
nie za rok. tak aspoň za tri roky svojho ďalšieho
funkčného pôsobenia. Vážený pán rektor, váže
ní páni dekani, srdečne vám ku zvoleniu do vašich funkcií blahoželám a prajem vám veľa
zdravia, veľa invencie, veľa vďačných a vníma
vých poslucháčov a hlavne veľa nádeje. Tá mo
ja, že to prechodné obdobie, počas ktorého mu
síme prekonať prekážky, nebude dlhé, po Vašom
skvelom vystúpení, pán rektor Devínsky, výrazne
vzrástla.'

ktorý zabezpečí, aby Univerzita Komenského ži
la, rástla a ďalej sa rozvíjala.

a formovaním životných postojov mladej gene
rácie, osvojovanie si hodnôt úcty k človeku, to
lerancie, čestnosti, korektnosti, rešpektovania
individuality a individuálnej lúdskej slobody. Ve
domé pestovanie týchto hodnôt napomáha vytvá
raniu priaznivého prostredia pre život a prácu
a starost o veci verejné v demokratickej spoloč
nosti.
Osobitost Univerzity Komenského je nepochybne v tom, že jej dvanásť fakúlt vytvára veľmi dob
ré predpoklady pre integráciu a syntézu humanit
ného a prírodovedného vzdelania, teoretického
a experimentálneho bádania Univerzita ako ce
lok nie je len súhrnom svojich fakúlt a súčastí Je
niečím viac - veľmi citlivým a vnímavým organiz
mom, predstavuje jednotu v rozmanitosti hlasov
Pritom zjednocovanie rozmanitosti hlasov nie /e
len procedúrou dosahovania konsenzu pri rie
šení zložitých problémov Je to zároveň vzájom
né obohacovanie sa, otváranie nových možnos
ti interdisciplinárneho výskumu, polyfunkčného
vzdelávania, skuľtúrňovama a kultivácie ducha
Ako každý živý organizmus je zároveň citlivý
a zraniteľný nepriaznivými a niekedy a/ toxickými
vplyvmi prostredia Sila univerzity fe však а/
v tom. že zatiaľ dokázala zvládat vnútornou mobi
lizáciou tažkosti a ohrozenia Možno si však
oprávnene položit otázku, ii je/ autoreprodukčne
schopnosti nie sú už vyčerpané
Uvedomu/em si. že akademickú funkciu а osob
nu zodpovědnost za chod. udržanm a pozdvih
nutie úrovne vzdelávania a vedy na našich ta
kulách preberáme v čase. keď pre celu našu
spoločnost a osobitne pre vysoké školstvo пета
те iednoduché. priamočiare a rýchle riešenia
problémov O to dôležitejším sa stáva u vedome
nie si hierarchie zodpovednosti za to. aby sme
dokázali odvrátit reálnu hrozbu kvalitatívneho
úpadku vzdelania a vedy. aby sme eliminovali а/
isté sklamanie a demotrváciu. ii dokonca rezig
nácMi a lahosta/nost nielen u učte lov ale a/
u časti našich študentov Nemám v úmysle dra
matizovat ale su to favy ktoré nás znepokoßi/u
ktoré nemožno nevidiet. lebo su priomné v kaž
dodennom živote naše/ akademicke/ obce. ktorá
je však natolko vyspelá a zdravá, že ich nedáva
výrazne pociťovať vo výnimočných a slávnost
ných chvíľach.
Dovoľte mi, aby som z tohto miesta vyjadril pre
svedčenie, že kompetencie a zodpovednosť, kto
ré dnes prijímame na tri roky nášho spoločného
pôsobenia na čele fakúlt Univerzity Komenského,
dokážeme uplatnit predovšetkým pre blaho naše/
Alma mater a jej hlavného poslania - zabezpečit
kvalitu vzdelania, rozvíjanie vedeckého bádania,
obohatenie našej národnej kultúry. Sú to ciele,
ktoré formulujeme predovšetkým v záujme mla
dej generácie našich študentov a pokračovate
ľov a jej nespochybniteľného smerovania do spo
ločenstva vyspelých, slobodných, vzájomne spo
lupracujúcich európskych národov a štátov.'

V mene inaugurovaných dekanov prehovo
ril dekan FIF UK doc. PhDr. Ladislav Klczko, CSc.:
"Pred malou chvíľou sme ako dekani fakúlt Uni
verzity Komenského zložili inauguračný slúb
a symbolickou prísahou na insígnie univerzity
a svojich fakúlt sme potvrdili svoju príslušnosť
k našej Alma mater. Naše 'spondeo ac polliceoŕ
však nevyjadruje len formálnu príslušnosť Je to
slúb, ktorý pramení z hlbokého vnútorného vzta
hu k našej univerzite, ktorý zároveň zaväzuje
k zodpovednosti za úroveň a kvalitu vzdelávania
a univerzitnej vedy, za úctu k tradíciám, zaväzuje
k povinnosti dodržiavať a obhajovať akademické
práva a slobody, pozdvihnúť a rozvíjať to najlep
šie, čo univerzita a jej fakulty dosiahli za desaťro
čia svojho pôsobenia.
Vysokoškolské vzdelávanie a bádanie, nadvä
zujúce na európske univerzitné tradície, predsta
vuje cestu hľadania, experimentovania, metodic
kej skepsy, racionálnej argumentácie Výsledok
Ďalším prominentným hosťom, ktorý sa ujal
bádania - poznanie alebo priblíženie sa k pravde
slova, bol minister školstva S R Milan Ftáčnik.
- nie je raz a navždy daným vlastníctvom Na
'Je pre mňa velkou cťou. že môžem prehovoril
pravdu nemožno vystaviť certifikát ani vklado
na inaugurácii rektora Univerzity Komenského
vý list, pretože je vždy spätá s pochybovaním,
a novonastupujúcich dekanov, pretože UK je
polemikou, hľadaním alternatív pri rešpektovaní
vlastne kráľovnou našich slovenských vysokých
individuálnych schopností, rovnakých možností,
škôľ, s týmito slovami otvoril M. Ftáčnik svoj
korektných pravidiel. Odzrkadlúje sa nielen v ús
prejav. Konštatoval, že čas, kedy sa rektor a no
pešnosti a využiteľnosti, ale je v nej aj duchovná
vozvolení dekani ujímajú svojej funkcie, nie je
moc a mravná zrelosť. Univerzitné vzdelávanie je
ľahký ani pre Univerzitu, ani pre vysoké školy
ako celok. Ministerstvo školstva SR spoločne
však aj zbavovaním ilúzii, predsudkov a povrch
s vládou a ďalšími rezortmi pracuje na konkrét
ných mienok Preto je pohľad do svetla poznania
nej vízii zmien v našom vysokom školstve, aby
a pravdy nielen oslobodzujúci, ale často aj bo
ťažkosti, s ktorými sa naše vysoké školy stretá
lestivý. Vzdelanie má tak aj širšie kulturně a spo
vajú, boli skutočne iba prechodné. *Predstavy
ločenské poslanie. Kvalitný vzdelávací systém
o zmenách vo vysokom školstve nie sú charakte
a elitná škola navzápm neoddeliteľne súvisia
ristické len pre Slovenskú republiku. Nevyplývajú
Naším úsilím by malo byt, aby sme boli tvorcami,
z našich súčasných a momentálnych ťažkosti
architektmi takého systému, nie sme len mana
Ten kvas a pohyb je charakteristický pre celú Eu
žérmi a úradníkmi na fakultách, a/ keď často prá
rópu. Vo viacerých európskych krajinách pre
ve táto činnosť pohlcu/e množstvo našich síl,
mýšľajú nad tým, ako reformovat vysoké školstvo,
schopnosti a aktiv t
Súčasné postavenie našej univerzity a jej fakult
aby lepšie obstálo v konkurencii s americkým,
najvýraznejšie
charakterizujú dva momenty. Prá
resp. japonským vysokoškolským systémom, po
vedal M. Ftáčnik a podčiarkol, že cesta k tomuto vom sa môžeme pokladať za kolísku vysokoškol
ského vzdelávania na Slovensku, za inštitúciu
cieľu spočíva v spoločnom postupe európskych
s celoslovenskou pôsobnosťou a významom.
vlád a ministrov školstva. Nie však v zmysle vy
V mnohých odboroch na jednotlivých fakultách
tvorenia jednotného európskeho modelu vysokej
je toto postavenie jedinečné, nezastupitelné
školy a v prenesení zodpovednosti za vysoko
a nenahraditeľné. Na druhej strane je naša Alma
školské vzdelávanie na európsku úroveň - prá
mater medzinárodne uznávanou vysokoškolskou
vomoci i zodpovednosť za úroveň vzdelávania
prislúchajú jednotlivým krajinám - ale v snahe vy inštitúciou. Ako ukázali aj výsledky expertíz pri
tvoriť systém, ktorý navrhuje Boloňská deklará medzinárodných evaluáciách, Univerzita Komen
ského a jej fakulty predstavujú modernú a kvalit
cia. Túto podpísali ministri školstva európskych
nú vysokú školu. Tento výsledok by nebol možný
krajín v júni minulého roku a na jej základe sa
bez kvalitného učiteľského zboru, bez tvorivých
dotvára koncepcia vysokoškolského vzdelávania
vedeckých a pedagogických osobností, ktoré sa
pre 21. storočie i v SR. Táto koncepcia, podľa
vyznačujú odbornou erudovanosťou, profesiona
slov ministra školstva, by sa už onedlho mala
litou i mravnou zrelosťou. Rovnako by však nebol
staf predmetom diskusie akademickej obce
možný bez kvalitných, ambicióznych, zdravo cti
a následne predložená do vlády SR. •Teda jej
žiadostivých osobností študentov pregraduálnevýstupom budú konkrétne legislatívne zmeny,
Po týchto skvelých prejavoch tóny akademic
kompletne nový zákon o vysokých školách, ktorý ho a postgraduálneho štúdia
kej hymny Gaudeamus igitur a slávnostné fanfá
Univerzitné
vzdelanie
znamená
nielen
nadobú
nahradí existujúci zákon z r. 1990 a úplne nový
ry odprevadili akademický sprievod do Rektor
danie odborných vedomosti, ale je aj utváraním
zákon o financovaní vysokých škôl, naplňujúci
skej siene UK.
požiadavku Slovenskej rektorskej konferencie na
zavedenie viaczdrojového financovania vysokého
školstva. Mal by otvoriť aj ďalšie možnosti pre to,
aby si vysoké školy dokázali pomôcť vlastnými
aktivitami a naplnili zámery o svojom vlastnom
rozvoji. Z tohoto pohľadu možno rok 2000 označiť
ako prelomový,' zdôraznil M. Ftáčnik.
Ďalej vyzdvihol univerzity ako inštitúcie ducha,
vzdelania a vyslovil presvedčenie, že miesto,
ktoré si v tomto smere vydobyla Univerzita Ko
menského, ked sa vo vážnych chvíľach dokázala
vysloviť k vážnym spoločenským problémom na
priek tomu, že jej to neprinieslo vždy potlesk
mocných, že toto miesto si UK zachová. Že si ho
zachovajú aj dalšie vysoké školy a budú nielen
šíriteľom vzdelanosti, ale aj strážcami ducha
a morálky spoločnosti
Na záver zaželal rektorovi UK prof. Devínske
mu a nastupujúcim dekanom všetko najlepšie vo
výkone ich funkcii, aby spoločne vytvorili tím,
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Českí poslanci na Univerzite Komenského
Členovia delegácie Výboru pre európsku integráciu Posla
neckej snemovne parlamentu ČR vedení jeho predsedom
Jaroslavom Zvěřinom, zavítali počas svojej návštevy na Slo
vensku dňa 2. 2. 2000 aj na Univerzitu Komenského. V Rektor
skej sieni hostí prijal rektor UK prof. Ing. F. Devínsky, DrSc., spolu
s ďalšími predstaviteľmi univerzity. Na stretnutí sa zúčastnil aj
veľvyslanec ČR v SR Rudolf Slánský. Témou rokovania bol
príspevok UK k integračným snahám SR a spolupráca s českým
vysokým školstvom.

Podľa rektora UK prof. F. Devínskeho sa obe strany zhodli v ná
zore, že školstvo - najmä kvalitné univerzity, môžu pomôcť a už aj
pomáhajú - vzhľadom na svoj internacionálny charakter - preko
nať bariéry medzi štátmi. 'Hovorili sme o postavení vysokých škôl
v spoločnosti, o vzájomných vzťahoch slovenských a českých vy
sokých škôl, ako i o špecifických programoch európskych štúdií
a ich príspevku k výchove mladých ľudí k európanstvu', povedal
rektor UK a dodal, že obe strany považujú za jednu z kľúčových
vecí prispôsobenie legislatívy v oboch krajinách európskemu
priestoru. Poslanecký návrh novely zákona o vysokých školách
ČR, ktorý je na programe rokovania českého parlamentu, odzr
kadľuje aj odporúčania Bolonskej deklarácie, teda európske tren
dy vo vysokoškolskom vzdelávaní. Preto rektor UK považuje za
veľmi dôležité, aby komisia pre reformu a transformáciu vysoké
ho školstva, ktorú ustanovil minister školstva SR Milan Ftáčnik,
prihliadala aj na vývoj v Českej republike.
(cc)

• ••

Návšteva ministrov školstva SR a ČR

Predmetom rokovania boli aktuálne otázky v rozvoji vysoko
školského vzdelávania, problematika vzdelávania slovenských
krajanov v ČR a českých krajanov v SR, príprava novej Dohody
medzi vládou SR a vládou ČR o vzájomnom uznávaní rovnocen
nosti dokladov o vzdelávaní, o vedeckých hodnostiach a tituloch,
ako aj spoločné vedecko-technické projekty v rámci Dohody
o vedeckotechnickej spolupráci medzi SR a CR a plnenie Proto
kolu medzi MŠ SR a MŠMT ČR o spolupráci v oblasti vzdelávania
na roky 1998-2001.

• ••

V poradí štvrtá konferencia na pôde UK v rámci cyklu Tisíc
a jedna Európa - jednota a rozmanitost sa konala dňa 7. feb
ruára 2000. Na otázky Kto je Európan? Čo to znamená byt
občanom Európy a aké sú kritériá európskeho občianstva? od
povedali experti na aktuálne problémy európskeho politického
vývoja - pani prof. Dr. Rita Süssmuth, profesorka na Univerzite
v Dortmunde a významná nemecká politička a Dr. Juraj Alner,
slovenský novinár a publicista, odborník na európske integračné
procesy. V zaplnenom Auditóriu maximu bola prítomná i Gabriela
Matznerová, rakúska veľvyslankyňa v SR.

• ••

Blahoželáme novým profesorom UK
Prezident SR Rudolf Schuster na Bratislavskom hrade dňa
22. februára 2000 vymenoval 24 nových profesorov vysokých
škôl. V svojom slávnostnom príhovore vyslovil presvedčenie, že
to budú práve vysokoškolskí profesori, ktorí pomôžu hľadať cestu
zo súčasnej zložitej situácie slovenského vysokého školstva.
Medzi novovymenovanými profesormi boli i títo reprezentanti
Univerzity Komenského:
prof. PaedDr. Tomáš KAMPMILLER, CSc., z FTVŠ UK (vedný
odbor športová edukológia),
prof. PhDr. Jela LABUDOVÁ, CSc., z FTVŠ UK (vedný odbor
športová edukológia),
prof. RNDr. Ján PAULOV, DrSc., z PRIF UK (vedný odbor hu
mánna a regionálna geografia),
prof. Ing. Kamil SARKA, CSc., z PRIF UK (vedný odbor fyzikál
na chémia a chemická fyzika).

• ••

Pocty rektorovi UK
Minister školstva M. Ftáčnik na čele delegácie Ministerstva
školstva SR a delegácia Ministerstva školstva mládeže a telo
výchovy ČR vedená ministrom Eduardom Zemanom sa stretli
dňa 4. februára 2000 na pôde UK s vedením Univerzity Ko
menského.

Rektor UK prof. F. Devínsky bol dňa 27. januára 2000 zvolený za
viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie Taktiež sa sta
držiteľom Zlatého biatca, ktorý udeľuje Občianske združenie Ne
formálne ekonomické fórum - Hospodársky klub za mimoriadne
ekonomické zásluhy. Túto poctu rektorovi UK dňa 16 febiuá
ra 2000 odovzdal podpredseda klubu A F Zvrškovec
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REZERVOVANÉ PRE AKADEMICKÉO R G Á N Y UK

Z februárového zasadnutia Akademického senátu UK
Pod vedením predsedu A S UK doc.
V. Rosu zasadal dňa 9. 2. 2000 Akade
mický senát UK. Na programe mal viacero
dôležitých bodov, o ktorých dnes informuje
me akademickú obec UK.
V úvode A S UK prerokoval Návrh rektora
UK na rozdelenie rozpočtových pro
striedkov fakultám a súčastiam UK pri
delených UK na rok 2000 a konštatoval,
že návrh spĺňa požiadavky kritérií ročného
rozdelenia rozpočtových prostriedkov v pl
nom rozsahu tak, ako boli schválené A S UK
a predložený návrh schválil.
Zároveň A S UK konštatoval, že pridelené
prostriedky nezohľadňujú mzdové nároky
lekárov-učiteľov, ktoré vyplývajú z novely
zákona o VŠ. § 27, a odporučil rektorovi
UK, aby k tejto otázke inicioval stretnutie
vedenia UK a dekanov lekárskych fakúlt
s ministrom školstva
V tejto súvislosti A S UK však prijal aj
ďalšie závažné uznesenia:
- A S UK konštatuje, že objem pridelených
prostriedkov vo všetkých častiach rozpoč
tu je nedostatočný a ohrozuje plnenie
všetkých hlavných úloh UK a jej súčasti.
A S UK žiada rektora, aby na túto skutoč
nosť upozornil MŠ SR, MF SR a premiéra
vlády SR a žiadal zvýšenie rozpočtu vo
všetkých položkách, v ktorých má UK de
ficit. A S UK upozorňuje, že zníženie
miezd pracovníkov UK môže vážne naru
šiť stav a štruktúru zamestnancov a môže
mat až devastujúci účinok na personálnu
stabilitu UK s dopadom na plnenie všet
kých úloh UK a perspektívy jej rozvoja
Všeobecný nedostatok prostriedkov nevy
hnutne spôsobí redukciu činností UK a jej
súčastí na jeseň roku 2000 a môže mať
vplyv aj na znižovanie počtu prijímaných
uchádzačov na štúdium v r. 2000. Pre AS
UK je zarážajúce, že toto rozpočtové
opatrenie je v rozpore s programovým
vyhlásením vlády SR a uskutočnilo sa nediferencovane, pričom na UK za posled
ných desať rokov klesol počet zamestnan
cov o 517 a to napriek tomu, že stav
študentov sa zvýšil o 80 %.
- Vzhľadom na programové vyhlásenie vlá
dy SR, kde sa hovorí, že vláda SR pova

žuje výchovu a vzdelávania za jednu zo
svojich najvýznamnejších a trvalých priorít
... a rozhodujúcu úlohu štátu vláda vidí
v zastaveni úpadku a vo vzostupnom kon
cepčnom rozvoji výchovy a vzdeláva
nia, ako aj v zaistení rovnosti v prístupe
k vzdelaniu .. a úlohou štátu bude vytvárať
podmienky na zaistenie rovnocennosti
s vyspelými európskymi krajinami - je celá
atmosféra okolo vydobýjania 13. platu
zamestnancov školstva na jednej strane
výsmechom vlastného programového vy
hlásenia a na druhej strane urážkou kaž
dého slušného zamestnanca školstva
Pred verejnosťou sa vytvára dojem, že
pracovníkom vysokých škôl ide o neja
kých 2 800 Sk a zamlčuje sa skutočnosť,
že ide o osud mladých ľudí, školstva
a vzdelávania v SR a o dehonestáciu
učiteľského stavu, a že teda vo svojej
podstate ide o ohrozenie celej perspektívy
vývoja Slovenskej republiky Politici sa
akoby uzatvorili do vlastného virtuálneho
sveta a kvôli takémuto panoptiku stratili
elementárny kontakt s realitou Vláda SR
rozhodnutím o pridelení tzv 13 platu
pretože to žiadny 13. plat v skutočnosti nie
je. nemôže zďaleka vykryť prepad, ktorý
nastáva v dôsledku inflácie znížením už aj
tak nedostačujúceho rozpočtu AS UK si
preto mysli, že vláda nemá skutočný záu
jem o školstvo a vzdelávania v SR
AS UK sa tiež zaoberal už schválenými
kritériami prijímacích skúšok na PRAF
UK a prijal nasledovné uznesenia
- Podľa článku 12 , ods (1) Ústavy SR
"ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti a
právach" a podľa článku 42., ods. (1)
"každý má právo na vzdelanie". V zmysle
článku 12., ods. (2) "nikoho nemožno
z dôvodov pohlavia, rasy, farby pleti, jazy
ka, viery a náboženstva, politického či iné
ho zmýšľania, národného alebo sociálneho
pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo et
nickej skupine, majetku, rodu, alebo iné
ho postavenia poškodzovať, zvýhodňovať
alebo nezvýhodňovat". AS UK konštatuje,
že schválenie návrhu dekana PRAF UK
Akademickým senátom PRAF UK "aby
таI dekan právo prijať na štúdium vlastné

Z rokovania Kolégia rektora UK
Prvé Kolégium rektora UK v tomto roku sa konalo dňa 3. 2. v Bratislave. Pod vede
ním rektora UK prof. F. Devínskeho prerokovali členovia kolégia návrh na rozdelenie roz
počtových prostriedkov fakultám a súčastiam UK na rok 2000. Konštatovali, že návrh
spĺňa požiadavky kritérií ročného rozdelenia rozpočtových prostriedkov v plnom rozsahu
tak, ako boli schválené Kolégíom rektora UK a Akademickým senátom UK a s návrhom
vyslovili súhlas. Zároveň KR UK konštatovalo, že objem pridelených prostriedkov vo
všetkých častiach rozpočtu je nedostatočný a ohrozuje plnenie hlavných úloh UK a jej sú
častí. V tejto súvislosti členovia kolégia požiadali rektora UK, aby na túto skutočnosť upo
zornil MŠ SR, MF SR a premiéra vlády SR a žiadal zvýšenie rozpočtu vo všetkých defi
citných položkách. Kolégium rektora ďalej upozornilo, že zníženie pridelených mzdových
prostriedkov môže vážne narušiť sociálny zmier a bude mať devastujúci účinok na perso
nálnu stabilitu UK. Všeobecný nedostatok prostriedkov nevyhnutne spôsobí redukciu čin
nosti UK a jej súčastí na jeseň roku 2000 a môže mať dôsledky aj na znižovanie počtu
prijímaných uchádzačov na štúdium pre šk. rok 2000/2001. Za účelom riešenia platových
nárokov lekárov - učiteľov odporučilo kolégium rektorovi UK, aby inicioval stretnutie ve
denia UK a dekanov lekárskych fakúlt s ministrom školstva SR.
Ďalej sa KR UK zaoberalo postupom UK a jej fakúlt pri zavádzaní kreditového systému
a prípravou prijímacieho pokračovania v šk. roku 2000/01 na fakultách UK, Predmetom
rokovania boli aj otázky akreditácie študijných odborov na UK a na ostatných vysokých
školách SR a situácia v stave profesorov UK.
(jh)
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dieťa učiteľov a zamestnancov v hlavnom
pracovnom pomere, ak sa umiestni do po
radia, ktoré je dané dvojnásobkom počtu
prijatých študentov." je v rozpore nielen
s Ústavou SR, ale aj Štatútom UK, prvá
časť čl 1. ods 4 . kde sa hovorí, že Uni
verzita Komenského nesie osobitnú zod
povednosť za rozvoj vzdelanosti celej
spoločnosti v duchu národných a všeľud
ských humanitných a demokratických tra
dícií. Postup dekana PRAF UK a AS
PRAF UK poškodzuje dobré meno UK
Vzhľadom na uvedené skutočnosti žia
dame rektora UK o iniciovanie právneho
posudku tohto opatrenia vzhľadom na po
stupy odvolania sa k rektorovi UK kvôli
neprijatiu na štúdium a možnosti aby tak
to prijatým poslucháčom PRAF UK nevy
dal diplom Toto uznesenie prijíma AS UK
v zmysle Štatútu UK článku 5 . ods 4
podľa ktorého je povinnosťou člena aka
demickej obce UK dodržiavať zákony a ak
tívne vystupovať na obranu integrity UK
ako aj so zreteľom na ochranu dobrého
mena UK
- AS UK upozorňuje A S PRAF UK aby po
súdil. či tento návrti me je v rozpore $ Lis
tinou základných ľudských práv
Ďalej AS UK schválil úpravu poplatkov
za ubytovanie v itudentských domo
voch UK č j 57/2000/DVII/1 s učinnostou
od 01 03 2000 do 31 12 2000
A S UK tiež zaujal stanovisko k verejnej
diskusii k dokumentu "Východiská pre
tvorbu koncepcie ďalšieho rozvoja vyso
koškolského vzdelávania pre 21 storo
čie na Slovensku" a odporučil členom aka
demickej obce UK, fakultám a pracoviskám
UK, aby svoje pripomienky zasielali priamo
na MŠ SR a kópie aj A S UK do 15. marca
2000. A S UK k nim prijme stanoviská, ktoré
budú predložené aj RVŠ SR. Pripomíname,
že uvedený materiál je publikovaný na www
stránkach UK a tiež vyšiel vo februárovom
čísle spravodaja Naša univerzita
V súvislosti s tvorbou legislatívnych do
kumentov týkajúcich sa vysokých škôl
AS UK prijal nasledujúce uznesenia
- A S UK protestuje proti harmonogramu prí
pravy zákonov dotýkajúcich sa VŠ, najmä
proti termínom ich predloženia na verejnú
diskusiu od 5 6 2000 do 15 8 2000 Pre
V Š a ich fakulty je tento termín neprija
teľný, pretože v tomto období skúšok
a prázdnin nie je možné, aby sa celá aka
demická obec Slovenska, akademické or
gány vrátane študentov a ich zástupcov
k nim vyjadrili a znemožňuje tak akade
mickým orgánom V Š a fakúlt uplatniť ich
zákonné práva. V minulých rokoch sme
práve takýto prístup k V š považovali za
prejav arogancie a nerešpektovania zá
kladných princípov demokracie a preto AS
UK žiada ministra školstva SR, aby zme
nil harmonogram diskusie k zákonom do
týkajúcich sa V Š a umožnil takto účasť
akademických orgánov V Š a fakúlt na
tvorbe týchto základných noriem, ktorými
sa majú V Š riadiť
Na záver rokovania oznámil doc. V Rosa
svoju abdikáciu na funkciu predsedu A S UK
z dôvodu nového pracovného zaradenia
a poďakoval členom senátu za dôveru a pod
poru
PhDr. František Gahér, CSc.,
podpredseda A S UK

Sľubný rozbeh profesorských prednášok
Ak sme pri doterajších profesorských prednáškach uvažovali o ich adresátovi, zdá sa, že to smeruje k očakávanému. Pri predošlej sme si ťažkali na
účasť, tentoraz - 23. februára t. r. - však bola aula takmer plná. Boli v nej dobre viditeľní aj študenti, ti mladi aj ti odrastenejši z Univerzity tretieho veku
a s radosťou možno kvitovať účasť mimouniverzitných návštevníkov. Ak si odmyslíme tradičnú prítomnosť"klubových" kolegov hlavného aktéra spolu
pracovníkov prednášatelky z jej fakulty - popri skalných účastníkoch profesorských prednášok pribudol rad nových tvári. Je však zvláštne (alebo typic
ké? ), že to boli najmä pracovnici z fakúlt prírodovedného zamerania, kým z humanitných - okrem FIF UK, odkiaľ je p. profesorka - ich bolo poriedko
V poradí tretiu profesorskú prednášku po Ich
obnovení predniesla prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc. Vybrala si atraktívnu a v istom
zmysle aj chúlostivú tému "Mýty o počiatkoch
slovenských dejín". Seriózni historici zaoberajúci
sa našimi najstaršími dejinami to nemajú ľahké.
Písomných pamiatok nie je veľa a mnoho dôka
zového materiálu pre archeológiu asi stále ešte
ukrýva zem. Čím však je menej vedeckých po
znatkov a dôkazov, tým širšie pole pôsobnosti
majú mýtotvorcovia, či už sú to neprajníci, alebo
tí, ktorí chcú z našich dávnych predkov a ich de
jín urobiť to, čo nikdy nebolo. Tolkokrát pertrak
tovaný bonmot o tom, že nikto tak neovplyvnil
históriu ako historici možno doplniť tým, že kde
chýbajú nezvratné vedecké dôkazy a analýzy, je
priestor pre pseudovedu. Žiaľ, burina rastie rých
lejšie a bujnejšie ako kultúrna plodina, je nápadnejšia a na rozdiel od nej ju netreba piplať a pre
to je ju aj ťažko vykoreniť.
Netreba vari zdôrazňovať, že oprávnenie prof.
Štefanovičovej boriť mýty je založené na jej dlho
ročnej vedeckej práci a postaveniu v slovenskej
archeológii, v ktorej sa venovala práve obdobiu
vzniku našich dejín. Jej krédom je, že kto chce

zvíťaziť nad mýtmi, musí venovať veľa úsilia báda
niu, ale aj propagácií svojich výsledkov rovnako
doma, ako aj na odborných fórach v zahraničí.
Vo svojej prednáške sa rázne postavila proti politizácii dejín a ich skresľovaniu. Rozobrala a zhod
notila najzávažnejšie nevedecké hypotézy a vy
vrátila mýty, ktorým sa viac či menej darí prenikať
do povedomia verejnosti. Pútavým spôsobom
predstavila súčasné názory na pôvod a lokalizá
ciu pravlasti Slovanov, osídľovanie nášho územia
a najmä na vývoj v období od Samovej ríše až po
zánik Veľkomoravskej ríše.
Vystúpenie prof. Štefanovičovej bolo presne ta
ké. ako sa očakáva od profesorskej prednášky
triezve, erudované, zrozumiteľné a nesmierne za
ujímavé. Dokázala to aj diskusia, ktorá bola bo
hatá a na úrovni. Možno bolo pre viacerých
účastníkov prekvapujúce, že sa mocným hlasom
neozvali napádaní propagátori či dokonca výrob
covia mýtov, ale asi vycítili, že v tomto ringu ne
majú šancu.
Azda sa nevyhneme doplneniu prednášok o vi
zuálnu stránku, i keď velkost' auly by si vyžadova
la aj primerané zväčšenie obrazu, na čo v súčas
nosti nie je UK najlepšie technicky vybavená.

Zatiaľ boli profesorské prednášky postavené na
myšlienke, slove a osobnosti prednášateľa, tím
sa o. i. podarilo predísť prezentácii čísel, tabuliek
a grafov, pričom sa u poslucháčov cibrila schop
nosť imaginácie. Tento typ prednášky si totiž vy
žaduje o d prednášateľa predovšetkým nadhľad
a zovšeobecnenie, kým vedecká presnosť podlo
žená číslami by mala stáť v pozadí, ukrytá pred
okom pozorovateľa ako základ, i keď nevyhnutný
pre stabilitu celej konštrukcie. Prof. Štefanovičová by bola možnosť premietania obrázkov určite
privítala, i keď sa bez nich dokázala zaobísť
Úspech tejto prednášky vzbudzuje nádej, že aj
tie nasledujúce by mohli mať podobnú odozvu
a hlavne, že by celý program profesorských
prednášok mohol preniknúť do vedomia akade
mickej obce našej univerzity i mimouniverzitnej
verejnosti ako udalosť, kvôli ktorej je hodno unú
vať sa do našej auly S potešením možno preto
privítať úmysel redakcie OS (Fórum občianskej
spoločnosti) publikovať texty prednášok Jednak
to pomôže záujemcom v pokoji sa k ich obsahu
vrátiť a jednak vari upozorní na túto ponuku našej
univerzity aj dalších potenciálnych poslucháčov
D. Mlynarčik

Otvorený list Klubu dekanov predsedovi NR SR a predsedovi vlády SR
z mimoriadneho zasadnutia v Nitre, dňa 17. februára 2000
Vážený pán predseda parlamentu NR SR,
vážený pán premiér vlády SR,
napriek tomu, že v programovom vyhlásení Vlády SR školstvo bolo
označené za prioritnú oblasť, sústavný pokles financovania; napĺňa nás
obavami, že tento rýchly úpadok povedie už v tomto roku ku kolapsu
vysokých škôl. U ž v čase prípravy rozpočtu pre tento rok, dekani fakúlt
SR združení v Klube dekanov, sa obrátili na najvyšších predstaviteľov
nášho štátu so žiadosťou o zabezpečenie rozvoja, prípadne stabilizácie
situácie vzdelávania a rozvoja vedy na vysokých školách v SR. Z čel
ných predstaviteľov nám odpovedal len pán prezident Rudolf Schuster
a boli sme pozvaní na rokovanie výboru Národnej rady SR pre školstvo,
kde sme predložili naše predstavy o zabezpečení rozvoja vysokých škôl
na Slovensku. Z našich námetov nebol akceptovaný ani jediný. Súčasný
stav je však hrozivý, keď vysoké školy už nie sú schopné plniť svoje zá
kladné poslanie.
Rozhodnutie o krátení rozpočtu vysokých škôl. konkretizované začiat
kom tohto mesiaca, nás privádza do kritickej situácie. Základné problé
my by sme definovali nasledovne:
• V o vyspelých krajinách sveta študuje na vysokých školách asi 30 %
populácie. V podmienkach SR je to asi 17 % napriek tomu. že v Progra
movom vyhlásení Vlády SR bolo školstvo označené za prioritnú oblasť
jej záujmu. Ak sa SR uchádza o členstvo v EÚ, musí Vláda SR svojimi
opatreniami vytvoriť podmienky na zvýšenie percenta vysokoškolsky
vzdelanej populácie.
• Rozhodnutie o krátení rozpočtu na rok 2000 vo všetkých kapitolách,
MP, KP a bežné prostriedky, konkretizované začiatkom tohto mesiaca,
privádza vysoké školy a ich fakulty do neriešiteľnej situácie.
Najzávažnejšie dopady rozpočtu na r. 2000 sú tieto
- pridelené mzdové prostriedky nepokrývajú ani tarifné platy na cely rok,
- nie sú zohľadnené vplyvy inflácie a tým dochádza k výraznému pokle
su reálnych miezd;
- ignorujú sa nevyhnutné rozvojové programy VŠ a fakúlt;
- výrazne sa zhoršuje situácia v stabilizácii mladých pracovníkov, demotivačne ovplyvňuje kvalifikačný rast;
- tlak na znižovanie počtu THP obmedzuje rozvoj vyučby a paralyzuje
prevádzku fakulty;
- pridelené prostriedky na prevádzku nie sú dostačujúce ani na ce
loročné zabezpečenie energie a služieb, nehovoriac o bežnej pre

vádzke fakúlt. Tieto prostriedky nezohľadňujú ani rast cien a ani in
fláciu;
- v oblasti kapitálových prostriedkov je prakticky ochromený rozvoj W Č ,
pretože fakulty nie sú schopné zabezpečiť obnovu zastaralého prístro
jového parku a už vôbec na nákup najmodernejších experimentálnych
zariadení a informačných technológií.
V prípade, že nebudú podniknuté rýchle a účinné opatrenia, budú fa
kulty nútené uskutočniť zásadné a radikálnejšie kroky:
1. Prijímacie konanie bude uskutočnené v plnom rozsahu. Rozpočet
a financie, ktoré sú v tomto roku pridelené na VŠ a fakulty však nezaru
čujú, že novoprijatí poslucháči budú môcť na svoju fakultu v školskom
roku 2000/2001 nastúpiť
2. Pedagogický proces na všetkých fakultách VŠ SR bude ukončeny
v čase, keď prvá VŠ v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov za
staví svoju činnost. Poslucháčom bude prerušené štúdium, čo bude mat
za následok stratu práv študenta podľa § 26 Zákona o V Š a vznik zákon
ného nároku na sociálnu podporu
3. V dôsledku týchto krokov je možné očakávať radikalizáciu posluchá
čov, ktorej nebude možné zabránit
Ďalší postup fakúlt a konkretizácia jednotlivých krokov bude
prijatá na pravidelnom zasadnutí Klubu dekanov v dňoch 27. až
28. apríla 2000.
Váženy pán predseda parlamentu SR
a vážený pán predseda vlády SR.
žiadame Vás, aby ste s plnou kompetenciou, ktorá Vám boia zvŕ'ena,
riešili veľmi täžkú a kritickú situáciu na našich vysokých školách Акс
reprezentanti právnych subjektov - fakúlt, sme zodpovedr za kvalitu
vzdelávania, rozvoja vedy a najma za výchovu nových vysokoškolských
učiteľov. Sústavný pokles financovania škôl nevytvara potiet-né p'os^edie na pripravu výmeny odborníkov garantujúcich kvalitu štud'.a na vysckých školách. Zo súčasného vývoja sme dospeli k presvedčen ú že sa
jedná o cieľavedomú likvidáciu vysokoškolského štúdia v Slovenske
republike
Prof. Ing Dušan Húska PhD .
predseda Klubu dekanov fakult VŠ S R
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Nové osobnosti na čele fakúlt UK
Na slávnostnom zhromaždení dňa 22. 2. 2000 v Aule UK rektor UK prof. Devínsky vykonal inauguráciu 8 nastupujúcich dekanov fakúlt UK.
Po trojročnom funkčnom období zvolili akademické senáty FIF UK. PRIF UK, MFF UK. PDF UK a FTVŠ UK na čelo fakúlt doterajších
dekanov. Dnes prinášame profily nových osobnosti- dekanov, ktorí budú riadiť lekársku a farmaceutickú fakultu a fakultu managementu

Prof. MUDr. Pavel TRAUBNER, CSc.,

Doc. RNDr. Jozef SEGINKO, CSc.,

Prof. RNDr. Jozef KOMORNÍK, DrSc.,

dekan Lekárskej fakulty UK

dekan Farmaceutickej fakulty UK

dekan Fakulty managementu UK

Dátum narodenia. 2. 5. 1941 v Have, okr Považska Bys
trica
1958-1964 - absolvoval všeobecný smer LF UK v Brati
slave
1964 - sekundárny lekár v Ústave patologickei anató
mie LF UK
1966 - sekundárny lekár na Neurologickej klinike FN.
od r. 1967 odborný asistent
1969 - získal atestáciu I. stupňa z odboru neurológia
1978 - získal atestáciu II. stupňa z odboru neurológia
1978 - obhájil vedeckú hodnosť kandidáta lekárskych
vied - CSc. (PhD) Je spoluautorom monografie Cséfalvay
- Traubner "Afáziológia" a členom autorského kolektívu
Hulín a spol.: "Encyklopédia medicíny'. 6 dielov. Je spolu
autorom vysokoškolskej učebnice Černáček a spol :
"Neurologická propedeutika", do ktorej napísal kapito
lu "Echoencefalografia". Je autorom a prvým riešiteľom
5 štátnych záverečných správ o vedeckovýskumnej čin
nosti a prispel kapitolami do viacerých monografií a učeb
níc Publikuje na domácom i zahraničnom fóre, počet
publikácií -153. počet prednášok - 216.
1985 - menovaný docentom odboru neurologia Habili
toval prácou 'Možnosti dopplerovej ultrasonografie v dia
gnostike vaskulárnych ochorení mozgu"
1991 - menovaný profesorom pre odbor neurológia na
základe prednesenia inauguračnej prednášky z oblasti
dopplerovskej metódy v experimentálnom i klinickom sle
dovaní cerebrovaskulárnych ochorení. Ako prvý v r 1968
zaviedol v ČSFR ultrazvukovú diagnostiku v neurológii,
najskôr echoencefalografiu, neskôr dopplerovskú ultraso
n o g r a m a B-scan extrakraniálnych úsekov karotickych
i verterbrálnych artérií.
1990 - poverený vedením I neurologickej kliniky FN
a L F UK
1991 - na základe konkurzného súbehu sa stal pred
nostom 1. neurologickej kliniky FN a LF UK
Je hlavným odborníkom MZ SR v odbore neurológia,
členom Rady ministra zdravotníctva SR, bol 1 prodeka
nom LF UK (1997-2000). členom Komisie pre obhajoby
doktorských a kandidátskych dizertačných prác vo ved
nom odbore neurológia, členom Vedeckej rady LF UK.
členom Vedeckej rady LF UPJŠ v Košiciach, členom Ra
dy riaditeľa FN. predsedom Pracovnej skupiny kategorizačnej komisie MZ SR v odbore pre liečivá centrálneho
a periférneho nervového systému a psychofarmák, čle
nom Kolégia ministra kultúry SR. Je viceprezidentom Slo
venskej neurologickej spoločnosti, členom Prezídia Spo
ločnosti pre ultrazvuk, členom Prezídia Slovenskej spoloč
nosti pre vyššie funkcie mozgu Je členom redakčných
rád časopisu česká a slovenská neurológia a neurochi
rurgia, odborného časopisu EFETA, odborného časopisu
DIEŤA Je členom Rady vlády pre národnosti a etnické
menšiny, predsedom Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia
a čestným predsedom ÚZ ŽNO na Slovensku Je nosite
ľom striebornej medaily J Ev Purkyné a nositeľom Zlatej
plakety J Jessenia SAV
Je ženatý, má 2 deti
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Dátum narodenia 28 3 1947 v Upore. okr Trebišov
1965-1970 - absolvoval Farmaceutickú fakultu UK v Bra
tislave Po skončení štúdia nastúpil ako vysokoškolsky
učiteľ na Katedru farmakologie a toxikologie Farmaceutic
kej fakulty UK. kde pôsobí nepretržite až doteraz
1971 - po absolvovaní rigorozneho konania získal Mul
RNDr
1985 - obhá|il kandidátsku dizertačnú pracú 'Ovplyvne
nie účinnost beta-adrenotropných látok zmenou tonusu
vegetatívneho nervoveho systému" na Farmaceutickej fa
kulte Karlovej univerzity v Hradci Králové a získal vedeckú
hodnosť kandidáta farmaceutických vied v odbore "farma
kológia".
1988 - bol vymenovaný za docenta z vedného odboru
"farmakológia".
V rámci pedagogickej práce sa podieľa na všetkých for
mách výučby predmetov, ktoré katedra farmakológie a to
xikologie zabezpečuje. Viedol praktické cvičenia zo vše
obecnej biológie, praktické cvičenia, semináre a prednáš
ky z farmakológie a toxikologie, prednášky a semináre
z veterinárnej farmakológie, z toxikologie xenobiotik. zá
kladov farmakoterapie, klinickej farmakológie a je skúša
júcim všetkých týchto predmetov Je predsedom Komisie
pre štátne skúšky z farmakológie a toxikologie Prednaša
na Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny, vedie
celoumverzitné prednášky z Toxikologie xenobiotik, pred
náša na Univerzite tretieho veku Významne prispel k profilácii študijného odboru "Lieky a zdravie" v rámci UTV
Doposiaľ viedol 44 diplomantov. 10 rigorozantov, 6 ašpi
rantov, resp doktorandov. Je spoluautorom učebných
textov a anglického prekladu knihy "Lieky a ich použitie"
V oblasti vedeckovýskumnej práce sa venoval riešeniu
problematiky účinnosti niektorých sympatotropných látok
ako následok zmeneného tonusu autonomného nervové
ho systému, neskôr štúdiu vzťahov chemickej štruktúry
a farmakologického účinku novoprojektovaných a synte
tizovaných kardioaktívnych látok Je autorom resp. spolu
autorom vyše 70 vedeckých prác, abstraktov a odbor
ných článkov, takmer 120 prednášok na vedeckých a od
borných podujatiach z oblasti farmakológie a farmácie Je
spoluautorom 16 záverečných správ výskumných úloh.
Rozsiahla je aj jeho posudzovatefská činnosť
Doc Seginko bol členom AS UK. členom AS FAF UK
a predsedom jeho zamestnaneckej komory, je členom VR
fakulty, predsedom komisie pre rigorózne skúšky, členom
SOK pre odbor "farmakológia", členom SOK pre odbor
"sociálna farmácia-lekárenstvo". členom habilitačných ko
misii 11 rokov úspešne viedol na fakulte ŠVOČ V rokoch
1994-96 vykonával funkciu 1 prodekana fakulty a v ro
koch 1997-99 funkciu prodekana pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
Je členom redakčných rád časopisov česká a Sloven
ská farmacie. Farmaceutický obzor. Lekárnik a Lekárnic
ké listy Je členom výboru Slovenskej farmakologickej
spoločnosti, výboru Spolku farmaceutov Bratislavy a Zá
padoslovenského kraja a výboru Toxikologickej sekcie
SFS, členom Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, Slo
venskej kardiologickej spoločnosti, Spoločnosti klinickej
farmakológie
Je ženatý, má dve deti

Datum narodenia 28 4 1 950
Vedecko-pedagogcke hodnosti (UK Bratelava odbor
pravděpodobnost л ma terna be* a 4tatrtt*a)
RNDr (1973). CSc (1978 doc (1M1 O S c 19W.
prof (1989)
škofatefom-ipeciohstom kandidátskej d<ze»alčnei p*лее
men ováného bol špičkový s w l o v y odborné« па itocha»
beku teóriu riadenia RNDr Pefr Manoi D*S< I Uttavu
teorie mtormoce a automatizace ČSAV Praha Ooertant и
hlboko osvO)ii stochastické lachnáiy. More k e l tvoria teo
reticky zaklad pre modeme metody oceňovania finanč
ných derivátov V doktorskej dizertácii autor rozvinul
viaceré svoje výsledky z oblasti Markovových modelov
(v súčasnosti používané aj pri modelovaní finančného rizi
ka). ktoré boli publikované v popredných zahraničných
časopisoch, intenzívne citované v SCI a na návrh ČSAV
odmenené mimoriadnou Cenou MŠ SSR Následne bol
vymenovaný za profesora
Pracovné zaradenie
1988-1993 študent, interný ašpirant, odborný asistent
docent a profesor na UK Bratislava (do roku 1980 Príro
dovedecká fakulta, po rozdelení v roku 1980 Matematicko-fyzikálna fakulta UK)
1985-1993 vedúci katedry aplikovanej matematiky, člen
Vedeckej rady MFF UK. člen "federálnych" kormsii pre
obhajoby doktorských dizertačných prác v odboroch
"Odvetvové a prierezové ekonomiky" a "Pravděpodobnost
a matematická štatistika", vedúci riešiteľ grantovej vy
skumnej úlohy, garant študijného zamerania Ekonometna
a riadenie, zodpovedný riešiteľ 8 úloh VHČ Zapajal sa do
spolupráce s podnikovou sférou
V r 1985 zvíťazil v medzinárodnom konkurze na 1-roč
né vedecko-pedagogické rmesto na Inštitúte pre systémy
a riadenie Univerzity v Gronmgene (Holandsko), na ktorei
neskôr absolvoval ďalších 5 pobytov v rozsahu od 1 týž
dňa do 3 mesiacov Okrem toho absolvoval prednaškovo-výskumné stáže na univerzitách a inštitútoch vo Varša
ve, New Delhi. Kalkate, Halle, Bordeaux. Padove, Katovi
ciach, Vroclave, Laxenburgu a Amsterdame
1993 - doteraz prodekan pre zahraničné styky a W E MBA
program FM UK (do roku 1997 prodekan pie zahraničné
styky a magisterské štúdium), vedúci Katedry ekonómie
a financií Výrazne sa podieľal na vypracovaní programu
magisterského štúdia a |eho akreditovaní v r 1994 Je tiež
garantom práva na inaugurácie profesorov a habilitácie
docentov, ktoré FM UK získala v r 1997 V tom istom ro
ku absolvoval trimestrálnu staž na University of Pittsburgh
a na základe interného výberového konania bol poverený
funkciou slovenského riaditeľa WEMBA programu pre
špičkových manažérov z praxe Predtým bol koordináto
rom а kontraktorom Tempus projektu, tiež inicioval zápo
lenie FM UK do nových programov medzinárodných
študentských mobilít Socrates a Leonardo
Na FM UK viedol vyše 20 diplomových prác а značný
počet rigoróznych a dizertačných prác zahraničných
uchádzačov Byva často a| členom komisií pre obhaioby
dizertačných prác pre habilitácie docentov a pre maugu
rácie profesorov а| па STU а E U V o vedeckej časti tohto
ročného veftrhu FINEX prezentoval pozvanú prednášku
o prevencii menového rizika

Príspevok do diskusie o novej koncepcii vysokoškolského vzdelávania v SR

Ján Pišút: UNIVERZITA AKO ZDROJ VZDELANOSTI
1. VZDELÁVANIE V RÝCHLO SA MENIACOM SVETE
Svet, v ktorom žijeme sa rýchlo mení, možno rýchlejšie ako si uvedomu
jeme. Začiatkom 19. storočia pracovalo okolo 3/4 obyvateľov európskych
štátov v poľnohospodárstve, dnes je to už len niekolko percent. V polovici
minulého storočia začal rapídne rásť počet ľudí zamestnaných v priemys
le, v našom storočí sa ustálil a začal rásť počet ľudí pracujúcich v služ
bách. Dnes prudko rastie počet ľudí zaoberajúcich sa zhromažďovaním
a analýzou informácií. Život v domácnosti sa tiež rýchlo mení. Práčky
a chladničky sa objavili v o väčšom počte mestských domácnosti až
v šesťdesiatych rokoch, o niečo neskôr prišli televízory a dnes prichádzajú
aj počítače s e-mailom a Internetom. Obrovské pokroky sa dosiahli v o
všetkých vedeckých disciplínách i v technológii. Ľudia už pristáli na Me
siaci, na Marse zatiaľ pristáli len sondy, ale čoskoro pristanú zrejme aj ľu
dia. Prvé počítače sa u nás začali používať koncom 50. a začiatkom
60, rokov, v 80. rokoch prišli osobné počítače a ich rýchlosť a pamäť ne
ustále rastie ohromujúcim tempom. V tomto desaťročí prišiel Internet. Prí
stup k informáciám sa dramaticky zväčšil, je to len niekolko týždňov, čo si
môžeme na počítači vyťukať a listovať si v Encyclopedia Britanmca. Spo
mínam to len ako jeden príklad za mnohé - počet databáz a ich obsah
rastie
neobyčajne
rýchlo.
Obrovské
pokroky
sa dosiahli v medicíne a v biológii Máme počítačovú
tomografiu a máme aj klonovanú Dolly
Svet sa vdaka novým technológiám i nadnárodným spoločnostiam
globalizuje. Na Slovensku síce niektorí ľudia vravia, že svoje si nedáme
a cudzie nechceme, ale všetci sa máme o čosi lepšie vdaka tomu. že nad
národné spoločnosti ako Siemens, Volkswagen, IBM a viaceré dalšie
zamestnávajú našich ľudí, vyrábaiú a platia tu dane i vdaka tomu. že po
bočky zahraničných bánk poskytujú úvery naším podnikateľom i vdaka
tomu, že Slovenská vláda i podniky si mohli požičať zo zahraničia - aj ked
sme tie výšky úverov asi trocha prehnali
Všeobecná a velká rýchlosť zmien i rastúca globalizácia má samozrejme
dopad aj na vzdelávame, ktorým sa mladí ľudia pripravujú na život
v spoločnosti Ľudia s klasickým vzdelaním hovorili 'non scholae sed vi
tae discimus". Problém je však v tom, že nevieme podrobne, ako ten
život, spoločnosť a práca v nej budú o 20 rokov vyzerať.
Keď pred 40 rokmi nastúpil maturant ako poštový úradník, očakával on
sám, i jeho učitelia, že bude robit viac menej rovnakú prácu a bude žit vo
viac menej rovnakej spoločnosti až do penzie. Podobne veci vnímal
absolvent vysokej školy, ktorý nastupoval na miesto učiteľa, manažéra,
ekonóma, lekára či právnika a vnímali to tak i jeho učitelia.
Poštoví úradníci už pracujú s počítačmi a budú prechádzať z jedného
systému na druhý, podmienky práce ekonómov i právnikov sa menia no
vými zákonmi i novým prostredím a keď pôjdu do penzie bude ich práca
vyzerať inak ako keď nastupovali. Pravdepodobne budú viackrát za život
meniť zamestnanie a zamestnávateľa. A aj keby sa absolvent chcel tým
neustálym zmenám vyhnúť, napríklad tak, že by zostal pôsobiť ako učiteľ
na Univerzite Komenského, aj tak sa mu to nepodarí a bude musieť - rov
nako ako tí ostatní - celý život učiť nové a nové veci a pracovať nejaký čas
na stážach a pobytoch v zahraničí.
Tým, že nevieme aký bude svet o 20 - 30 rokov, sa vzdelávanie stáva
v istom zmysle střelbou na pohyblivý terč a ani ten pohyb nie je celkom
známy.

2. SÚČASNE TRENDY VO VZDĚLÁVÁNI
Predpokladám, že Slovensko sa bude v najbližšej budúcnosti približovať
k Európskej únii a bude prijímať legislatívu, princípy a stratégie, ktoré sú
charakteristické pre vývoj vzdelávacích systémov moderných európskych
demokratických štátov, vrátane princípov prijatých EÚ ako odporúčania
pre jednotlivé štáty.
V štátoch E Ú je vzdelávanie v centre pozornosti vlád a parlamentov
a tvrdenie, že "výdavky na vzdelávanie sú tou najlepšou ekonomickou in
vestíciou", je viac-menej všeobecne prijaté. Dôraz na rozvoj vzdelávania
bol napokon súčasťou úspešných volebných kampaní Anthonyho Blaira
v Anglii i Lionela Jospina vo Francii Toto sa prejavuje aj vo výške príspev
kov na VŠ vzdelávanie, ktoré sa pohybuje okolo 2 % HDP v škandináv
skych krajinách, je trocha nižším v ostatných, ale je to nepomerne viac
ako našich 0,67 % v tomto roku a ešte menej v budúcom.
Podlá analýzy World Bank (Knowledge for Development, Oxford Univer
sity Press, 1999, World Bank, Washington) rastie podiel produktov obsa
hujúci vysoký obsah poznatkov na svetovom obchode. Pred 20 rokmi to
bolo vyše 30 %, dnes je to vyše 50%. Podlá toho istého zdroja pre ekono
miku krajiny nie je podstatná úrodná zem alebo surovinové zdroje, ale sú
to znalosti ľudí v tejto krajine

V štátoch EU si tiež plne uvedomuju, že kompetitivnost ekonomky je
daná technologickou kompetenciou vysoko kvalifikovaných ľudských
zdrojov schopných prinášať inovácie Okrem ekonomického rastu sa vzde
lávame považuje za podstatné pre znižovanie nezamestnaností a znižova
nie spoločenských nerovností
Neustála zmena a rýchly vývoj technológií i spoločnosti viedlo štáty EU
k rozvoju vysokého školstva i k jeho diverzifikácii. Na Slovensku narástol
počet študentov na vysokých školách zo zhruba 62 000 v roku 1989/90 na
takmer 100 000 v roku 1999, čo je zvýšenie približne o 60 % Pričom
v období 1976/76 - 1989/90 bol počet študentov zhruba konštantný. Vo
Velkej Británii sa počet študentov od roku 1975/76 do roku 1999 zvýš
o vyše 150 % a v Európskej únii v priemere o vyše 120 %.
V Európskej únii sa dnes na terciárnom vzdelávaní zúčastňuje takmer
50 % zo skupiny 20 - 24 ročných mladých ľudí zatiaľ Čo u nás je to len
okolo 20 %. Časť rozdielu pochádza z toho, že v E Ú sa pod terciarnym
vzdelávaním rozumie všetko vzdelanie nad sekundárnym, čo zahrňuje štúdium na Fachhochschulen (vysoké odborné školy), bakalárske štúdium
a pod. Rast počtu študentov v terciárnom štúdiu je dramaticky, napr vo
Fínsku sa v určitej forme terciárneho štúdia vzde'áva takmer 70 % z dane
vekovej skupiny.
Na prvý pohľad sa zdá, že sme tu v pasci Na jednej strane máme siaoú
ekonomiku, ktorá, ako to vyzerá z vládnej politiky, reprezentovanej oveľa
jasnejšie rozpočtom ako programovým vyhlásením, 'neumožňuje' dať na
VŠ viac a na druhej strane nemôžeme dobiehať štáty EÚ. ak nebudeme
mať viac vzdelaných ľudí
U nás je to ešte vážnejšie v t o m . že rozvinutá demokracia, ako sa zaa
vyžaduje istý stupeň vzdelanosti obyvatelstva z politického híad;ska Ak
sa pozrieme napríklad na nedávne sociologické prieskumy o tom i : zme
ny v Novembri 1989 považuje respondent za nutné sa ukazalo že pe-cento kladných odpovedí rástlo s dosiahnutým stupňom vzdelania
Pozrime sa na to v nasledujúcej tabulke, prevzatej z výskumu nšt totu
pre verejné otázky z októbra 1999
Otázka bola postavená takto
"Od novembra 1989 uplynulo d e sat rokov Zamyslite sa. prosím nad po
tie kým režimom a ekonomikou pred rokom 1989 Do akej miery ch boio
potrebné meniť?"
\ zástancov zasadnycft zrreeo
politického režimu
efconorrthy

Základné vzdelanie
Stredoškolské bez maturity
Stredoškolské z maturitou
Vysokoškolské
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mohli prediskutovať so svojimi spolužiakmi, to boli práve tieto diskusie
a vyššie sledovanie politického diania a uvažovania o ňom.
Podobne analýza volebných výsledkov z volieb v r. 1994 a 1998 ukázala,
že percento ľudí, voliacich strany, ktoré by v štátoch EÚ patrili na okraj
politického života, podstatne klesalo s rastúcim vzdelaním a klesajúcim
vekom. Mladí a vzdelaní ľudia volili strany, ktoré by mohli patriť k hlavným
zložkám politického spektra aj v krajinách EÚ. Z tohoto hľadiska je jedno
či s ľavicovou, stredovou, liberálnou alebo pravicovou orientáciou.
Pred prípravou prednášky som si znova prečítal niektoré staršie aj nov
šie materiály UNESCO o vzdelávaní na vysokých školách. Je ich viacero,
spomeniem aspoň správy:
- Edgar Faure: Learning to be: The World of Education Today and Tomor
row, UNESCO, 1972,
-Jacques Delors:Learning:The Treasure Within, UNESCO, 1995
- World Declaration o n Higher Education, čo sú závery prijaté na World
Conference on Higher Education in the 21st Century: Vision and Action.
Paris, 1998
Keď sa nad sumárom ich myšlienok a odporúčaní zamýšľame, vidí sa
mi, že časť je múdrou reakciou na potreby vzdelávania v rýchlo sa menia
com svete, na tendencie globalizácie, na obrovský nárast poznatkov, na
rast možností poskytovaných novými informačnými technológiami, na po
treby prípravy mladých ľudí na život v demokratickej spoločnosti, na hro
ziace ekologické problémy, na nezmenšujúci sa rozdiel medzi bohatými
a chudobnými krajinami a na potrebu boja s nezamestnanosťou. Táto časť
je nová, lebo tieto problémy sú nové.
Nebudem sa tu snažiť citovať uvedené správy presne a skôr sa pokúsim
povedať svojimi slovami ako im rozumiem.
Druhá časť by sa dala nazvať "dlhodobé pedagogické problémy", kto
rých formulácie a návrhy na riešenia možno nájsť už v Sokratových dialó
goch, v prácach Komenského a ďalších majstrov didaktiky, rovnako ako
vo vyjadreniach klasikov fyziky. Domnievam sa, že problémy a návrhy na
ich riešenie, obsiahnuté v citovaných správach môžme zhrnúť zhruba ná
sledovne:
V rýchlo sa meniacom svete, v ktorom každý šiesty zamestnanec mení
v priebehu roka zamestnanie a každý ôsmy aj odvetvie svojei práce (údaje
z EÚ), nie je efektívne zameriavať sa na rozsah znalostí a už vôbec nie na
namemorované poznatky. Je oveľa efektívnejšie zamerať sa na rozvoj
schopností študenta, čo bude v mnohých prípadoch vyžadovať podstatné
zmeny v obsahu i metódach vyučovania Ak by sme teda to. k čomu štú
dium vedie, rozdelili d o skupín
- deklaratívne poznatky, teda poznatky, ktoré študent vie zopakovať, ale
nemusí im hlbšie rozumieť a nemusí' ich vedieť použiť.
- operatívne poznatky a porozumenie teda poznatky, ktorým študent hlb
šie rozumie a vie ich použiť pri riešení problémov.
- osvojenie si metód a zručností používaných y práci v danej Oblasti,
- získanie komunikačných schopností a schopností pracovať v time,
nadobudnutie schopností vyhľadávať a spracúvať informácie s využi
tím moderných komunikačných schopností a Internetu,
- rozvoj osobných vlastnosti a nadobudnutie nových postojov ako tvo
rivosť, postoj riešiteľa problémov , samostatnosť, kritické myslenie či
zmysel pre humor, schopnosť orientovať sa v nových, dovtedy nezná
mych situáciách, schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť za ne zodpo
vednosť,
- všeobecné vzdelanie o tom ako funguje demokratická spoločnosť,
kultúra, hodnoty,
potom najmenej dôležité z toho všetkého sú práve tie deklaratívne zna
losti, na ktorých často spočíva väčšina štúdia. Vzhľadom na časté inová
cie v práci, na časté zmeny zamestnania a vzhľadom na rýchly rozvoj in
formačných technológií je nutné, aby bol študent pri opúšťaní univerzity
schopný nadobúdať samostatne (alebo v rôznych formách vzdelávania)
nové poznatky, teda aby bol schopný učiť sa učit Táto potreba neustále
ho učenia sa novým veciam vedie ku koncepcii neustále sa učiacej spo
ločnosti (learning society), v ktorej sa vzdelávanie nekončí absolvova
ním univerzity, ale pokračuje individuálnym štúdiom, alebo účasťou na
kratších i dlhších kurzoch poriadaných v rôznych formách vzdelávacími in
štitúciami vrátane univerzít. Na všetkých typoch škôl, v zahraničí aj u nás,
sa používajú formy štúdia, ktoré rozvíjajú to dôležité. Vždy sú to tie formy,
ktoré podporujú samostatnú prácu študenta: prípadové štúdie (case stu
dies), študentské súťaže, projekty (na všetkých stupňoch škôl), súťaže
rôznych olympiád atď. Takéto formy tiež umožňujú študentom, aby sa za
pojili do tých foriem práce, ktoré im najviac vyhovujú a ktoré umožňujú
rozvíjať ich osobitný talent.
Uvediem niekoIVo citátov o vzdelávaní o d klasikov fyziky. Albert Einste
in: "Nestačí vzdělat' človeka v nejakom špeciálnom odbore. Tým sa z neho
síce stane niečo ako použiteľný stroj, ale nie plnohodnotná osobnosť. Zá
leží na tom, aby si osvojil zmysel pre to, čo je hodné úsilia. Musí sa mu
dostaf živého citu pre to, čo je krásne a čo je mravne dobré. Inak svojim
špecializovaným umom bude skôr pripomínať dobre cvičeného psa ako
harmonicky rozvinutého tvora. Musí sa naučiť rozumieť pohnútkam ľudí, ich
ilúziám a trápeniam, aby sa dobral správneho postoja voči jednotlivým blíž
nym a voči pospolitosti. Tieto cenné schopnosti sprostredkúva mladým ge
neráciám osobný styk s vyučujúcimi a nie - aspoň v tom hlavnom - nejaké
texty. Prehnané zdôrazňovanie súťaživostí a predčasná špecializácia ria
diaca sa len a len hľadiskom bezprostrednej užitočnosti usmrcuje ducha,
od ktorého závisí všetka kultúrnosť a tým napokon aj rast všetkých špeciál
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nych vedných odborov. Podstatou akejkoľvek výchovy, ak má mať cenu, je
aj to, že u mladého človeka rozvíja samostatné kritické myslenie, a takýto
rozvoj je vždy ohrozovaný akýmkoľvek preťažovaním vedomosťami Preťa
žovanie nutne vedie k povrchnosti a k nekultúrnosti. Vyučovanie má byť ta
ké, aby to, čo sa študentom predkladá, chápali ako cenný dar a nie ako
čosi povinné, čo im má pokazit dobrú náladu.'
Max Planck: "... škola nemá žiakov učiť remeselnej rutine, ale dôsledné
mu mysleniu.'

3. PRÁCA KOMISIE VEDECKEJ RADY UK
PRE HODNOTENIE
ÚROVNE VZDELAVACEJ ČINNOSTI UK
Komisia vznikla uznesením VR UK v minulom roku na základe novely
zákona 172/90 a pracovala v zložení: doc. Rudolf Hyrdel a doc Dušan
Meško - JLF UK Martin, doc. Anna Holomáňová a doc Vladimír Javorka LF UK. doc. Jozef Segmko - FAF UK, prof. Ján Perhács, CSc . - FIF UK,
doc. Dušan Leška - FTVŠ UK. doc. Vladimír Cečot - PRAF UK, doc. Zuza
na Kolláriková - PDF UK, doc Pavol Korec - PRIF UK, doc Michal Greguš
- FM UK, doc. Milan Medveď - MFF UK a mal som tú česť a potešenie byt
jej predsedom V januári tohto roku komisia predložila svoju správu
Ciefom práce komisie bolo:
- Spolupracovať s komisiami poverenými hodnotením úrovne vzdelávania
na jednotlivých fakultách Vzhľadom na to, že podľa zákona je pedago
gický proces v kompetencii fakulty a dekana, komisia VR UK musí spo
lupracovat s fakultami a môže mať len tie informácie, ktoré |в| fakulty po
skytnú.
- Získame prehľadu o formuláciách cieľov vzdelávania na jednotlivých
fakultách a študijných zameraniach
- Získanie prehľadu o spôsoboch hodnotenia úrovne vzdelávania na ied
notlivých fakultách zo strany študentov.
- Získame prehľadu o hodnotení vzdelávacej činnosti absolventmi a ich zo
mestnávatefmi
- Podat odporúčania Vedeckej rade UK
Správa poskytuje prehľad o tom. ako sú na jednotlivých fakultách. zii
meraniach aj v predmetoch formulované cieie vzdelávania a to лко m na
fakultách hodnotí kvalita vzdelávania Pokiaľ by niekto z kolegov mal záu
jem o plné znenie správy, rád mu ho poskytnem Dnes by som chcel vy
siedky práce komisie spomenúf len veľmi stručne а kvalitatívne
Všetky fakulty majú tak 6 onak formulované ciele vzdeiávwv.i niekedy
ako "profil absolventa", niekedy ako "Cieie vzdeiavania" Na nie«' . 'i 'a
kultách existujú aj ciele vzdelávania v jedno' vych predmetoch v frefctc
rých, skôr výnimočných prípadoch, napríklad na Pedagogickej fakulte, sú
v tom explicitne zahrnuté aj nekognitívne ciele. A ako ukazujú materiály
UNESCO spomínané vyššie, práve tieto ciele sa dnes stávajú dôležitejší
mi. Domnievam sa však, že tieto ciele by sme mali formulovať oveľa po
drobnejšie a toto sa týka aj univerzity ako celku.
Odporúčania komisie
Domnievame sa, že na formuláciu cieľov vzdelávania (či profilov absol
ventov) a základných koncepčných dokumentov je vhodná doba, vzhľa
dom na to, že na UK bude v najbližšej budúcnosti zavedený kreditný
systém štúdia. Pritom sa vo viacerých študijných smeroch a špecializá
ciách uskutočnia zmeny v štúdijných programoch a tieto zmeny by už ma
li vychádzať z nových alebo upresnených koncepcií
Komisia odporúča:
- Formulovať ciele vzdelávania na UK v troch rovinách. V prvej, najvše
obecnejšej rovine, štúdium na Univerzite Komenského má pripravo
vať poslucháčov pre život v demokratickej spoločnosti, má rozvíjať ich
duševné, komunikačné a tvorivé schopnosti, schopnosti získavať infor
mácie a hodnotiť ich, zvyšovať samostatnosť, motiváciu a iniciatívu po
slucháčov a umožňovať ich všeobecný kultúrny rozvo|. Odporúčame
klásť dôraz na humanizáciu štúdia a na to, aby absolventi boli sociálne
kompetentnými osobnosťami. V druhej rovine odporúčame zdôrazniť, že
Univerzita Komenského kladie dôraz na univerzálnosť a otvorenosť Uni
verzity a umožňuje poslucháčom získavať, hoci v obmedzenej miere,
poznatky a informácie aj z iných odborov, ako je hlavný odbor či zame
ranie študenta. V tretej rovine odporúčame zdôrazniť, že UK pripravuje
študentov pre výkon povolania tým, že im poskytuje poznatky na súčas
nej úrovni poznania a umožňuje im získať potrebné zručnosti. Tento bod
majú všetky fakulty zachytený v existujúcich cieľoch vzdelávania alebo
v profiloch absolventov.
- Odporúčame posilnenie spätnej vazby so študentmi a absolventmi fakúlt
a univerzity. Na viacerých fakultách UK sú učitelia hodnotení študentmi
a na niektorých fakultách sa po hodnoteniach usporadúvajú besedy so
študentmi.
- Odporúčame uskutočniť sociologický prieskum uplatnenia absolventov
V zahraničí existujú nezávislé agentúry, ktoré analyzujú úspešnosť ab
solventov jednotlivých zameraní, ich nástupné platy a ďalšie parametre
a na tomto základe urobia poradie Crating") fakúlt a ich študijných za
meraní.
- Odporúčame zaviesť niektoré platené formy štúdia Tento návrh bol pod
porený väčšinou členov našej komisie Jeho uskutočnenie by si vyžia

dalo niektoré úpravy v existujúcej legislatíve - je ale faktom, že niektoré
vysoké školy to už dnes robia. Správa obsahuje aj odhad potrebných
poplatkov za takúto formu štúdia: je to asi 6 000 - 8 000 Sk za semester.
Odporúčame usporiadať fakultné semináre o spôsoboch hodnotenia
úrovne vzdelávania a o formulácii cieľov vzdelávania. Mimochodom,
pred časom som bol na prednáške, kde sa hovorilo aj o tom, aký je roz
diel medzi príslušníkom inteligencie a intelektuálom. Podľa rečníka, inte
lektuál je samoreflektujúci inteligent, teda inteligent, ktorý aj uvažuje
o svojej práci. Domnievam sa, že by sme aj my, učitelia mali byt intelek
tuálmi. Semináre by samozrejme boli nepovinné a radšej komorné ako
masové.
Odporúčame usporiadať diskusie o probléme úniku najlepších absolven
tov niektorých zameraní (napr. informatika a iné) z VŠ a vedy do
podstatne lepšie honorovaných zamestnaní. Podobne odporúčame
analyzovať aj ich únik do zahraničia. Pán rektor nedávno inicioval spolu
prácu s pánom primátorom v otázke bytov pre mladých učiteľov a ved
cov a možno sa niečo podarí. Sotva nájdeme ľahké riešenie tohto
problému, ale je tak vážny, že by sme sa mali snažiť.
Odporúčame v tejto najvyššej rovine cieľov vzdelávania venovať pozor
nosť aj vzťahu učiteľov a študentov.

4. PRÍPRAVA BUDÚCICH UČITEĽOV
Mnohí z našich absolventov budú učiteľmi základných a stredných škôl,
mnohí budú učiteľmi na vysokých školách, vrátane UK. Je smutnou sku
točnosťou, že profesia učiteľa na strednej či základnej škole je dnes veľmi
málo atraktívna a mnoho absolventov učiteľského štúdia odchádza praco
vať inde. Nedávno sme si robili malý prieskum u budúcich učiteľov fyziky
a matematiky a zistili sme, že len polovica z nich mieni ísť učiť. Hlavná prí
čina je jednoduchá. Výdavky na školstvo a vedu sú u nás len 3,7 % HDP,
zatiaľ čo v západnej Európe - najradšej by som povedal "v civilizovanej
Európe" je to okolo 6 % Platy učiteľov sú "tam" o 60 % vyššie ako HDP na
hlavu, zatiaľ čo u nás sú zhruba rovné HDP na hlavu Takáto situácia však
nemôže trvať dlho, pretože by to viedlo k rozpadu školstva.
Domnievam sa, že napriek súčasnej situácii musíme stále považovať prí
pravu učiteľov za jednu z našich najvážnejších priorít. Príprava budúcich
učiteľov má aj jeden špecifický aspekt. Všetci si dobre uvedomujeme ono
biblické a možno až starozákonné: 'Nerob blížnému svojmu to, čo nech
ceš aby bolo urobené tebe." alebo v aktívnej forme 1 Rob blížnemu svo/mu
to, čo chceš aby bolo urobené tebe-' Pre prípravu učiteľov platí toto tvrde
nie len v trocha obmenenom tvare: 'Nerob učitelovi budúcemu to, čo ne
chceš aby bolo urobené tvojim deťom a vnukom' alebo v aktívnej forme:
'Rob budúcemu učiteľovi to. čo chceš aby bolo urobené tvojim detom
a vnukom'
Modelom pre vzťah budúcich učiteľov k ich žiakom a študentom bude
ten vzťah, ktorý zažili počas svojich štúdií vrátane štúdia na UK. Ak chce
me, aby tento vzťah nebol neprimerane autoritatívny - a to bude v blízkej
budúcnosti neefektívne - je potrebné, aby naše vzťahy k študentom neboli
autoritatívne, ale založené na spolupráci a empatii. Mimochodom, lekári
skladajú Hippocratovu prísahu, ktorá má svoju váhu, význam a dôležitosť.
Nemali by aj budúci učitelia, alebo absolventi UK skladať aj 'Komenského
prísahu" (či Sokratovu)? Dnes existuje veľa dokumentov dotýkajúcich sa
práv dieťaťa, pedagógovia a psychológovia vedia veľa o tom, čo dobrého
i zlého môže učiteľ spôsobiť dieťaťu a domnievam sa, že je to formulova
telné.
Všetko, čo som vyššie hovoril o potrebe výsledkov univerzitného vzdelá
vania pre našich poslucháčov, teda o potrebe zväčšovať nielen rozsah po
znatkov, ktoré majú absorbovať, ale aj o rozvoji ich schopností komuniká
cie, ovládania moderných komunikačných technológií, rozvíjania ich empatie, schopnosti neustále sa učiť, platí o príprave učiteľov ešte viac ako
u našich ostatných poslucháčov.

5. PRIORITY A CIELE VZDELÁVANIA
Domnievam sa, že za jednu z našich hlavných priorít treba považovať
zamýšľanie sa nad formami a kvalitou vzdelávania, ktoré poskytujeme na
ším poslucháčom. Toto by - aj v súvislosti so zavádzaným kreditným
systémom na UK - malo viesť k zlepšeniu vzdelávania našich posluchá
čov, k rozvoju ich talentu, osobnostných a morálnych vlastností a hodno
tových kritérií.
Všetko to, k čomu by to malo viesť, možno nájsť vo vyššie spomínaných
dokumentoch UNESCO. U nás sa dnes pracuje na materiáli ministerstva
školstva, ktorý sa bude volať Návrh koncepcie rozvoja výchovy a vzdelá
vania v Slovenskej republike. Návrh ešte prejde rôznymi úpravami vrátane
verejnej diskusie a bude modifikovaný, ale zdá sa, že bude plne kompati
bilný so súčasnými trendmi v o vzdelávaní v krajinách EÚ.
Samozrejme, tento materiál bude napísaný vo všeobecnej rovine a fa
kulty a jednotliví vyučujúci - ak budú chcieť - budú musieť "duch" takéhoto
materiálu, alebo "duch súčasných európskych trendov vo vzdelávaní' vte
liť do svojich prednášok, seminárov, cvičení a laboratórnych prác, alebo čo bude asi niekedy potrebné - do iných foriem vzdelávania, ktoré budú
zavedené.
Dovolte mi teraz prezentovať jednu víziu. Jej prvou časťou je podrobnej
šie rozpracovanie poslania UK v oblasti vzdelávania. V súčasnosti sa
v "Poslaní UK" ako strategické ciele uvádza:

- trvalo udržiavať a rozvíjať svoju identitu vedeckej a vzdelávacej ustano
vizne najvyššej medzinárodnej úrovne.
- vytvárať vynikajúce podmienky pre vzdelávanie podporou štúdia v širo
kom spektre študijných odborov,
- pripravovať svojich absolventov tak, aby reprezentovali nielen najvyšší
stupeň osobnej a profesionálnej kvality, ale i ľudskosti a humanizmu,
- zlepšovať vedecké a kultúrne výhľady spoločnosti ako aj jej hospodársku
prosperitu.
Možno sa sem dá zahrnúť všetko to, čo sa dnes rozumie pod moderný
mi trendmi vysokoškolského vzdelávania a možno by bolo dobre,
keby sme sa nad tým zamysleli a pokúsili sa to naformulovat' podrob
nejšie.
Domnievam sa, že by bolo tiež prospešné, keby sa niečo takéto objavi
lo v "Poslaniach jednotlivých fakúlt" - samozrejme je to vec fakúlt samot
ných. A potom by sa to malo objaviť v explicitne formulovaných cieľoch
jednotlivých predmetov, kde by už malo byť explicitne povedané, čím sa
budú rozvíjať určité schopnosti, talent a osobnostné črty študenta.
Ano, ked som sa snažil predstaviť si ako by toto vyzeralo napríklad na
prednáškach a cvičeniach z kvantovej mechaniky, čo prednášam sám,
hned som zistil, že to nebude vôbec jednoduché, ale sľúbil som si, že sa
o to pokúsim.
Politici, najmä v období blížiacich sa volieb hovoria o zmluvách s občan
mi danej krajiny. Nebudem to komentovať no domnievam sa, že by malo
v budúcnosti existovať niečo ako zmluva so študentom Pri zápise štu
dent vstupuje do istého vztahu so školou a so štátom, ktorý hradí náklady
na jeho štúdium, alebo aspoň podstatnú časť z nich. A podľa klasického
"Clara pacta boni amici" bolo by vhodné, keby to, k čomu sa škola zavä
zuje. bolo jasne formulované - rovnako ako závazky zo strany študenta
A kecí mu povieme, že mu poskytneme možnosť, aby sa rozvíjalo jeho to,
či ono, a povieme mu aj pri čom konkrétne sa to bude rozvíjať a čo to od
neho bude vyžadovať, budú "Clara pacta" na stole
NiekoIVo vecí je ale jasných od začiatku. Ak budeme chcieť, aby študen
ti boli aktívnejší a bez toho im nič nerozvinieme, bude sa treba zamýšľal
nad redukciou rozsahu. Ono je to trocha ako s bagrovaním. Bud v danom
čase bagrujeme plytko na veľkej ploche alebo hlbšie na menšej.
V tejto súvislosti bude potrebné premyslieť aj vzťah medzi rozsahom ba
kalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia Zdá sa mi. že sa
často snažíme zahrnúť už do magisterského štúdia to, čo by skôr patr :c
do doktorandského
Uvedomujem si, že na všetko takéto sú potrebné peniaze Nie je možné
žiadať od uftteľa, aby zadarmo prerábal svoj kurz, cvičenia a semináre
Domnievam sa však, že prostriedky na to by bolo možné a aj žiadúce zís
kať tým. na čo sme odborníci - teda poskytovaním vzdelávania za u plato
Zavedenie štúdia za úplatu úplne ôstým spôsobom si vyžaduje zmenu le
gislatívy. Stačilo by mat v novele zákona vetu, ktorá by hovorilo zhruba
toto: Po vyjadrení akreditačnej komisie a súhlase MŠ SR môže VŠ alebo
fakulta VŠ organizovať večerné, víkendové alebo iné formy štúdia za úpla
tu. Tieto možnosti zahŕňajú aj štúdium uskutočňované mimo sídla vysokej
školy. Poplatky za štúdium ostávajú VŠ na jej rozvoj. Výšku poplatkov
a ich použitie schvaľuje MŠ SR.
Ďalej by sa Univerzita zaviazala, že.
a) úroveň bakalárskych či magisterských skúšok bude na večernom či
inom štúdiu rovnaká ako na riadnom štúdiu.
b) zachová počty študentov v riadnom neplatenom štúdiu, alebo - na
základe dohody uzatvorenej s MŠ SR - ich o niečo zvýši
Takáto forma "večerného" alebo víkendového štúdia by mohla prijateľná
pre študentov, UK a jej učiteľov aj pre MŠ SR. Pre formy štúdia organizo
vané mimo Bratislavy, napríklad v priestoroch prenajatých strednou ško
lou v danom meste, by celkové náklady na štúdium (vrátane ubytovania
a stravy) mohli byt z hľadiska študentov rovnaké, alebo nižšie, ako na ne
platenom štúdiu v Bratislave. To, či sa má alebo nemá zaviesť plošný po
platok za štúdium, tak ako to bolo nedávno zavedené napr. v Anglicku, je
iná otázka.
Ďalej by Univerzita mohla získavať prostriedky usporadúvaním rôznycti
kratších či dlhších kurzov a školení. Ak sa situácia bude vyvíjať podobne
ako v zahraničí, záujem tu bude. Aj tu je však potrebné, aby legislatíva
umožnila VŠ ponechať si prostriedky a použiť ich na svoj rozvoj.
Takouto diverzifikáciou vzdelávania, rastom počtu študentov a účastní
kov rôznych kurzov a školení spolu s novo formulovanými cieľmi vzdelá
vania a ich uskutočňovaním, by sa zvýšila úloha Univerzity Komenského
ako centra vzdelanosti.
Odhad nákladov na večerné bakalárske študium na UK
Predstavme si, že štúdium by bolo organizované v skupinách po 20 štu
dentov, pričom by obsahovalo výuku (vrátane cvičení a pripadných p-aktĺk) v rozsahu 40 hodín na mesiac, teda 120 hodín na semester
Honorár vyučujúceho by bol 400 Sk za vyučovaciu hodinu a da'šícfi
400 Sk na dodatočné náklady pre fakultu a pre UK.
Celkové náklady na štúdium by boli
120 x 800 Sk = 96 000 Sk
Na jedného študenta
96 000 Sk 20 = 4 800 Sk
K tomu by ešte pribudli dane (závislé o d podrobností prijatej legislatív
nej úpravy) a nejaké ďalšie náklady Realistický odhad na ce'kové nakíady
na študenta by potom bol okolo 6 000 - 8 000 Sk na študenta za se
mester
(Text odznel v Aule UK dňa 24. novembra 1999
v rámci cyklu profesorských prednášok )
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Vaše otázky - naše o d p o v e d e ku kreditovému systému
S novým akademickým rokom
systém štúdia beží už niekolko
štartu blíži a hladinu diskusii v
v ktorej prorektor UK doc. P.

2000/01 bude na fakultách UK zavedený kreditový systém štúdia na báze ECTS. I keď na niektorých fakultách kreditový
rokov, jeho celouniverzitný nábeh od septembra t. r. podľa jednotných pravidiel určite nebude jednoduchý Keďže sa termín
akademickej obci čeria niektoré nejasnosti, otvárame o implementácii kreditového systému na UK pravidelnú rubriku,
Súra bude odpovedať na vaše otázky. Prvé nám prišli z LF UK

1. Na LF UK sa rozprúdila široká diskusia
o kreditovom systeme. Akademický senát LF
UK schválil 22. 2. 2000 návrh vedenia LF UK
na zavedenie kreditového systému od sk. ro
ka 2000/01. Ide o proces, ktorý sa bude
dotvárať viac rokov. V čom vidíte prínos kre
ditového systému na UK?
- Odpoveď n a túto otázku môžeme nájsť na
webovskej stránke U K v priečinku Kreditový sys
tém. A k o výhody kreditového systému sa tu uvá
dzajú:
a) umožni študentovi:
- podieľať sa aktívne na tvorbe svojho študij
ného plánu
- zvoliť si optimálnu profiláciu a tým ho moti
vovať k lepším študijným výsledkom
- zvoliť si individuálne tempo štúdia
b) iniciuje tvorivý prístup učiteľa k výučbe
c) zabezpečuje prechod o d "vyučovania"
k "učeniu sa"
d) zaručuje "spravodlivejšie" ohodnotenie štu
dentom vynaloženej práce
e) podporuje domácu aj medzinárodnú mobili
tu študentov
f) zaručuje kompatibilitu s o zahraničnými vzde
lávacími inštitúciami, ktoré prijali pravidlá ECTS
(European Credit Transfer System)
2. Popri úvahách o medzinárodnej mobilite
študentov vidíme pozitíva pre študentov aj vo
vnútornom otvorení sa univerzity, teda vo
vnútrouniverzitnej priechodnosti. Ako napo
môže kreditový systém v tejto oblasti?
- Otvorenie sa univerzity zvnútra je jednou
z hlavných úloh strategického plánu rozvoja uni
verzity a tiež primárnym dôvodom, prečo sa za
vádza jednotný kreditový systém na celej UK.
Treba si uvedomiť, že zatiaľ č o medzinárodná
mobilita sa v súčasnosti týka len malého percen
ta študentov UK, vnútornú otvorenosť univerzity
bude môcť využívať väčšina jej študentov. Budú
si môcť výberom voliteľných predmetov vytvárať
svoj osobitý študijný plán tak, aby sa č o najlep
šie pripravili na povolanie, ktoré chcú v budúc
nosti vykonávať. Pritom budú mať "legislatív
ne" zaručené, že predmety absolvované na
hosťovskej fakulte im budú uznané vrátane kre
ditového ohodnotenia (transfer a akumulácia
kreditov).
3. Vidíme velké možnosti prepojenia aktivít
študentov rôznych fakúlt napr. pri študentskej
vedeckej a odbornej činnosti, pôjde teda
o posilnenie interdisciplinárnych prístupov.
Dokážu fakulty organizačne a ekonomicky
zvládnuť predpokladaný záujem študentov?
Ako univerzita pomôže tým fakultám, kde záu
jem študentov prevýši možnosti fakulty?
- Organizačne zvládnuť vnútornú mobilitu štu
dentov by mal napomôcť Integrovaný informač
ný a komunikačný systém, ktorý univerzita
buduje, najma jej blok n a podporu študijnej
agendy a tvorbu rozvrhu Zatiaľ takýto softvér
nie je k dispozícii a vedenie UK prijalo ako do
časné riešenie úpravu programového balíka
ŠTUDENT (produkt MFF UK) na podmienky kre
ditového štúdia a jeho implementáciu na všetky
fakulty UK. A k o bude vyzerať definitívne riešenie
pedagogického softvéru nevieme, UK a niektoré
dalšie vysoké školy vyzývajú Ministerstvo škol
stva SR, aby otázku riešilo na celoštátnej úrovni
Bolo by to nielen finančne výhodnejšie, ale
prispelo b y to aj ku kompatibilite jednotlivých
kreditových systémov. Čo sa týka ekonomickej
stránky je zrejmé, že s rozvojom vnútornej mobi
lity študentov bude treba zmeniť aj spôsob roz
deľovania finančných prostriedkov určených na
výučbu. Inými slovami: Študent, ktorý príde na
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hosťujúcu fakultu, aby si zapísal nejaký predmet
alebo istú časť štúdia, musí so sebou "priniesť aj
adekvátne finančné prostriedky. Že takýto me
chanizmus zatiaľ neexistuje, nepokladám za váž
ny problém, vdäka tomu, že sa zvolil postupný
nábeh kreditového systému štúdia. Kedže počty
voliteľných predmetov v prvom roku štúdia sú
relatívne nízke a narastajú až v o vyšších
"ročníkoch", bude aj nárast "hosťujúcich" študen
tov postupný. Neznamená to ale, že otázkou
adekvátneho rozdeľovania financií na výučbu sa
netreba zaoberať už dnes.
4. Z koncepcie dokumentov pripravených
pre kreditový systém vyplýva, že cieľom je na
pr. aj sprístupnenie výučby na LF UK pre štu
dentov iných fakúlt. Nevieme si predstaviť
vstup študentov iných fakúlt do niektorých napríklad - klinických predmetov. Pri teoretic
kých, prípadne t.zv. predklinických predme
toch je to iste možne. Ako si predstavujete
vývoj v tomto smere?
- J e pochopiteľné, že pri výbere voliteľných
predmetov budú vždy existovať určité obmedze
nia. Nemám teraz na mysli kapacitné limity vyu
čujúcich, resp. konečnú velkost posluchární, ale
tzv. prerekvizity. Nemalo by zmysel, aby si štu
dent zapísal predmet a nemal predpoklady ho
úspešne zvládnuť, pretože m u chýbajú základy,
ktoré sa získavajú v inom predmete Každý
predmet má podľa odporúčaní ECTS svoje
"prerequisites", t.j. zoznam predmetov, ktoré
musí' študent absolvovat predtým, ako s» daný
predmet zapíše Domnievam sa, že prerekvizity
budú rozumným a účinným regulátorom, aby si
študenti vyberali len zmysluplné kombinácie
predmetov. Konkrétne na lekárskych fakultách si
nebude môcť študent napr. informatiky zapísať
predmet "chirurgia", pretože mu budú chýbať zá
kladné znalosti z anatómie.
5. Na LF UK je výučba viazaná na určitú
presne definovanú následnosť predmetov. Zá
kladné štúdium je pritom "povinné". Neprichá
dza do úvahy odporúčané znižovanie hodín
povinnej výučby - je nemysliteľné, aby si me
dik len "teoreticky" osvojil niektoré zručnosti
a praktické činnosti (napr. podanie injekcie,
kontakt s pacientom, účasť pri vyšetreniach
apod.). Napriek tomu chceme študentom po
núknuť nové voliteľné predmety, v ktorých by
získali poznatky naviac (smerovanie k špecia
lizácii), ale výučbový čas sa nám tým oproti
odporúčaniu skôr predĺži. Možno naplniť aj
takto poslanie kreditového systému?
- Treba si ujasniť, o akom znižovaní počtu ho
dín hovoríme. Všeobecne platí, že na našich vy
sokých školách je príliš veľa hodín priamej
(kontaktnej) výučby v porovnaní so západoeu
rópskymi univerzitami, kde je ťažisko práce štu
denta posunuté viacej do oblasti samoštúdia.
Vyžaduje si to dostatok študijnej literatúry, dobre
vybavené knižnice a študovne, využitie multimediálnych výučbových programov, využitie Inter
netu ako zdroja informácií a predovšetkým zme
nený prístup k výučbe tak z o strany učiteľa ako
aj študenta. Neznamená to. že študent sa menej
hodín venuje štúdiu ako ten, ktorý "presedí" čas
to až 30 hodín týždenne v laviciach učební, len
ten náš študent má podstatne menší priestor na
výber voliteľných predmetov ako jeho zahranič
ný kolega Iste. nie všetky predmety, najma nie
také. kde si treba osvojiť praktické zručnosti, sa
dajú "naštudovať z učebnice alebo z Internetu,
ale to nie je špecifikum len lekárskych fakúlt. Iná
vec je počet hodín, prislúchajúcich povinným
predmetom Pochopiteľne, ak Študentom nanútime taký študijný plán, v ktorom budú mať všetky

predmety povinné a bude ich tolko, že študen
tov plne vyťažíme, môžeme očakávať rozširova
nie si vedomostí na inej fakulte alebo vysokej
škole len u málo vynikajúcich jednotlivcov Túto
skutočnosť si musí zvážiť fakulta sama Necítim
sa povolaný posudzovať situáciu v lekárskych
odboroch, ale tvrdenie, že výučba na LF je via
zaná n a určitú presne definovanú následnosť
predmetov, sa dá rovnako dobre použit aj na
mnohých dalších fakultách, ktoré sa napriek to
m u rozhodli ponechať približne 20 - 25 % štu
dentovej záťaže n a jeho vlastný výber Takže
otázka, ktorá sa žartom uvádza ako argument
proti kreditovému štúdiu na lekárskej fakulte "Da
li b y ste sa operovat chirurgom, ktorý si namies
to anatómie zapísal hru na klavír?" b y mala správ
ne zniet "Dali b y ste sa operovat chirurgom, kto
rý si popri svojom štúdiu dokázal ešte osvojit a i
hru na klavír?" A to je predsa len rozdiel
6. Studium medicíny trvá najmenej б rokov.
Ak by sme prijali odporúčania kreditoveho
systému, potom by študent mal možnost zapisat si každý predmet dvakrát (pri neurobení
skúšky), študium by sa takto mohlo predĺžil
až na 12 rokov. Z hľadiska našich kapacít
je tento predpoklad neúnosný Možno prijal
obmedzenia k dĺžke trvania vyučby na fakul
tách 0
- Prípad. 2e b y si študent zapisoval každý
predmet dvakrát, nemôže nastat ani prakticky,
ani teoreticky Opakovaný z á p i t predmetu je
možný len v prípade neúspešného p o k u t u pred
met absolvovat a neuspeiny pokus znamená
nezískat zart kredity študent b y nespimi p o d
mienky pre pokračovanie v študiu a na konci
niektorej z kontrolovaných etáp b y bol z dälšieh o štúdia vylúčený. Dĺžku štúdia určuje vyso
koškolský zákon Treba však povedať, že ne
dôsledne, pretože u magisterského štúdia je
stanovená len dolná hranica (najmenej štyri ro
ky), zatiaľ č o doktorské štúdium je určené
"natvrdo" (6 rokov). V súčasnosti teda rozhoduje
o dĺžke magisterského (nie doktorského!) štúdia
len študijný program daného študijného odboru
a to dáva možnosť poskytnúť študentovi v urči
tom intervale aj volbu tempa štúdia. Otázne je.
ako bude tento problém riešiť pripravovaný nový
zákon, prípadne k akým zmenám dôjde v prípa
de tolko diskutovaného zavedenia poplatkov za
štúdium.
7. Na našej fakulte sme prijali harmonogram
postupného zavádzania kreditového systému.
Aký je Váš názor na zavedenie kreditového
systému - postupne alebo naraz?
- Vačšina expertov E C T S odporúča zavedenie
kreditového systému tzv "big bangom". t.j na
raz v o všetkých ročníkoch Zdôvodňujú to tým.
že netreba prevádzkovať na škole niekolko ro
kov dva systémy štúdia a viest dva typy študijnej
agendy. Napriek tomu sa U K rozhodla pre po
stupný nábeh Viedlo ju k tomu niekolko dôvo
dov:
a) študentom sa nemenia "pravidlá hry" počas
štúdia J e to dôležité, pretože klasický a kredito
v ý systém vyžadujú o d študenta inú stratégiu
b) Netreba dodatočne (a viacmenej umelo)
transformovať študijné výsledky z klasického štú
dia na kredity.
c) Ťažkosti spojené s rozvrhováním predmetov
a so študijnou agendou sa neprejavia v plnej in
tenzite h n e d prvý rok vzhľadom na menší počet
"kreditovo" študujúcich a vzhľadom n a relatívne
malú voľnost v študijných plánoch prvého roku
štúdia Vzniká tak istá časová rezerva na defmi
tívne vyriešenie počítačovej podpory kreditovó
m u systému

Univerzita Komenského sa stala garantom a koordinátorom významného tempusového projektu - Europeanizácia
systémov zabezpečenia kvality ako indikátor pre strategický manažment univerzít v Slovenskej republike - ERQUAM.

Cieľ: K V A L I T A NA V Y S O K Ý C H Š K O L Á C H S R
Prvé úvodné stretnutie k práci na tomto veľ
mi závažnom ale i zaujímavom projekte, kto
rého nosnou témou je kvalita slovenských vy
sokých škôl, sa konalo dňa 18. februára 2000
v bratislavskom hoteli Tatra. Na porade sa
zúčastnili vysokoškolskí experti z Irska a Portu
galska, ktorí prijali účasť v projekte, ako aj
zástupcovia 8 slovenských univerzít a repre
zentanti kompetentných samosprávnych (SRK,
RVŠ) i Štátnych školských orgánov.
Zámery projektu priblížil jeho kontraktor prorektor UK doc. I. Ostrovský:
- Význam zavedenia skutočne objektívnych
mechanizmov a kritérií na hodnotenie kvality
vzdelávania na našich slovenských vysokých
školách a vôbec efektivity ich fungovania sme
v plnej miere pochopili, keď sa UK v roku 1998
podrobila medzinárodným evaluáciám, ktoré vy
konali renomované zahraničné organizácie a za
hraniční experti. V plnom svetle sa vtedy odhalila
nedostatočnosť existujúcich mechanizmov hod
notenia kvality akreditačnou komisiou a zaostá
vanie nášho vysokoškolského systému v tejto
oblasti za vyspelými európskymi univerzitami
Bol to signál a výzva pre UK. aby sme sa týmto
stavom začali hlbšie zaoberať V rámci programu
Tempus sme pripravili návrh projektu, iniciovali
spoluprácu s partnermi a prvým stretnutím vo
februári t. r. naštartovali práce na jeho konkrét
nych úlohách.
Projekt má dva hlavné ciele - rovnako dôležité
a rovnako zásadné pre další rozvoj vysokého
školstva na Slovensku. Prvým cieľom je pomoc
sebareflexn slovenských vysokých škôl, pomoc
formovaniu ich strategických úvah o dálšom
smerovaní na základe kvalitatívnych analýz fun
govania školy. Je zrejmé, že v narastajúcom
konkurenčnom prostredí európskych vysokých
škôl. s rozširovaním sa zahraničných študent
ských mobilít je priam v životnom záujme ma
nažmentov slovenských vysokých škôl objektív

ne definovať stupeň kvality a efektivity pôsobe
nia vo všetkých oblastiach činnosti. Definovať
a porovnať s medzinárodne uznávanými štan
dardami kvality a na tejto báze iniciovať strate
gické zmeny.
Druhým cieľom je postup na ceste európskej
integrácie systému slovenského vysokého škol
stva. Snahou riešiteľov bude o.i. prispieť ku kreovaniu príslušného legislatívneho rámca, ktorý by
jasne a zreteľne deklaroval nároky na kvalitu
vzdelávania a tým aj fungovania vysokých škôl.
To znamená predložiť kompetentným Školským
orgánom štátnej správy návrh takých kritérií hod
notenia, ktoré by garantovali kvalitu vzdeláva
nia na úrovni doby a európskeho priestoru.
Som pevne presvedčený, že oba ciele tento pro
jekt splní a že pevne zakotví v našich zákonoch
a v praxi vysokých škôl.
Ďalšie informácie o projekte nám poskyt
la PhDr. Daniela Drobná, koordinátorka pro
jektu.
- Problematike hodnotenia kvality vzdelávania,
jeho transparentnosti a internacionalizácii venuje
pozornosť množstvo materiálov nielen krajín Eu
rópskej únie Všetky zdôrazňujú potrebu imple
mentácie medzinárodne uznávaných štandardov
kvality, ktoré môžu preverovať tímy interných,
národných aj zahraničných expertov Od začiat
ku 90. rokov v zmysle vysokoškolského zákona
začala u nás svoju činnost Akreditačná komisia
vlády SR. ktorá mala kontrolovať a garantovať
kvalitu univerzít v základných oblastiach ich pô
sobenia Ako sa už zmienil pán prorektor
Ostrovský, v priebehu rokov najma medzinárod
ná konfrontácia poukázala na nedokonalost náš
ho systému hodnotenia kvality, na potrebu jeho
prehodnotenia a hlavne na nutnosť zainteresovať
iným spôsobom do hodnotiaceho procesu ma
nažmenty univerzít. Naštartovaný projekt tiež
umožní podeliť sa s dalšími slovenskými univer
zitami o naše i zahraničné skúsenosti, zintenzív
niť spoluprácu a výmenu názorov s orgánmi štát

nej správy a s inštitúciami zapojenými do kontro
ly a podnecovania zvyšovania kvality a hľadat
spoločný konsenzus.
Výstupy nášho projektu budú teda určené tak
pre širokú akademickú komunitu, ako aj pre re
prezentantov vrcholového manažmentu univer
zít, pre členov akreditačnej komisie, Slovenskej
rektorskej konferencie i Rady VŠ, ako aj pre
vyšších úradníkov MŠ SR zodpovedných za prí
pravu a implementáciu vysokoškolskej politiky
Na projekte participujú slovenské a zahraničné
inštitúcie, konkrétne:
1 Technická univerzita v o Zvolene
2. Ekonomická univerzita v Bratislave
3 Prešovská univerzita
4 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
5 Trnavská univerzita
6. Vysoká škola múzických umení
7. Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši
8. Ministerstvo školstva SR
9. Akreditačná komisia vlády SR
10. Rada vysokých škôl SR
11. Slovenská rektorská konferencia
12. Univerzita v Aveiro, Portugalsko
13. Univerzita v Limmericku, Irsko
14. Dublmský inštitút technológie. Irsko
15. Národná rada pre hodnotenie kvality. Irsko
16. Univerzita Komenského v Bratislave
Očakávame, že projekt prinesie tieto výstupy
- prehodnotenie interných a externých mecha
nizmov hodnotenia kvality,
- analýzu slabých a silných stránok v riadení VŠ
a v hodnotení kvality,
- zúžitkovanie zahraničných skúseností.
- prispeje k vypracovaniu novej egislatívy vo
vysokoškolskej oblasti,
- tréning pre vypracovanie rozvojových plánov
univerzít,
- rozvoj ľudských zdrojov,
- šírenie poznatkov z projektu formou celoštátnej
konferencie.
Oh, dd)

Fajčenie u študentov Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine
dentmi medicínskych smerov z fakúlt v o Zvolene, Žime a Banskej
Na následky fajčenia ako jedného z najvýznamnejších rizikových
Bystrici, kde faj6' pravidelne 19,6 % študentov a 12. 3 % študentie«. ;e
faktorov tzv. civilizačných chorôb umiera každý deň vo svete asi
výskyt fajčenia u medikov nižší.
10 000 ľudí. Zároveň je však fajčenie faktor, ktoré
Z hľadiska celkovej populácie Slovenska, kde íaifc
mu je možné predísť a tým eliminovať |eho škodli
asi 40 - 45 % mužov a 20 - 25 % žien. študenti
vý vplyv. Z toho dôvodu si zasluhujú odbornú po
Čo ukázali
podliehajú tomuto zlozvyku menei, čo môže pou
zornosť najmá otázky vzniku fajčiarskeho návyku,
výsledky fakultného grantu?
kazovať a| na pozitívny vplyv vzdeiama na životo
výskytu fajčenia v populácii, ako aj hľadanie účin
správu. A j keď z hladiska výskytu fajčenia je naj
nejších spôsobov jeho prevencie na populačnej
priaznivejšia situácia u medikov, predsa ju nemož
úrovni.
no hodnotiť ako veľmi uspokojujúcu Media, čiže budua lekár-, -na;u
Na Ústave epidemiológie JLF UK v Martine, vdäka finančným
špecifické postavenie v spoločnosti a ich správame služ' ako vzor pee
prostriedkom fakultného grantu, sme vykonali od roku 1995 nieostatných ľudí Okrem toho stále pomerne vela med kov podceňuje vyz
kolko dotazníkových štúdií, zahrňujúcich spolu vyše 5 000 res
nám fajčenia pre zdravie populácie, ako aj dôležitosť ieho prevencie
pondentov z populácie študentov stredných a vysokých škôl. Ich
V snahe zlepšiť situáciu boli v rámci pregraduálnej výučby eoiaevýsledky a analýzy boli publikované v časopise Central European
miológie na JLF UK zaradené medzi seminárne témy ai problematika
Journal of Public Health a odzneli aj na viacerých odborných poduja
epidemiológie fajčenia a |eho prevencia Je to naima osobný pr - j d
tiach Na jeseň roku 1999 sa vykonala štúdia u študentov JLF UK, kto
lekára a jeho rady, ktoré môžu rozhodujúcou mierou pnspiet k zmene
rá nadväzovala na podobnú štúdiu uskutočnenú pre 5 rokmi (za toto
pohľadu spoločnosti na tento škodlivý zlozvyk
obdobie sa vystriedala práve jedna generácia študentov). Pravidelné
V štúdiách epidemiológie fajčenia ktoré by neskôt na га« азе гг.
fajčenie (fajčiacich aspoň I cigaretu denne) udávalo 13,6 % študen
šich zistení mali vyústit do intervenčných opatier budeme na JLF
tov a 8,9 % študentiek. V porovnaní so situáciou pred piatimi rokmi
UK. na ktorej už našli svoie pevné výskumné m e ste
v buducnost
(11,1 % študentov a 5.2 % študentiek) vzrástol najmä výskyt fajče
pokračovat
nia študentiek. Všeobecne stúpajúci trend fajčenia žien v krajinách
MUDr. Tibor Baška. PhD
strednej a východnej Európy možno považovať v súčasnosti za horúci
prof. MUDr Stefan Straka. DrSc
problém epidemiológie fajčenia. V porovnaní s vysokoškolskými štu
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Zvyšujú vysoké školy nezaměstnanost?
Vo februári prekročila na Slovensku miera nezamestnanosti rekordnú hranicu 20 percent. To znamená,
že každý piaty Slovák v produktívnom veku je nezamestnaný a podľa medzinárodných prehľadov sme
tak obsadili prvú priečku rebríčka nezamestnanosti v krajinách EÚ a krajín integrujúcich sa do tohto
zoskupenia.
Aký podiel na nezamestnanosti majú absol
venti vysokých škôl? A koIVo z nich má
diplom Univerzity Komenského? Na tieto otáz
k y sme sa pokúsili odpovedať na základe po
sledných údajov z Národného úradu práce. Tre
ba dodať, že podľa zákona o zamestnanosti je
absolventom občan po dobu jedného roka o d
skončenia sústavnej prípravy na povolanie.
Absolventi vysokých škôl, ktorí vstupujú n a trh
práce, patria z hľadiska možnej nezamestnanosti
medzi najmenej ohrozenú skupinu. Dokumentu
jú to štatistické údaje o evidovaných absolven
toch vysokých škôl o d r. 1990. V tom roku ab
solventi vysokých škôl tvorili priemerne 3,6 %
z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie,
počas roku 1991 to bolo 1,5 % a o d roku 1992
tento priemerný podiel absolventov vysokých
škôl n a celkovom počte evidovaných nezamest
naných postupne klesal.
V máji 1999 bolo na úradoch práce evidova
ných 2 075 (včítane 154 bakalárov) nezamestna
ných absolventov vysokých škôl, tzn. 0,42 %
z celkového počtu 465 380 evidovaných neza
mestnaných V septembri 1999 počet absolven
tov V Š stúpol n a 4 852 (včítane 252 bakalárov),
t.j. na 0,92 % z celkového počtu 497 521 evido
vaných nezamestnaných. Nárast spôsobili čer
ství absolventi VŠ, ale takmer polovica z nich si
pomerne rýchlo našla zamestnanie, kedže v no
vembri 1999 bolo evidovaných u ž len 2 442 ab
solventov VŠ, č o predstavovalo 0.5 % z celkové
h o počtu 513 978 evidovaných nezamestna
ných.
Pozrime sa bližšie na štruktúru nezamestna
ných absolventov vysokých škôl k 30. sep
tembru 1999, kedy ich celkový počet včítane
bakalárov predstavoval 4 852.
Podľa odborného zamerania najväčšie dve
skupiny tvorili absolventi spoločenských vied
(1 749) a technických vied (1 740), spolu a ž
72 % z o všetkých nezamestnaných absolventov.
S o 497 nezamestnanými nasledoval odbor poľ
nohospodárskych, lesníckych a veterinárskych
vied, nezamestnaných prírodovedcov bolo 493,
lekárov a farmaceutov 244, absolventov vied
o kultúre a umení 81 a najmenej absolventov
bez práce - 48 - vyštudovalo vojenské a bezpeč
nostné vedy.
A ako sa na produkcii nezamestnaných ab
solventov podieľa UK?
Z celkového počtu 4 852 nezamestnaných ab
solventov vysokých škôl evidovaných k 30. 9.
1999 vyštudovalo 693 (t.j. 14,3 %) Univerzitu
Komenského. J e t o veľa, alebo málo? V absolút
nych číslach je to síce najvyšší počet v rámci
slovenských vysokých škôl, n o treba zobrať do
úvahy, že na U K je ročne promovaných najvyšší
počet absolventov.
Pozrime si najskôr nasledujúcu tabulku vybra
ných vysokých škôl SR s najvyšším počtom
nezamestnaných absolventov k 30. 9. 1999
(podľa údajov Národného úradu práce a Ústavu
informácií a prognóz školstva):

, Názov školy

U K Bratislava
T U Košice
S T U Bratislava
S P U Nitra
Žilinská univerzita
E U Bratislava
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Počet nezarri absolv. VŠ
VČft. bak štúdia
k 31.5.99

k 31.9.99

371
172
179
85
272
305

693
677
630
520
493
521

Septembrový nárast nezamestnaných absol
ventov V Š oproti máju je evidentný a spôsobil
ho najmä prílev študentov, ktorí boli promovaní
v letných mesiacoch. Kedže žiadna organizácia
detailnejšie nesleduje úspešnosť uplatnenia ab
solventov V Š v praxi, môžno z týchto údajov
zhruba predpokladať, že z počtu čerstvo promo
vaných absolventov pribudlo d o septembra
1999 na úradoch práce približne:

P o víťazstve v o volbách v Akade
m i c k o m senáte Univerzity Karlovej
v o k t ó b r i 1999 b o l d ň a 17. f e b r u á r a
2000 slávnostne v Karolinu inaugu
rovaný n o v ý rektor A l m a mater čes
k ý c h v y s o k ý c h š k ô l - prof. Ing. I v a n
W i l h e l m , CS c

:

11,05%
36,6%
20,4%
50%
22,8%
12,7%

z UK Bratislava
z T U Košice
z S T U Bratislava
z S P U Nitra
z Žilinskej univerzity
z E U Bratislava

A k o vidieť z tohto miniprehľadu, U K m á najlep
šie skóre.
Údaje Národného úradu práce tiež umoži"iu|ú
bližšie poznať aj štruktúru nezamestnaných ab
solventov UK k 30. 9. 1999 podľa skupín štu
dijných odborov:
-prírodné vedy: 161 nezamestnaných absolven
tov (v tom najviac - 49 absolventov matematicko-fyzikálnych a 39 absolventov biologických
vied),
- lekárske a farmaceutické vedy celkom 139 ne
zamestnaných absolventov (v tom 105 z oblas
ti lekárskych vied, 25 farmaceutov a 9 v kate
górii zdravotníctvo),
- spoločenské vedy, náuky a služby 360 neza
mestnaných absolventov (v tom najviac právni
kov - 109, absolventov odboru uúťeľstva - 84.
filológov - 39).
Ostatní nezamestnaní absolventi sú evidovaní
v skupine študijných odborov technické vedy
(17), poľnohospodársko-lesnícke vedy (4), vedy
o kultúre a umení (12).
Flexibilitu vysokoškolákov potvrdzuje skutoč
nosť, že takmer všetci nezamestnaní absolventi
vysokých škôl si do 7 mesiacov nájdu zamestna
nie, 7 - 12 mesiacov je na úradoch práce evido
vaných 40 absolventov VŠ, z nich 5 absolventov
UK.
Pohľad na počty nezamestnaných absolven
tov UK podľa krajov ukazuje najviac napätú si
tuáciu v Bratislave, kde o d mája do septembra
t.r. vzrástol ich počet viac ako trikrát. Naopak najmenej problémov s uplatnením sa v praxi ma
jú absolventi UK v krajoch Východného Sloven
ska.
evidovaní

k 31 5.

Bratislavský kra|
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

Počet promovaných
absotv denného
rozdiel
štúdia v r. 1999
322
505
451
435
221
216

Aj Univerzita Karlova
v Prahe
má nového rektora

2 913
1 378
2 213
870
968
1 705

69
35
59
32
66
38
39
36

k 30. 9.
230
70
86
80
101
38
49
39

Záverom možno konštato
vať, že absolventi UK u ž
dlhodobo patria k tým, o kto
rých je na trhu práce emi
nentný
záujem.
Zároveň
tieto údaje potvrdzujú, že vy
sokoškolské vzdelanie je jed
nou z najúčinnejších ciest,
ako znižovať nezamestnanosť
v SR
RNDr. M. Holická
Mgr. J. Hlnnerová

P r o f . W i l h e l m s a n a r o d i l v r o k u 1942
v Trnave a ie a b s o l v e n t o m Fakutty
technickej

a

jadrovei fyziky Č V U T

v Prahe, k d e začal a j p r a c o v a l n a
katedre jadrovej

fyziky.

V

rokoch

1967 - 1 9 7 1 p ô s o b i l v S p o j e n o m ústa
ve

jadrových

výskumov

v

Dubne

v l a b o r a t ó r i u n e u t r ó n o v e j f y z i k y . V ro
koch normalizácie pracoval n a M F F
U K , k d e bol poverený o d b o r n ý m do
h ľ a d o m n a d inštaláciou v a n d e Graaffova urýchľovača iontov, ktorý bol
u v e d e n ý d o p r e v á d z k y v r o k u 1982.
V r o k u 1990 s a stal riaditeľom Nu
kleárneho centra M F F U K , k d e vytvo
ril a k o o r d i n o v a l m e d z i n á r o d n ý v ý 
s k u m d e t a i l n é h o š t ú d i a j a d r o v ý c h síl.
V októbri 1999 h o prezidentom Č R
vymenoval z a profesora pre o d b o r
jadrová fyzika. P r e d n á s t u p o m d o
funkcie rektora p ô s o b i l šesť r o k o v v o
funkcii prorektora Univerzity Karlovej
pre rozvoj.
A k o č e s k é m é d i á u v á d z a l i , j e prof.
I. W i l h e l m 5 0 6 r e k t o r o m U n i v e r 
z i t y K a r l o v e j . V z h ľ a d o m k d ĺ ž k e exis
tencie U K , k m o ž n ý m nepresnos
tiam v historických z á z n a m o c h a l e b o
chýbajúcim d o k u m e n t o m , je toto
číslo iba približné. Historicky p r e s n e
j e m o ž n é určiť i n ý z a u j í m a v ý ú d a j ,
a t o t e n , ž e n o v ý rektor j e 7 1 rekto
r o m o d r o k u 1882
o d rozdelenia
p r a ž s k e j u n i v e r z i t y n a č e s k u a ne
meckú.
(podľa

Forum,

časopis

č. 5, 1999/2000,

Univerzity

Karlovej)

Katedra žurnalistiky na internete
Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty UK je najstaršia a nateraz jediná e
Vojtekom, CSc., hovorili redaktori denníka Práca o možnostiach katedry v o.
• V týchto dňoch ste obohatili svoju domovskú stránku na internete...
- Naša domovská stránka naozaj zaznamenala istý kvantitatívny, ale aj
kvalitatívny vzostup, pretože chceme, aby obsahovala č o najviac púta
vých a všobecne užitočných informácií o škole. Snažíme sa jej jednotlivé
subsystémy logicky previazať tak medzí sebou, ako aj s domovskými
stránkami príbuzných inštitúcií (napr. mediálnymi). Každý, kto sa v proble
matike č o len trochu vyzná, vie, že to nie je jednoduché. A u nás to robí
me popri všetkej inej práci, lebo zadat ju profesionálom, to jednak ne
môžeme z finančných dôvodov, a jednak nechceme, lebo aj tu sa chceme
realizovať. Duchovným otcom našej domovskej stránky, ktorú nájdete na
adrese http: //www.fphil.uniba.sk/~kzur/index.html, je doc PhDr. Jozef
Vatrál, CSc., ktorý u nás internet učí. Obsah tohto média členíme do rub
rík podía tematík, z ktorých dve b y som rád uviedol samostatne. Rubrika
Termíny prijímacích skúšok 2000 asi zaujme predovšetkým uchádzačov
o štúdium u nás. Nateraz určite bude pútať pozornosť u ž aj preto, že prijí
macie skúšky d o prvého ročníka 2000/2001 budú síce podobné minulým,
ale zároveň aj rozdielne o d nich v tom, že ich dve súčasti, predpokladov á i vedomostná, sa uskutočnia v ten istý deň (v júni 2000). Našu domov
skú stránku obohacujú aj poslucháči periodikom Z E T K O (šéfredaktor
Miro Tóda a design Boris Bukovský), ktorým ju rozširujú o "študentský
pohľad".
• Moderná technika je nákladná... Vysoké školy majú existenčné
problémy. Ako to ide spolu?
- Nejako to ísť musí, lebo inak by sme mohli iba rezignovať, a to nechce
me a nesmieme. Vybavenie optickým káblom nám poskytla Filozofická

Kto, č o , kedy, kde a ako
Nové dimenzie je časopis zameraný na vysokoškolskú mládež či vlast
ne vysokoškolských "dospelých", ktorý pripravuje parta vysokoškolákov.
Redaktori sú presne takí istí ako ostatní študenti - nikdy nič nestíhajú, sem-tam sa učia a chodia d o školy. Hlavne sa nebáli a pustili sa aj do tvorby
vysokoškolského časopisu. Časopis Nové dimenzie začal vychádzať
v roku 1997 a k o vnútorný materiál saleziánskeho mládežníckeho hnutia DOM a mal z a cieľ stať sa jedným z komunikačných kanálov - mostom pre
spoluprácu a vzájomné spoznávanie sa vysokoškolákov. Cieľom redakcie
nebolo "kŕmiť čitateľov svojimi múdrosťami, ale vytvoriť pre všetkých štu
dentov, ktorí nie sú zaškatuľkovaní, priestor pre vzájomné zdieľanie
a obohacovanie sa. Autori myšlienky chceli, aby ich časopis ukazoval zá
kutia študentského života, upozornil na jeho pálčivé problémy, ale hlavne
informoval o všetkom, č o zaujímavé sa dialo, deje a má udiať. Pretože pô
vodná redakcia sa nachádzala mimo študentského života, redakčná rada
sa rozhodla presídliť do študentského mestečka v Mlynskej doline. Vdaka
pochopeniu vedenia U P C sa vytvorila nová mediálna miestnosť v priesto
roch U P C v Mlynskej doline, v ktorej našla svoje miesto aj redakcia ND.
V súčasnosti vychádza časopis päťkrát ročne v náklade okolo 2000 výtlač
kov. Časopis m á vysoké ambície dostať sa do povedomia všetkých štu
dentov na celom Slovensku.
Čo u nás nájdete:
* Letom cirkevným svetom
* Všetko, čo potrebujeme vedieť o .... alebo Téma čísla
* Čo beží v kinách, čo sa číta, čo sa počúva, ...
* Slovom aj obrazom zo slovenských kostolov, púti a iných lúk a hájov
* Ľudia, ktorých musíte spoznať - rubriky Profily a Na špici
* Vtipy, matematické relaxácie, inloservis a mnoho iného ...

titovaná škola na doktorandské štúdium. S jej vedúcim prof. PhDr. Jurajom
4 modernej mediálnej techniky.
fakulta UK v rámci všeobecnej elektronizácíe Univerzity Komenského. O d
poplatkov za používanie internetu sú zatiaľ vysoké školy oslobodené.
Počítače si kupujeme, ako sa d á z prostriedkov, ktoré si prácne zadova
žujeme. Techniky b y sme potrebovali oveľa viac. V e d moderná žurnalisti
ka sa bez modernej techniky nikdy nezaobíde. Podľa skromných výpo
čtov spred troch rokov b y sme na techniku potrebovali aspoň 3 milióny
korún. V súčasnosti v technike vlastne len paberkujeme, aj t o iba v techni
ke uplatňovanej v periodickej tlači, nie v rozhlasovej a televíznej
• Poslucháčov vychovávate predovšetkým pre novinársku prax? Ako
vám tá pomáha?
- Prečo vám nepomáhajú médiá? - túto otázku mi často kladú v zahrani
čí. Odpovedám asi tak, že médiá majú podobné problémy. Svojho času
nám Euroskop poskytol 100 tisíc korún na techniku. Niečo nám dali za
hraniční priatelia. Ale t o sú vlastne jediné lastovičky. Kde hľadať príčiny
tohto stavu? Možno sme priveľmi zahľadení d o svojich problémov - prax
i my. Možno tú istú úlohu zohráva niečo ako skepticizmus praxe v o vzťa
hu k nám, hoci z vyše 1700 našich absolventov mnohí sú v o vysokých ä
najvyšších vydavateľských, redakčných a iných funkciách. Možno si nie
celkom rozumieme... Len pre pobavenie: Svojho času m a navštívil budúci
pán generálny riaditeľ istej súkromnej televízie. Sľuboval hory-doly, aby na
záver vyslovil svoju podmienku: na televíznu špecializáciu si prijímacie po
hovory budú robiť oni. Ale vážne: vcelku nám veľmi chýba taký zákon, aký
majú napr. v o Francúzsku, na základe ktorého b y sa z platu odvádzalo
isté percento na vzdelanie.
(Podlá Práca, 7. 2. 2000)

Bližšie informácie:
Adresa Nové dimenzie, UPC, Staré grunty 36. 842 25 Bratislava
Tel. 07/654 122 36
www www.dimenzie.sk
E-mail dimenzie@pobox.sk
Vydavatel. Univerzitne pastoračné centrum. Bratislava
Predplatné: Šekom typu "A" na č. účtu:
4000 909 925/3100, Ľudová banka, Bratislava
Cena výtlačku: 20,- Sk, ročné predplatné 100,- Sk

PONUKA NA TENIS
Centrum hospodárskych činností RUK bude v období od mája
do októbra 2000 opäť prevádzkovať tenisové dvorce v areáli
Ubytovne Švédske domky UK v Bratislave na Botanickej ul. 7.
Ponúkame vám možnosť využívania dvoch antukových a jedného
betónového dvorca pre pracovníkov a ich rodinných príslušníkov
a to po celý týždeň, vždy v čase o d 7X h. d o 2 0 х h. Základné po
platky (v Sk) za použitie dvorca na 1 hodinu su
Dvorec

Zamestnanci UK
rodinní príslušníci
študenli UK

antukový
7=0. 1 2 a

pondelok - piatok

antukový
13 oo-20«

pondelok - piatok

antukový

sobota - nedeľa

7х-20х
betónový
7"-12*
betónový
oo.20c»
13

pondelok - piatok

betónový

sobota - nedeľa

7°° 20х

MimcôPiveraSií
й и V~ÍC. a

pondelok - piatok

Z a rodinných príslušníkov zamestnanca U K s j p o v a i o v a n en c"
manželka, resp. rrtanže) a nezaopatrené deti
Zároveň vás informujeme o možnosti využívat tenisové dvorce a
jednorázovo počas voľných neobsadených hodín. Podrofcreiše
informácie obdržíte v Centre hospodárskych činnost l e k t o r á t « V*K
(č, tel. 529 63 753, 529 44 1 95) a v Ubytovni Švôdske domky U K
(č tel. 654 21 222).

15

Prvi správa o histórii vzniku a o budovánitivoůlinel
fyziológie s elológle, o S5-roóne/ histórii fyziológie tlvoólchov
existencii Katedry živočíšnej fyziológie a etológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.

а JO-гойпе/

Odbor, od ktorého sa odvíjajú všetky biologická disciplíny
Pilierom, ktorý má nezastupitelné miesto
v sústave biologických disciplín a vedných
odborov, je fyziológia živočíchov. Z pohľa
du súčasných poznatkov je tento vedný
odbor veľmi rozsiahly a dynamický. Jeho
povinnosťou je nielen hľadať, zisťovať, ale
aj vysvetľovať príčiny rôznych procesov
odohrávajúcich sa v živočíšnom organiz
me za akýchkoľvek podmienok a okol
ností. Do tejto dnešnej podoby sa však
musel dopracovať za pomoci zložitých
a dlhotrvajúcich experimentov a prekonať
mnohé, dnes už historické bariéry. No
i v dnešných časoch sa fyziológii živočí
chov nedostáva tej pozornosti, ktorú si prá
vom zasluhuje.
A j na PRIF UK boli začiatky vzniku a exis
tencie fyziológie živočíchov náročné a ťaž
ké. Súčasne sa zakladala pedagogická
a vedecká báza, ktorá z nepochopiteľných
dôvodov bola a je stále odsúvaná na
vedľajšiu koľaj. Celý vývoj ako aj činnosť
fyziológie živočíchov možno rozdeliť na
niekolko dôležitých etáp či medzníkov.
Prvé začiatky
Velká úcta a vďaka .patrí zakladateľovi
odboru, rodákovi z ruského Petrohradu
RNDr. Mikulášovi Vágnerovi, ktorý prišiel
v roku 1940 na vtedajší Zoologický ústav
Slovenskej univerzity do Bratislavy. Tento
ústav sídlil na Moskovskej ulici a M. Vágner
tu našiel to, po čom túžil už za mlada, a to
možnosť pozorovať prejavy správania sa
živočíchov, čiže venovať sa teda výskumu
ich nervovej činnosti,
S výučbou začal v roku 1945 a prednášal
porovnávaciu fyziológiu zvierat. Vypracoval
pedagogickú a vedeckú koncepciu fyzioló
gie živočíchov na základe pavlovovskej fy
ziológie, vedeckú pozornosť však obracal
na nervovú činnosť bezstavovcov. Dokázal,
že tak ako u stavovcov aj u bezstavovcov
je možné inhibovať nepodmienené a uvoľ
ňovať zabrzdené reflexy a podarilo sa mu
vypracovať podmienený reflex u múch
a včiel. Zistil, že v nervovej činnosti bezsta
vovcov existujú podobné zákonitosti ako aj
u stavovcov (i keď v menšej miere). Zazna
menal, že muchy vnímajú rôzne typy farieb
podľa ich vlnovej dĺžky a sú schopné regis
trovať i silu svetla. Ďalej skúmal vplyv
narkózy éterovými parami na podmienené
reflexy u včiel a zaznamenal brzdenie jed
ných podmienených reflexov a uvoľňo
vanie druhých, ako a j brzdenie reflexu
návštevy určitých kvetov. Pokúšal sa u sta
vovcov riešiť i otázku dedičnosti podmie
nených reflexov. Vzhľadom na významné
výsledky svojej vedeckej práce, ako aj za
vedenie novokoncipovaného predmetu fyziológie živočíchov do pedagogického
procesu, bol M. Vágner v roku 1952 meno
vaný docentom pre odbor porovnávacej
fyziológie živočíchov. Predčasná smrť
(august 1953) mu však zamedzila pokračo
vať nielen vo vedeckej práci, ale aj dokon
čiť pripravované dielo o vývoji vyššej ner
vovej činnosti od najnižších živočíchov po
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človeka. Vedecké dielo M. Vagnera v o fy
ziológii živočíchov prerástlo hranice re
publiky, plného uznania sa mu dostalo
i v zahraničí.
O riešenie vedeckých problémov v tejto
oblasti prejavil záujem aj jeho prvý a jediný
študent Štefan Paulov. V rámci diplomovej
práce sa venoval otázkam orientácie niek
torých druhov hmyzu na svetlo o rôznej
vlnovej dĺžke.
M e d z i e t u p e ňv o vývoji
Po smrti doc. RNDr. Mikuláša Vágnera sa
od šk.r. 1954/55 venuje budovaniu odboru
RNDr. Vladimír Podhradský, odborný asis
tent katedry zoológie. V o vedomí nároč
nosti predmetu vypracoval pre študentov
interné učebné texty. Začal budovať i prak
tické cvičenia, ku ktorým tiež napísal inter
né skriptá. A ž do roku 1959 vyučoval
v tomto predmete tak študentov denného
ako aj diaľkového štúdia.
Rozvoj pokračuje
Keďže V. Podhradský upriamil pozornosť
na výučbu všeobecnej zoológie a vedecky
pokračoval v problematike fylogenézy ho
lubov, ujal sa v šk. r. 1958/59 budovania
odboru fyziológia živočíchov žiak M Vág
nera - RNDr. Štefan Paulov Na katedre
zoológie spolu s jednou laborantkou (A
Lackovičovou) mal k dispozícii jednu pra
covňu a jednu praktikáreň pre študentov.
Už ďalej nepokračoval v zoopsychologickom výskume, ktorý začal v rámci diplo
movej práce, ale udal výskumu fyziológie
živočíchov nový smer. Začal sa orientovať
na riešenie fyziologických procesov pre
biehajúcich v živom organizme, a to najmä
z hľadiska bielkovín. Výskum zameral na
sledovanie živočíchov
prichádzajúcich
do interakcie s rôznymi fyzikálnymi a che
mickými činiteľmi, pozornosť venoval aj
pozmeňovanej a náhradnej výžive, ionizu
júcemu žiareniu, vlyvom rozličných exhalá
tov, účinnosti biologicky aktívnych látok,
rozmanitých pesticídov, detergentov, freó
nov a priemyselných hnojív.
Do výskumu fyziológie živočíchov zavie
dol metódy stopovacej techniky rádioizoto
pov, elekťroforetické separácie, spektroskopiu a polarografiu. V roku 1960 získal
vedeckú hodnosť kandidáta biologických
vied (CSc.) z fyziológie živočíchov na Kar
lovej Univerzite v Prahe a v roku 1964 sa
na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave
habilitoval v tomto odbore za docenta. Slo
venskú fyziológiu živočíchov prezentoval
na študijných pobytoch v Juhoslávii, So
vietskom zväze a v Kanade (Montreal). Po
važoval za povinnosť sprostredkovávať
študentom najnovšie poznatky prostred
níctvom učebníc a vysokoškolských skript
a napísal aj vedeckú monografiu "Horneostáza a adaptácia bielkovín krvného séra".
Výsledky svojej práce prezentoval na
konferenciách, sympóziách a seminároch
a v spolupráci s inými autormi vo vedec
kých a odborných článkoch.

V roku 1966 sa fyziológia živočíchov už
ako odbor stala súčasťou novozaloženej
Katedry všeobecnej zoológie a živočíšnej
fyziológie PRIF UK. V tomto období posilnil
odbor príchod RNDr. Jána Veselovského
zo SAV a Zoologického ústavu UK a BNDr
Soni Kmeťovej (Gressnerovej) V roku 1969
pribudla technická pracovníčka (Marcela
Hradská) Takže odbor fyziológia živočí
chov, stále v tých istých priestoroch na
Moskovskej ulici, mal troch vysokoškol
ských učiteľov a dve technické pracovníčky
(po smrti Alžbety Lackovičovei nastúpila
v roku 1974 na fyziológiu živočíchov Hele
na Nepšinská). Zásluhou vtedajšieho vede
nia PRIF UK boli na dobu 1 roku postupne
pridelení aj dvaja technickí pracovníci
(Miroslav Kukel a Milan Zvara). Ďalej na ka
tedre pracovali Mária Ištoková a Mária Kultanová. S nástupom J. Veselovského sa vo
fyziológii živočíchov zaviedla chromatografická analýza voľných aminokyselin, začali
sa riešiť otázky zmien životných podmie
nok vplyvom rôznych agrochemických
prípravkov, ako aj vplyv hladu a hibernácie
na hladiny voľných aminokyselin v živočíš
nych orgánoch a tkanivách.
So zavedením hematologických metodík
sa S. Kmeťová (Gressnerová) podujala
skúmať otázky zmien hematologických
charakteristík po aplikácii rôznych látok
do živočíšneho organizmu, ako aj počas
hibernácie. Uvedení učitelia zabezpečovali
i výučbu nasledovných predmetov: Fyzio
lógia živočíchov a človeka (aj s praktickým
cvičením), Fyziológia hmyzu, Fyziológia
makromolekulových látok, Rádiobiológia.
Bioštatistika, Dejiny živočíšnej fyziológie.
Vplyv vonkajších faktorov na živé systémy,
Fyzikálne a chemické faktory ohrozujúce
životné prostredie, Hematológia. Moleku
lárna biológia. V spoluautorstve napísali
3 vysokoškolské skriptá pre praktické cvi
čenia z fyziológie živočíchov.
Pod ich vedením spracovávali študenti
odborného i pedagogického zamerania
svoje diplomové práce, ktoré boli pokračo
vaním alebo súčasťou vedeckých prác
učiteľov. Už v 70. rokoch začali fyziológiu
živočíchov v rámci výberových prednášok
vyučovať aj externí učitelia z o SAV ako aj
z iných fakúlt UK (farmaceutickej, lekár

skej, filozofickej), ktorí boli aj vedúcimi
diplomových prác, V týchto rokoch tiež do
stal odbor súhlas k vykonávaniu rigorózne
ho pokračovania (RNDr.) a pedagógovia
pôsobili aj ako vedúci rigoróznych prác.
V roku 1970 J. Veselovský po obhájení
kandidátskej práce získal hodnosť kandi
dáta biologických vied (CSc.) a v roku
1980 po riadnom habilitačnom konaní sa
stal docentom v odbore fyziológia živo
číchov. J. Veselovský a S. Gressnerová
reprezentovali odbor svojimi prácami v do
mácich a zahraničných časopisoch a na
viacerých konferenciách a kongresoch.
Vedeckú činnosť v odbore fyziológia živo
číchov prezentovali i študenti-diplomanti na
študentských vedeckých konferenciách.
N o v é p o d m i e n k y rozvoja
Podmienky pre rozvoj katedry všeobec
nej zoológie a živočíšnej fyziológie a tým aj
pre fyziológiu živočíchov sa zlepšili v roku
1982, kedy sa presťahovala z priestorov na
Moskovskej a Kalinčiakovej ulici do úplne
nových priestorov v Mlynskej doline. Táto
radosť však netrvala dlho, kedže v roku
1985 vtedajšie vedenie PRIF UK katedru
všeobecnej zoológie a živočíšnej fyziológie
zrušilo a fyziológia živočíchov bola ako
oddelenie pričlenená k novozaloženej ka
tedre biológie a ekológie človeka. Touto
ďalšou reorganizáciou sa pracovisko fyzio
lógie živočíchov muselo natrvalo rozlúčiť
nielen s potrebnými priestormi, ale aj na
tie časy s dobrou prístrojovou technikou.
Znova sa musela meniť celá koncepcia výučbových predmetov, ako aj vedeckový
skumnej činnosti a začať budovať odznova.
Pozitívnou stránkou bolo, že oddelenie sa
po personálnej stránke rozrástlo. Do učiteľ
ského zboru pribudla RNDr. Anna Veselá,
CSc., RNDr. Jozef Dúha, RNDr. Iveta Supíková a z technických pracovníkov Peter
Rác, Agnesa Béresová a Mária Jakubčíková. Na oddelení teda pracovali 4 učitelia,
2 vedeckí a 3 technickí pracovníci. V tomto
zložení fyziológia živočíchov pôsobila do
novembra 1989. V decembri 1989, po riad
nej obhajobe svojej doktorskej dizertačnej
práce, získal vedeckú hodnotu doktora bi
ologických vied (DrSc.) J. Veselovský.
Vznik katedry živočíšnej
fyziológie a etologie
a súčasnosť
Po politických zmenách v našej republike
v roku 1989 konečne nastala vhodná chvíľa
pre založenie samostatnej katedry. Kedže
etológia, ako výberový a neskoršie povinný
predmet (prednášal ju externý učiteľ RNDr.
Martin Novacký) je úzko spätá s fyzioló
giou živočíchov, založil J. Veselovský za
pomoci vtedajších študentov-diplomantov
(Lucie Absolónovej, Romana Letza, Andrea
Mocka, Juraja Orosza a Jozefa Somogyiho) ako aj za plného pochopenia vtedajšie
ho dekana PRIF UK prof. RNDr. Štefana
Tomu, DrSc., nové pedagogicko-vedecké
pracovisko Katedru živočíšnej fyziológie
a etológie PRIF UK. Jej existencia bola po
tvrdená s účinnosťou od 1. 4. 1990 a jej
vedúcim sa stal do septembra 1990 J. Ve
selovský, ktorý vypracoval aj celú koncep
ciu katedry. V roku 1990 prišli na katedru
pracovať RNDr. Jana Šokyová a RNDr. Tá
ňa Záhradníková.

Riadnym konkurzným pokračovaním na
stúpil v septembri 1990 do funkcie vedúce
ho katedry RNDr. Martin Novacký, CSc.
Takto sa fyziológia živočíchov rozšírila
a obohatila o úplne nový vedný odbor, etológiu, ktorej pedagogickú a vedeckú náplň
zakotvil M. Novacký. Katedru viedol do
septembra 1994 a po ňom sa opäť ujal jej
vedenia a na jej čele pôsobí až dodnes
J. Veselovský. V roku 1995 sa po riadnom
habilitačnom konaní M. Novacký stal do
centom katedry.
Za desať rokov svojej existencie sa ka
tedra živočíšnej fyziológie a etológie rozví
jala v duchu najnovších svetových tren
dov. Stala sa školiacim pracoviskom pre
riadnych študentov, kde sa aj za pomo
ci externých učiteľov prednáša Fyziológia
živočíšnej bunky, Aplikovaná fyziológia,
Ekologická (Adaptačná) fyzioológia, Metó
dy celkového metabolizmu, Hematológia,
Evolučná fyziológia, Fyziológia receptorov,
Rádioizotopové metódy, Prístrojová a ope
račná technika, Fyziológická biochémia,
Fyziologická farmakológia, Fyziológia srdcovo-cievneho systému, Patologická fy
ziológia, Fyziológia regulácií, Fyziológia
výživy, Enzymológia, Fyziologická geneti
ka, Experimentálna teratológia, Fyziológia
adaptácií, Bunkové kultúry, Etológia, Apli
kovaná etológia, Špeciálna etológia, Fy
ziológia správania živočíchov, Biológia
správania živočíchov, Ekoetológia.
V roku 1992 začal RNDr. Michal Zeman,
CSc., prednášať a rozvíjať na katedre no
vú disciplínu - chronobiológiu. V tom is
tom roku z katedry odchádza I. Supíková
a v r. 1993 nastupuje Mgr. Iveta Herichová.
V roku 1994 odchádza do dôchodku Agne
sa Berešová a o tri roky na jej miesto na
stupuje MVDr. Mária Drábeková. V r. 1994
z pracovných dôvodov odchádza J. Dúha.
O dva roky nastupuje RNDr. Bystrík Ambruš a po jeho odchode etológiu posilňuje
Mgr. Lucia Kršková, PhD. Do dôchodku

v r. 1996 odchádza Š. Paulov a o tri roky
na jeho miesto nastupuje doc. RNDr. Mi
chal Zeman, DrSc.
Pod vedením tak interných ako aj exter
ných učiteľov vypracovalo z fyziológie živo
číchov a etológie svoje diplomové práce
81 študentov odborného a 26 študentov
pedagogického smeru.
V rámci vedeckovýskumných úloh sa na
katedre pod vedením J. Veselovského rieši
v spolupráci s Očnou Klinikou FN v Brati
slave mechanizmus účinku antiglaumatík
a z fyziologického hľadiska otázka príči
ny glaukomového ochorenia. M Novacký
v spolupráci s Poľnohospodárskou univer
zitou v Nitre a TANAPom sa z etologické
ho hľadiska zaoberá otázkou záchrany
svišťa vrchovského tatranského, kamzíka
vrchovského, ako aj vyšľachteniu jedin
cov ošípaných, oviec, koni, najvhodnejších
pre reprodukčný chov. S príchodom M
Zemana a v spolupráci s Ústavom genetiky
a biochémie SAV v Ivanke pri Dunaji. Chi
rurgickou klinikou FN v Bratislave ako aj
s Katolíckou Univerzitou v Leuvene (Bel
gicko) sa otvára výskum funkcií hormónu
epifýzi-melatonínu v živočíšnych orgánoch
u rôznych živočíšnych druhov, a to v závis
losti od času a intenzity svetla. Všetky
úlohy sú riešené v rámci grantových pro
jektov.
Pri príležitosti týchto dvoch významných
jubileí je potrebné objektívne konštatovať,
že sa v odbore fyziológia živočíchov ako
aj na Katedre živočíšnej fyziológie a etoló
gie PRIF UK urobilo veľmi veľa pozitívnej
a pre spoločnosť záslužnej práce, a to
tak v oblasti pedagogickej, vedeckej ako
i organizačnej. Túto skutočnosť najlepšie
dokumentujú absolventi odboru, ako i pub
likácie, v ktorých sú prezentované výsledky
vedeckej práce ako odpoveď na naliehavé
potreby praxe.
Doc. RNDr. Ján Veselovský, DrSc.
vedúci katedry

Teológovia a európska integrácia
Rímsko-katolícka teologická fakulta v Grazi bola v dňoch 14 -16. januára 2000 hostitefom
konferencie, ktorú spoločne zorganizovala Konferencia európskych cirkví (KEK) a študijné
oddelenie Evanjelickej cirkvi v Nemecku (EKID). Cieľom konferencie bolo urobtť prípravné kro
k y pre kompatibilitu teologického štúdia a pre umožnenie ešte väčšej mobility študentov í peda
gógov.
Porada, na ktorej som sa zúčastnil ako zástupca EBF UK, mala na mysli nielen štáty terajšej
Európske] únie a kandidátske krajiny, ale všetky európske štáty, v ktorých pôsobia cirkvi združe
né v KEK, teda o d Arménska po Škótsko a od Fínska po Krétu.
Bolo veľmi dôležité, že na túto konferenciu boli prizvaní aj predstaviteľa rímsko-katohckych teo
logických fakúlt takže cirkvi resp. fakulty boli zastúpené v plnej šírke. Podľa konfesijného charak
teru môžeme hovoriť v Európe o týchto piatich typoch teologických fakúlt katolícky, orthodoxný
(pravoslávny), anglikánsky, klasický protestantský (evanjelický a reformovaný) a evangel'kálrty typ
Úlohou zástupcov týchto typov fakúlt je vypracovat spoločné penzum u6va. ktoré by sa vyučova
l o na všetkých typoch bohosloveckých fakúlt. Ak sa podarí vypracovať takýto spoločný z á v a d
potom nebude problémom, aby napr, absolvent niektorej katolíckej fakulty v Španělsku mof-:
postgraduálne študovať na niektorej pravoslávnej fakulte v Rusku (trebárs východných cirkevných
otcov alebo náboženskú symboliku ikon) a tam získaná vedecká hodnost mu bola doma uznaná
Bolo veľmi dôležité, že predstavitelia všetkých zúčastnených teologickych fakúlt zdôrazni a po
žadovali. aby na všetkých školách, ktoré vychovávajú kňazský dorast, sa zachova resp dosiahc
akademický ráz a akademická úroveň vyučovania, aby vyučovanie bolo verejné (opakom fcy bolo
tajné vyučovanie tajných náuk) a aby sa zachovalo (resp dosiahlo) bib^cko-arkevnode -iné vý
chodisko štúdia, ktoré predpokladá vyučovanie a následne znaiosf hebrej6ny gréčtiny a l a s i č « ^
Taktiež pokladám za významné, že na kvalitnom vzdelaní kňazského dorastu n e z i e ž <r
predstaviteíom bohosloveckých fakúlt, ale aj vedúcim predstaviteľom cirkvi Tento fakt sa presv
v tom, že na konferencii sa nezúčastnili len zástupcovia bohosloveckých fakúlt ale aj cirkev n e 
vedeni
Zavádzanie kreditného systému štúdia na EBF o d budúceho školského roka e sp-ávnvm
krokom k tomu, aby naši študenti dostali základy, na ktorých môžu dalej budovat kttekoivu*
v Európe
doc. ThDf Jural Bándy

17

Bohatá činnost odbočky
SLOVENSKEJ LITERÁRNOVEDNEJ SPOLOČNOSTI
na Pedagogickej fakulte UK
Slovenská literárnovedná spoločnosť pri SAV (SLVS) každoročne vyvíja mnohé aktivity,
medzi ktoré patrí aj podnecovanie a bilancovanie literárnovednej výskumnej činnosti for
mou prednášok, odborných seminárov, vedeckých konferencií a pod.Z tohto hľadiska
bohatá je činnosť odbočky SLVS, ktorá pracuje na Pedagogickej fakulte UK. V minulom
roku stredom jej záujmu boli významné výročia dvoch velikánov slovenskej poézie. Pri
príležitosti 150. výročia narodenia P. O. Hviezdoslava sa na jej pôde uskutočnil odborný
seminár, na ktorom prehovoril PhDr. S. Šmatlák, DrSc., na tému 'Hviezdoslav v kontexte
storočia' a prof. PhDr. F. Štraus, CSc., predniesol prednášku 'Strofa a strofické formy
v poézii P. 0. Hviezdoslava'. Hviezdoslavovmu výročiu venoval prednášku aj doc. PhDr.
I. Cvrkal, CSc., ktorý sa zamýšľal nad jeho prekladmi z nemeckej poézie.
Prednáškou prof. PhDr. F, Štrausa, CSc., 'Rytmický a sémantický model hexametra
Svatopluka Jána Hollého' si členovia odbočky a poslucháči uctili pamiatku Jána Hollého
(150. výročie jeho úmrtia). Doc. PhDr. E. Tkáčiková, CSc., prednášku na tému 'Českí
profesori na bratislavskej univerzite: prof. Ján Vilikovský' - venovala 80. výročiu založenia
UK a 95. výročiu narodenia prof. J. Vilikovského Poslucháčsku pozornosť upútala
prednáška prof. PhDr. Viliama Marčoka, CSc., na tému 'Od 'izmov" k avantgardam
a späť. V tejto úspešnej činnosti odbočka pokračuje aj v tomto kalendárnom roku.
Významné životné jubileum nestora slovenskej literárnej vedy akademika Karola
Rosenbauma (7. februára sa dožil 80 rokov) bolo podnetom, aby odbočka SLVS,
Katedra slovenskej literatúry a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty UK a Spolok
slovenských spisovateľov 24. februára t. r. usporiadali kolokvium na ternu "Sloven
ská literárna veda po roku 1945". Účasťou prof. dr. Ludviga Richtera, ktorý predniesol
prednášku 'Slovenská literárna veda v Nemecku', kolokvium dostalo medzinárodný
charakter. Na kolokviu o vývine slovenskej literárnej vedy po r. 1945 a o podiele K Ro
senbauma na jej formovaní prehovorili viaceré významné osobnosti slovenskej literárnej
vedy: prof. PhDr. E. Hleba, CSc., doc. PhDr. E. Tkáčiková, CSc., doc. PhDr. I. Cvrkal,
CSc.. PhDr. S. Šmatlák, DrSc., PhDr. M. Žitný, CSc., a i. Kolokvium svojím vecným analy
tickým prístupom k materiálu a faktom, vedeckými postupmi pri poznávaní vývinových
etáp a tendencií literárnej vedy po roku 1945. sa pokúsilo vymedziť zástoj a miesto K Ro
senbauma v literárnohistorickom procese tohto metodologicky rozporného, zideologizo
váného a neraz mocensky spolitizovaného spoločensko-kultúrneho obdobia. V závere
kolokvia sa konštatovalo, že v súčasnosti literárna veda musí prekonávať kritickým
prehodnotením nielen predchádzajúci marxistický dogmatizmus a jeho ideológiu, ale
aj literárno-politický nihilizmus, ktorý vedecké poznanie nahradil pseudorevolučnou ré
torikou.
Odbočka SLVS pri SAV na Pedagogickej fakulte UK plánuje uskutočniť viacero dalších
príťažlivých podujatí, napr. odborný seminár o Dejinách slovenskej literatúry S. Šmatláka,
o aktuálnych problémoch historickej poetiky, prednášku PhDr. V. Turčányho, CSc., o kla
sicistickej poetike J. Hollého a iné aktivity. Zaiste témy a problematika priláka na tieto od
borné akcie nielen členov SLVS a poslucháčov, ale aj pracovníkov príslušných vedeckých
ústavov, filozofickej fakulty a iných kultúrnych inštitúcií.
Prof. PhDr. František štraus, CSc.,
predseda odbočky SLVS

Vynikajúci výsledok štátnic
z ošetrovateľstva
Napriek chrípke, ktorá ohrozovala
nás pedagógov aj študentov, sme na
JLF UK v Martine v dňoch 1. a 2. feb
ruára 2000 s pocitom radosti a hrdosti
počúvali vysoko kvalifikované odpove
de 19-tich študentiek 5. ročníka magis
terského štúdia ošetrovateľstva, ktorý
mi sa prezentovali na štátnej skúške

z Ošetrovateľstva II. Státnice z tohto od
boru sa konali už po šiestykrát a pod
predsedníctvom profesora Straku sa
Státnicová komisia skladala z odborní
kov v oboch smeroch - ošetrovateľstva
aj medicíny. Členkou komisie bola aj
MUDr. Mária Kovářová. CSc. zo ses
terskej Lekárskej fakulty UPJŠ v Koši
ciach.
Okrem teoretických otázok prezento
vali adeptky pri štátnej skúške aj vý
sledky sedemtýždňovej ošetrovateľskej
praxe, ktorú vykonávali v nemocniciach
na celom území Slovenskej republiky
Súčasne každá študentka předkládá
la návrhy na ošetrovateľský výskum
a kvalitatívne štandardy pre ošetrova
teľskú prax Najmä táto čast štátnei
skúšky poskytla nielen študentom ale
aj členom komisie veľa cenných náme
tov, ktoré sa. dúfame, v budúcnosti bu
dú môct realizovat Celkový priemer
štátnej skúšky z Ošetrovateľstva и bol
prekvapujúco, ale zaslúžene veľmi vy
soký - 1.1 Všetky adeptky skúšky pre
javili vysokú motivovanosť a snahu
skvalitniť a zveľadiť ošetrovateľskú pro
fesiu.
Za odbor ošetrovatelstvo a celú pe
dagogickú komisiu a aj ostatných
pedagógov JLF UK si dovoľujeme toh
toročným absolventkám tejto štátnej
skúšky vyslovit pochvalu a zaželať im
na našej akademickej pôde aj v praxi
vela úspechov aj zadosťučinenia.
Mgr. Zelmira Szabdová
prof. MUDr. Štefan Straka, DrSc., JLF

II. reprezentačný ples nášhn "Spolku"
Február sa stal časom plesov. Bolo ich mnoho i 12. februára, ale iba je
den z nich bol naozaj výnimočný. U ž druhýkrát h o usporiadal Spolok štu
dentov a absolventov Ústavu medzinárodných vzťahov a aproximácie
práva Právnickej fakulty UK ako svoj reprezentačný ples, ktorým jeho
usporiadatelia chceli dokázať, ž e ako budúci pracovníci v oblasti medziná
rodných vzťahov a diplomacie ovládajú diplomatický protokol, vedia sa
zabávať a zároveň myslieť i na benefičně ciele.
Ples sa konal pod záštitou a za osobnej prítomnosti ministra zahranič
ných vecí Eduarda Kukana, ktorý v o svojom slávnostnom prejave pouká
zal na úlohu a význam ústavu ako aj na výsledky práce jeho absolventov,
z ktorých viacerí pôsobia v zahraničných službách. Plesu sa zúčastnili zá
stupcovia diplomatického zboru v SR, akademickí' funkcionári právnickej
fakulty i univerzity a mnoho dalších hostí.
Vznik a činnosť ústavu je nerozlučne spätá s menom jeho zakladateľa
doc. JUDr. Karola Rybáříka, CSc. Absolventi jeho ústavu sa preto rozhodli
každoročne udelit "Cenu Karola Rybáříka' mladému diplomatovi, ktorý sa
významnou mierou zaslúžil o rozvoj slovenskej diplomacie. Na II. repre
zentačnom plese bola táto cena udelená bývalému pracovníkovi MZV S R
in memoriam Sveťovi Bombíkovi, ktorý zohral najmá v porevolučnom ob
dobí významnú úlohu v zápase o novú tvár slovenskej zahraničnej politi
ky. Cenu venoval akademický sochár Drahomír Pirhei
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Ľudský rozmer plesu podporila tombola, ktorej výtažok v o výške
63 000 SK sa najma vdaka UNICEFU venoval deťom, a to prostředníc
tvom občianskeho združenia Návrat Atmosfére starobylej a stále krásnej
Reduty, v ktorej sa ples konal, vdýchli tak Študenti a všetci zúčastnení ir.tu
dávku humánnosti a spolupatričnosti s tými. ktorí to najviac potrebujú
(zel)

Pripomíname

si .. .

Seminár k životnému jubileu
profesora Milana Zigu
Katedra filozofie a dejín filozofie FIF UK
v Bratislave usporiadala dňa 28. januára 2000
pracovný seminár venovaný životnému jubi
leu popredného slovenského filozofa a vyso
koškolského pedagóga prof. PhDr. Milana
Zigu, CSc., ktorého celoživotná vedecká a pe
dagogická práca je spätá s touto katedrou
a ktorý sa výrazne podieľal na formovaní niekoľ
kých generácií filozofov na Slovensku.
Seminár sa stretol s velkou odozvou, o čom
svedčí aj fakt, že sa na ňom aktívne zúčastnilo

viac ako tridsať filozofov z viacerých filozofických
pracovísk zo Slovenska a z Českej republiky.
Tematicky bol seminár zameraný najmä na dva
problémové okruhy, s ktorými je späté dlhoroč
né bádateľské i pedagogické pôsobenie prof.
Zigu, a to dejiny filozofie a vzťah filozofie a ve
dy (najmä fyziky). Viacerí zo zúčastnených sa
zaoberali prínosom prof. Zigu v oblasti výsku
mu dejín svetového i slovenského filozofického
myslenia, ako aj v oblasti filozofických otázok
prírodných vied. Ďalšie rozmery jeho publikač

ných aktivít reflektovali príspevky o vzťahu filo
zofie a literatúry, resp. kultúry, ktorému prof
Zigo tiež venoval pozornosť aj ako dlhoročný
člen redakčnej rady Slovenských pohľadov, či
prispievateľ Kultúrneho života a ďalších časo
pisov.
Svojimi odbornými prácami, ale aj osobným
pôsobením sa M. Zigo po celý život zasadzo
val - a doposiaľ sa zasadzuje - za intenzívnejšiu
spoluprácu filozofie jednak s inými, najmä prí
rodnými vedami, jednak s literatúrou a umením.
Jeho úsilie, aby sa filozofia stala sprostredkovatelkou a integrujúcou silou všetkých zložiek
kultúry, ostáva dodnes aktuálne - aj ako výzva
pre nastupujúce generácie našich filozofov,
Etela Farkasova

K j u b i l e u prof. MUDr. Rudolfa Moravca, DrSc.

Ľudskosť nesmie byť prepychom
Nedávno v časopise "Knižná revue" bol publi
kovaný rozhovor s profesorom Moravcom, kde
ako celoživotné krédo jubilanta bola uvedená tá
to myšlienka. A j tieto riadky, ale aj jednoducho
úcta, priateľstvo a spolupatričnosť k našej Uni
verzite nás viedli k tomu, aby sme sa s rešpek
tom pred osobnosťou pána profesora aspoň na
okamih pozastavili.
Jeho život a práca by si zaslúžili aj odborné
hodnotenie - rekapituláciu, ale iste pre velkú za
neprázdnenosť to nikto neurobil. My môžeme
len pripomenúť, že pán profesor bol dlhé roky
prednostom 1. chirurgickej kliniky, že prednášal
a vychovával stovky študentov - terajších leká
rom, Vieme tiež, že napísal sám, Či ako spolu
autor viacero odborných kníh a celoštátne po
užívaných vysokoškolských učebníc. On to bol,
kto nikdy nezabudol vyzdvihnút význam svojich
učiteľov - zakladateľov a priekopníkov sloven
skej chirurgie. O tom písal aj pre laickú verejnosť

v poučnej a pôsobivej knižke "História chirurgie
na Slovensku". Priblížil nám radosti ale i súženia
lekára, psychiku pacienta aj celkovú atmosféru
nemocnice v teraz už dosť populárnej knižke "Zo
zápisníka chirurga". Boli to možno stovky publi
kovaných odborných a vedeckých prác, nespo
četné množstvo hodín venovaných výchove aš
pirantov či práci v habilitačných komisiách a ko
misiách pre velVé doktoráty, a to v rámci vtedaj
šieho celého Československa Nikto už nespočí
tá ďalšie hodiny plynúce z práce a poslania
v odborných funkciách, jednoducho z práce pro
fesora* učiteľa-vychovávateľa a z práce profesora-doktora s povinnosťou liečiť.
Milý pán profesor. Tvoji - občas aj pacienti,
ale neustále ostávajúci priatelia, Ti k Tvojim
sedemdesiatinám želajú dobré zdravie, ra
dost v rodine, neutíchajúci dynamický záujem
o všetko dianie okolo nás, ale hlavne na Alma
mater a jej Lekárskej fakulte a to všetko pri

zachovaní Tvojho: 'Aby íudskost neostala
prepychom".
Trúfneme si povedat, že sa k nám pripájajú ra
dy dalších priateľov, alebo "aspoň vdačných pa
cientov*.
Pavel Paľuš, Ivan Trenčianský,
Milan Vachula

Opustil nás prvý doktor prírodovedy UK
Začiatkom februára sme sa navždy
rozlúčili s priekopníkom slovenskej me
teorológie a klimatológie RNDr. Štefa
nom Petrovičom. Dožil sa úctyhodného
veku 93 rokov a jeho život, hoci bol len
čiastočne spätý s vysokoškolskou kated
rou, bol požehnaný nielen dĺžkou. Nevšed
ný bol najmä tým, čo nám tu zanechal.
Rodák zo Spišských Tomášoviec a levoč
ský maturant ukončil štúdium matematiky
a fyziky na Prírodovedeckej fakulte Karlo
vej univerzity v r. 1931. Začal ako gymnazi
álny profesor v Košiciach, po Viedenskej arbitráži bol však nútený odísť do
Trnavy. Po krátkom čase však "prestúpil" do Ústredia slovenskej poveter
nostnej služby, ktoré sa v r. 1940 stalo Štátnym hydrologickým a meteoro
logickým ústavom. Meteorológii a klimatológii ostal verný po celý život,
pričom aktívne pracoval až do svojich osemdesiatin. Pečať |eho osobnosti
nesie rad zariadení, ktoré dnes považujeme za základnú výbavu meteoro
lógie: V r . 1940 dal podnet pre začatie meteorologických pozorovaní na
Lomnickom štíte a vystrojil tamojšiu stanicu, to isté sa mu podarilo neskôr
na Chopku. Bol iniciátorom a konštruktérom výstavby zrážkomerných totalizátorov na vysokohorských a neobývaných miestach Slovenska. Klima
tologický analyzoval príčiny roztápania sa Dobšinské] ľadovej |askyne
a navrhol úpravy, ktoré umožnili zachrániť tento prírodný klenot.
Do r. 1960 pôsobil externe na Slovenske] vysokej škole technickej, kde
prednášal študentom vodohospodárstva a zememeračstva. Školil v meteo

rológii aj športových a profesionálnych letcov. Bol zakladateľom a prvým
predsedom Slovenskej meteorologickej spoločnosti, členom vedeckých
rád, nehovoriac o iných odborných fórach.
Bibliografia jeho vedeckých a odborných prác má úctyhodný počet
236 položiek. Spomedzi nich treba vyzdvihnúť tie, ktoré majú principiálny
charakter: autorská účasť na vydaní trojdielneho Atlasu podnebia Česko
slovenska, redigovanie trilógie o klimatických pomeroch Slovenska a mo
nografiu Klimatografia kúpeľných a vybraných miest Slovenska
Po založení prírodovedeckej fakulty na našej univerzite sa stal v r. 1940
prvým nositeľom titulu RNDr. Univerzita v tom čase nemala ešte predtlače
né diplomy pre doktorov prírodovedy a tak v jeho diplome je pôvodné
PhDr. rukou opravené na RNDr.
Hovorí to čosi to aj o histórii UK, ale to nechajme historikom.
Dr. Petrovič sa v r. 1950 habilitoval za súkromného docenta, avšak tento
titul boi zrušený skôr ako mohol dostať svoj diplom. Pritom jeho publikač
ná činnosť, založenie vedeckej školy, ale aj pedagogická práca a medziná
rodný ohlas (a to nielen citačný) ho predurčovali aj na vyšší titul Za
titulmi sa však nehnal. Dostal rad iných ocenení. Hodno z nich spomenúť
aspoň to, že Antonín Mrkos využil právo objaviteľa a nazval jednu z planétiek medzi Marsom a Jupiterom menom "Petrovič" a to je pomník, ktorý
nie je odkázaný na opateru pozostalých
Dr. Petrovič bol príkladom špičkového odborníka a skvelého človeka.
Zanechal ďaleko viac než len svetlú spomienku v mysliach tých, ktori ho
poznali Posunul poznanie o výrazný krok vpred a zanechal dielo, na kto
rom stavajú a budú stavať dalšie generácie.
(dm)
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S t u d e n t s k y m p e r o m
Na začiatku
Medzinárodný
deň žien, na konci Deň
učiteľov a nad tým všet
kým Mesiac knihy. Aj tak
kedysi vyzeral marec. No
červené nástenky,
ktoré
nám ho v tejto podobe
vtláčali do pozornosti
i
pamäti, dávno ľahli po
polom.
Dnešné verejné plochy
pripomínajú
iné marcové
udalosti a osobnosti.
Na
iilinskom
Katolíckom
dome
vstáva z popola Jozef Tiso,
jeden z otcov slovenskej
autonómie a prezident
voj
nového štátu. Dnešný držiteľ tohto postu pohotovo
posypal pamiatku proble
matického predchodcu
plným priehrštím
popolné
ho prachu. Neželá si oslavu
zločinného
režimu.
Zároveň však v iných
súvislostiach
neúnavne
opakuje: nehovorme
o re
žime. keď svedomie nič ne
vyčíta Úmysel bol dobrý,
zdôrazňuje
dnešná hlava
štátu Tá prvá by mohla
povedať to isté. Ťažko tu
obhajovať.
Čistý subjektív
ny štít neprekryje objektív
nu vinu. Inak by sa ani
pápež v mene cirkvi neo
spravedlňoval
za chyby in
kvizície či protireformácie.
Ešteže nám marec znova
prináša popol Popolcovej
stredy a s ním štyridsať
pôstnych
dni na rozmys
lenie, kam s ním Dobré by
bolo začať od hlavy. Na
každej nájdeme aspoň kú
sok masla.
TERÉZIA KOLKOVÁ

Attila Oros, hádzanár a študent F T V Š U K :

„Neviem si predstaviť život
bez športu"
D v a d s a ť d v a r o č n ý N o v o z á m č a n Attila O r o s j e hádzanárom
e x t r a l i g o v é h o m u ž s t v a T J Štart N o v é Zámky. U ž druhý rok
študuje na Fakulte telesnej v ý c h o v y a športu UK v Bratislave
o d b o r telesná v ý c h o v a - pedagogika.
Kedy sl s a začal venovať
hádzanej?
- Bol som štvrták na základnej
škole. Učiteľ telesnej výchovy
oslovil menšiu skupinu žiakov, či
nechcú hrať hádzanú. Najprv
sme presne ani nevedeli, čo to
je. Z tých zdatnejších potom
zostavil mužstvo.
Hádzaná má u nás v rodine
tradíciu: kedysi hralo pat' Orosovcov v jednom mužstve: můj
otec, dvaja jeho bratia a dvaja
bratranci. Trinásť rokov hrám
hádzanú, z toho približne desať
rokov mávam tréningy denne. Už
je to aj zvykom.
Neunavuje

ťa to?

- Kedy ako. Niekedy to už člo
veku ide na nervy, ale nerobil by
som to toľko rokov, ak by ma
k tomu niečo nepriťahovalo.
Kedy si sa rozhodol
štúdium na FTVŠ?

pre

- Keď som k tomu nabral dosť
síl. Hneď po ukončeni gymnázia
som nemal odvahu prihlásiť sa
tam - bál som sa požiadaviek.
A l e keď s o m s a na ne v i a c
pripravoval, prišiel som na to, ž e
sa to dá zvládnuť. Neviem si
predstaviť život bez športu.
Takže si sa rozhodol
šport na celý život?

pre

- Č i na celý ž i v o t , to ešte

Akými jazykmi hovoríte?
Takto sa opýtali kedysi v jednom interview karikaturistu Viktora
Kubala. Odpovedal svojsky - obrázkom. Nakreslil zopár zvieracích
hláv s vyplazenými jazykmi.
Jazykom" nemusí byť len slovenčina, angličtina, nemčina... Niekto
má rád brechanie, kotkodákanie či mňaukanie. Ale ani to nie je
všetko, ako som si uvedomila nedávno v košicko-bratislavskom
expresnom rýchliku. Nie preto, ž e bol ešte plnší ako inokedy, číže
plnší ako j e únosné a ľudské. Naopak, mala som šťastie zvané
miestenka. Naše kupé bolo ako oáza, kúsok iného sveta, podozrivo
pokojné a mikve. Len spolusediaci sa zhovárali akosi zvláštne...
A j posunková reč hluchonemých patrí medzi „jazyky". 2ena a
muž vedľa mňa horlivo gestikulovali, bezhlasne artikulovali, doho
várali sa, kto zje chlieb so šunkou a vypije pomarančový džús
Navzájom si .čítali" úryvky z Nového času a časopisu Prebuďte
sa!, občas sa zaujímavo .hádali".
Pred mojimi očami sa odohrával zázrak komunikácie. Zázrak ľudskej
v y n a c h á d z a v o s t i , ktorá s a nedá spútať a n i .neposlušnými"
zmyslami. Zázrak možno väčši, ako keby tí dvaja zrazu začali
normálne počuť a hovoriť.
(TK)

neviem. Zatiaľ to vyzerá tak, ž e
vyplní veľkú časť z neho. Dúfam,
ž e sa mu budem môcť ešte
minimálne desať rokov aktívne
venovať, a že aj potom budem
mať možnosť ostať pri ňom.
Prečo si si vybral kombi
náciu telesná výchova pedagogika?
- Nechcel som študovať iba
trénerstvo. Vybral som si preto
dvojodborové štúdium, lebo dú
fam, ž e sa mi po jeho ukončeni
rozšíri škála možností uplatniť
sa.
Okrem hádzanej
sa ve
nuješ aj iným športovým
odvetviam...
- A k o hobby h r á m f u t b a l
v mestskej lige. Predtým, ako
som sa dostal na tuto školu, som
chodil aj na gymnastiku Máme
v nej tiež rodinnú tradíciu môj
otec sa jej venoval šesť rokov.
Hrávam aj tenis, plávam, takže
tie letné športové disciplíny sú
mne milšie.
Nie je namáhavé
denne
cestovať do Bratislavy do
školy a popoludní
znovu
naspäť do Nových Zám
kov na tréningy?
Vyjdú
vám, profesionálnym
hrá
čom, vyučujúci v ústrety?
- Keďže som zmluvný hráč,
inú m o ž n o s ť n e m á m . A k to
chcem robiť, musím to zvládnuť.
Niekedy je to fyzicky i psychicky
dosť náročné. Na prvom mieste
stoji u mňa škola. Hráči, ktorí
hrajú najvyšší stupeň v nejakej
športovej disciplíne, si můžu
zvoliť individuálny študijný plán
- ako aj ja. Umožní mi to viac
absencii, skúšobné obdobie
mám predĺžené.
Máš nejakého obľúbené
ho športovca,
ktorý ti je
vzorom?
- Je to Talant Duischebaev absolútne univerzálny a krea
tívny hráč. Mojim vzorom je tiež
môj otec.
Ďakujem za r o z h o v o r a že
lám ti v e ľ a športových úspe
chov!
S i l v i a Varagyová

Na s l o v í č k o
Knižnica nadácie Freedom Fo
rum v Centre nezávislej žurna
listiky (CNŽ), sídliacom v budove
Katedry žurnalistiky F i F U K ,
pripravuje pre študentov žurna
listiky, politológie ale aj iných
odborov a novinárov diskusné
kluby s odborníkmi z praxe s ná
z v o m Fórum. A k o sa túto my
šlienku podarilo ďalej rozvinúť,
hovorí Dr. Ľubi ca Horváthová,
manažérka knižnice CNŽ:
„Půjde o okrúhle stoly na tému
Médiá a propaganda, ktoré bu
dú mať naďalej charakter nefor
málnej nemoderovanej disku
sie a v letnom semestri upnemia svoju pozornosť najme na
problematiku Čečenska a Ko
sova Preto chceme užšie spo
lupracovať s občianskym ne
ziskovým združením človek v
ohrození, ktorého členovia nav
števujú oba menované regióny
Prvé zo séne střetnuti sa usku
točni už v marci Pn čečenské/
otázke by mali byť špeciálnymi
hosťami český publicista Jaro
mír štetina a slovensky lepottér
Peter Košický, o Kosové príde
rozprávať novinár Patrik Dubov
ský
Radi by sme prizvali aj
teoretikov z katedry žurnalistiky,
politológie, histórie ako aj za
hraničných hosti. A pretože ide
o diskusné fórum, vitanl sú všet
ci záujemcovia z radov študen
tov a širšej verejnosti, ktorí majú
chuť o spomínaných
témach
hovoriť."
Katarína K a p u s t o v á

Mýty a skutočnosť
V poslednú februárovú stredu
sa v aule UK konala celouniverzitná prednáška na tému
Mýty o počiatkoch slovenských
dejin. Príspevok predniesla prof.
PhDr Tatiana Štefanovičová,
CSc., vedúca Katedry archeo
lógie FiF UK.
Predostrela v ňom rozličné te
órie t ý k a j ú c e s a p r a v l a s t i
Slovanov či ich prvých štátnych
ú t v a r o v na n a š o m ú z e m i Samovej ríše a Veľkej Moravy.
Zároveň poukázala na nebez
pečenstvo neodbornej práce s
prameňmi. Niektorí .historici" si
totiž všímajú iba tie fakty a údaje
z dobových kroník, ktoré zapa
dajú do ich výkladu dejín, nehľa
diac pritom na objektívnu realitu
A j takto vznikajú myty a zďaleka
to neplatí len o S l o v e n s k u
Aktuálnosť a atraktívnosť tohto
problému naznačila plodná
diskusia.
-mi-
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