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Vianočný koncert v rytme jazzu
Predvianočný čas je jedna z mála vzác
nych chvíľ, keď s a ľudia nestretávajú pracov
ne ale preto, aby si podali ruky, porozprávali
s a i zablahoželali si pokojné a radostné
sviatky, aby s a obdarovali.
Krásnym predvianočným darom bol tra
dičný Vianočný koncert, na ktorý dňa
21. decembra 2000 do Auly UK pozval
rektor UK prof. F. Devínsky profesorskú
komunitu našej Alma mater.
Program koncertu mal tentoraz nezvy
čajné, n o o to príťažlivejšie jazzové ladenie
Atmosféru dvadsiatych a štyridsiatych ro
kov navodila nostalgická hudba Jazzového
orchestra Bratislava Hot Serenaders pod
umeleckým vedením Juraja Bartoša a kla
sickými melódiami domácej i zahraničnej
proveniencie vrátila čas o mnoho rokov späť.
V druhej časti programu vystúpila Vokálna
skupina Close Harmony Friends s umelec
k ý m vedúcim Mariom Fančovičom, aby da
la v o vianočných melódiách vyniknúť svojej
skvelej hlasovej kompozícii.
Ve če r to bol v ý n i mo č ný - nielen pre svoj
zaujímavý kultúrny obsah, ale n a j m ä preto,
ž e s a konal v o vynovenej A u l e UK, ktorá
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v d ä k a rekonštrukčným prácam a novému
interiéru nadobudla opäť žiarivý lesk, ktorý
jej historicky prináleží a k o najúctyhodnej
šiemu symbolu univerzitných tradícií. Sláv

nostnú p o h o d u úspešne zavŕšil vianočný
prípitok, n a ktorý rektor U K prof. F. Devín
sky pozval prítomných hostí d o Rektorskej
siene UK.

Blahoželáme novým profesorom Univerzity Komenského
Prezident SR Rudolf Schuster vymenoval dňa 5. decembra 2000 na Bratislavskom hrade
43 nových profesorov slovenských vysokých škôl. medzi nimi aj desat nových profesorov
Univerzity Komenského:
prof. ThDr. Juraj BANDY pre odbor evanjelická teológia z Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK.
prof. PhDr. Damian KOVÁČ, DrSc., pre odbor pedagogická psychológia z Pedagogickej fakulty UK.
prof. PhDr. Eduard KREKOVIČ, CSc., pre odbor archeológia z Filozofickej fakulty UK
prof. MUDr. Peter KUKUMBERG, CSc., pre odbor neurológia z Lekárskej fakulty UK.
prof. RNDr. Milan MEDVEĎ, DrSc., pre odbor matematika z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky U K
prof. PhDr. Ondrej MESZAROS. CSc.. pre odbor moderná neslovanská filologia z Filozofické] fakuty U K
prof. MUDr. Milan PROFANT, CSc., pre odbor otorinolaryngológia z Lekárskej fakulty U K
prof. RNDr. Branislav ROV AN CSc., pre odbor informatika z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky U K
prof. MUDr. Fedor ŠIMKO, CSc., pre odbor normálna a patologická fyziologia z Lekárske; fakulty U K
prof. MUDr. Marián TURČÁNI, PhD., pre odbor normálna a patologická fyziológia z Lekárske, fakulty U K
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Prezentácia nových publikácií o EÚ
Európske informačné centrum (EIC) pri Delegácii Európskej komisie
v Slovenskej republike a Centrum európskych štúdií (CEŠ) Univerzity
Komenského v Bratislave usporiadali dňa 1. decembra 2000 v zasa
dačke Vedeckej rady UK prezentáciu nových publikácií Európska in
tegrácia a Poznávame Európsku úniu vydaných v rámci Edície európ
skych štúdií s finančnou podporou programu Európskej komisie Tempus
Phare Joint European Project. Prezentácia s a uskutočnila z a účasti veľ
vyslanca a vedúceho Delegácie Európskej komisie Waltera Rochela, štát
neho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR a hlavného vyjednávača
SR pre vstup do E Ú Jána Fígeľa a rektora U K prof. Ferdinanda Devínskeho.
Publikácia Európska integrácia predstavuje zbierku odborných príspevkov
významných slovenských politikov, ekonómov a predstaviteľov verejného
života zaoberajúcich s a prístupovým procesom Slovenska do Európskej
únie a európskou problematikou vôbec. Kniha bola spracovaná pod záštitou
štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR a hlavného vyjed
návača SR pre vstup do E Ú Jána Fígeľa, ktorého postrehy a názory na eu
rópsku integráciu tvoria jej úvod.

Jubileum
z pohľadu historikov
V uplynulých dňoch sme si pripomenuli 10. výročie vzniku
pobočky Rakúskeho ústavu pre východnú a juhovýchodnú
Európu v Bratislave.

V roku 1998 bol menovaný z a člena koordinačnej rady nemecko-českého
dialógového fóra a v júni 2000 bol opätovne zvolený.

Pobočka vznikla ako prvá n a jeseň roku 1990, v súčasnosti
v krajinách nášho regiónu už pracuje 5 takýchto pobočiek Po
čiatky jej vzniku ovplyvnila po novembri 1989 eufória slobody
a možnosti ľahšieho prístupu d o krajín západnej Európy pre
vedeckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov. Bolo zrejme
šťastnou hrou osudu, ž e pri vzniku bratislavskej pobočky padol
výber hlavného kooperujúceho partnera na Slovensku na Fi
lozofickú fakultu Univerzity Komenského. Bolo to šťastím nielen
pre spoločenské vedy, ale aj pre históriu. V tejto mimoriadnej
priaznivej dobe, keď sa užitočné a potrebné veci presadzovali
oveľa ľahšie ako dnes, sa d o čela pobočky dostal jej doterajší
vedúci univ. prof. Dr. Florin Žigrai, CSc. V jeho osobe sa „stretli"
záujmy nadšeného organizátora a propagátora slovensko-rakúskych stykov s konkrétnym záujmom aktívneho vedca a vyso
koškolského pedagóga, pôsobiaceho na Univerzite Komen
ského. Prof. Žigrai, hoci sám geograf, mal o d začiatku zmysel
a cit pre potreby spoločenských vied a v rámci nich aj pre
históriu. Z vlastnej autopsie poznal, č o pre naše obe susedné
krajiny znamenala spoločná minulosť Veľmi dobre vedel aj to,
prečo v predchádzajúcich desaťročiach vinou vládnuceho re
žimu u nás došlo nielen k deformácii pohľadu n a spoločnú his
tóriu, ale aj k ochladeniu vzájomných vzťahov Predovšetkým
prof. Žigraiovi, ako predstaviteľovi Rakuskemu inštitútu pre vý
chodnú a juhovýchodnú Európu n a Slovensku, patri naša vdaka
z a pomoc, ochotu, záujem i osobný podiel n a tom. ž e podporil
a umožnil slovenským historikom bádať v rakúskych archívoch
a knižniciach Osobne pomohol prekonať dovtedajšie historické
tabu, ktoré existovalo v o vzťahu k rakúskym de|inám Habsbur
govcom i samotným dejinám monarchie Týmto mnohým z nas
otvoril prvýkrát cestu d o fondov viedenských archívov a knižníc
Akokoľvek to znie paradoxne, je pravdou, ž e d o ústredných vie
denských archívov pred rokom 1989 sa dostalo len niekolko
vyvolených slovenských archivárov a historikov, aj to len na krát
ko. Nebol pritom čas na solídny bádateľský výskum a n a publiko
vanie výsledkov.
Nové možnosti sa naskytli až vdáka činnosti novozriadenej
pobočky Rakúskeho ústavu pre východnú a juhovýchodnú
Európu v Bratislave. Hoci zatiaľ neprišlo u historikov k realizo
vaniu takých náročných spoločných projektov ako napr. v oko
litých krajinách, doterajšie výsledky uplynulej činnosti sú veľmi
slušné a vytvárajú predpoklady aj pre spoločné rozsiahlejšie
projekty d o budúcnosti. Nie je potrebné hádam na stránkach
nášho časopisu kvantitatívne uvádzať, čo všetko sa z a uplynulé
desaťročie podarilo realizovať. J e toho nemálo. Boli to desiatky
študijných pobytov a v poslednou období už aj výskumných
projektov, ktoré umožnili našim historikom publikovať mono
grafie i spoločné zborníky z vedeckých konferencií. Bolo to ďalej
množstvo uverejnených štúdií a odborných článkov, ale aj
konkrétne doktorandské dizertačné a habilitačné práce. V ne
poslednom rade treba spomenúť aj vydanie samostatných
publikácií, ktoré umožnili inaugurovať s a našim vysokoškolským
učiteľom. Prirodzene, ž e tým sa výpočet konkrétnych činností
nekončí. Mimoriadne cenné, najmä na začiatku činnosti, boli
možnosti získať odborné kontakty s rakúskymi historikmi a in
štitúciami, ktoré umožnili častokrát našim učiteľom spoločne
vystúpiť n a mnohých vedeckých podujatiach. A j pre našich
študentov i širšiu verejnosť boli a sú mimoriadne príťažlivé pred
nášky našich rakúskych kolegov, či už je to n a pôde Univerzity
Komenského alebo Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave
Z hľadiska týchto mnohostranných aktivít zostávame pri spo
ločnej ceste objasňovania minulosti našich národov optimistami
aj d o budúcnosti a želáme jubilujúcemu inštitútu pracovníkom
jeho pobočky v Bratislave - úspech v započatom diele.

B. Posselt je novinár, korešpondent EÚ. úvodnikár a expert na Východ
v denníkoch a časopisoch do ma i v zahraničí, ako aj vydavateľ resp. autor
rôznych dôležitých publikácii.

Prof. PhDr. Jozef Badurík, CSc.,
vedúci Katedry slovenských dejín FIF UK

Publikácia Poznávame Európsku úniu je slovenským prekladom knihy
Johna McCormicka, profesora politických vied n a Univerzite v Indiáne (USA)
Táto publikácia predstavuje úvod d o problematiky Európskej únie a j e ur
čená všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť viac o jej fungovaní. Obsahuje všetky
významné fakty o podstate a histórii Európskej únie, ciele a motívy vy
stupujúce na pozadí európskej integrácie. Veľmi zrozumiteľným spôsobom
spracovania tejto problematiky a stručných ucelených zhrnutí širokého
spektra informácií a údajov približuje svojim čitateľom všetky aspekty roz
širovania a jeho vplyvu n a členské štáty a život ich občanov z dlhodobého
hľadiska.

Pokračoval cyklus „1001 Európa"
Aké inštitúcie existujú v rámci EÚ, aké úlohy majú v súčasnosti a ako sa
budú vyvíjať do budúcnosti? Akú úlohu hrá v týchto inštitúciách Slovensko?
Aké stanovisko zastupuje v týchto otázkach Paneurópa?
Týmito otázkami sa zaoberal Bernd
Posselt vo svojej prednáške Bu
dúcnosť inštitúcií v Európskej únii,
ktorá sa uskutočnila v Auditóriu
Maximum PRAF UK dňa 4. de
cembra 2000, a ktorú pripravili De
legácia Európskej komisie, Fran
cúzsky inštitút a Rakúske kultúrne
centrum v spolupráci s UK.
Bernd Posselt je členom Európ
skeho parlamentu a prezidentom Paneuropa-Union Deutschland. Z pove
renia tejto inštitúcie koordinoval od
začiatku osemdesiatych rokov - ako
delegát pre strednú a východnú Eu
rópu - aktivity zamerané na ochranu ľudských práv a slobôd paneurópskej únie
v krajinách komunistického bloku. Aktívne sa zapojil do politických a spo
ločenských zmien po roku 1989.
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Založenie Nadácie Dr. Jozefa Lettricha na JLF UK v Martine
Na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine sa dňa 29. novembra 2000 udiala
nevšedná a nanajvýš radostná udalosť, oficiálne založenie Nadácie Dr. Jozefa Lettricha,
ktorá vznikla z finančného daru p. Ireny Lettrichovej, sestry zosnulého Dr. Jozefa Lettricha. Pani
Irena Lettrichová, ktorá žije v USA, venovala v r. 2000 študentom J L F U K v Martine 5 0 000,- USD.
Zriaďovateľmi nadácie s ú podľa želania darkyne RNDr. Jela Šimeková a prof. Ľudovít Lettrich,
ktorý súčasne prevzal zodpovednosť správcu nadácie. Zloženie správnej rady nadácie je
nasledovné: prof. MUDr. Š. Straka, DrSc., predseda, RNDr. J. Šimeková, PhDr. V . Čelko, J. Vanovič, Ing.arch. I. Thurzo, prof. MUDr. J. Danko, CSc., doc. MUDr. D. Meško, CSc., Ing. M. Kočálka, JUDr. D. Vanko, členovia. N a prvé funkčné obdobie bola revízorkou ustanovená Ing. L. Červeňová.

Preambula štatútu nadácie hovorí:
JUDr. Jozef Lettrich, ktorý sa narodil 17. 6. 1905
v Diviakoch, zomrel 29. 11 1969 v N e w Y o r k u
a jeho telesné pozostatky boli r. 1990 uložené na
Národnom eintonne v Martine, patrí medzi význam
né postavy slovenského politického života novo
dobých dejín slovenského národa 20. storočia.
Významné miesto zaujal najmá v povojnových
rokoch, keď s a stal prvým predsedom Sloven
skej národnej rady, najvyššieho zákonodarného

orgánu slovenského národa, ako aj predsedom
Demokratickej strany - do februára 1948. Odmie
tal ideológiu fašizmu a komunizmu, obhajoval
slovenské národné práva, rovnoprávnosť náro
dov, priateľstvo s o západom aj východom, de
mokratický režim, súkromno-podnikateľský hos
podársky systém, podporoval kultúrny a hmotný
pokrok pri zachovaní domácich duchovných, ná
rodných a politických tradícií. V roku 1948 sa na
plnili jeho slová „demokracia a komunizmus
vedľa seba žiť nemôžu ani v medzinárodnom, ani

Podpisovanie štatútu Nadácie Dr. Jozefa Lettricha ye/ zriaďovateľmi na pôde JLF UK v Martine za prí
tomnosti notára a právneho zástupcu, 29. 11. 2000
Foto B. Bukov-

v o vnútropolitickom meradle." 11. marca v roku
1948 ilegálne prekročil hranicu a jeho druhým
d o m o v o m s a stali USA. V emigrácii bol zaklada
teľom Rady slobodného Československa a v ro
k u 1963 zakladá Stálu konferenciu slovenských
demokratických exulantov. Dr. Lettrich prednášal
n a univerzite, publikoval, napísal knihu Dejiny no
vodobého Slovenska.
Dr. Jozef Lettrich mal blízko k mladým ľuďom,
vážil si ich snahu získať nové vedomosti, vážil
si ich názor, ktorý vychádzal z objektívneho
posúdenia veci. V o vzdelaní spolu s ostatnými
atribútmi demokracie videl slobodu a nezávislosť
človeka.
Na pamiatku erudovaného, rozhľadeného a distingvovaného demokrata Dr, Jozefa Lettricha s po
litickým citom a z my s l om pre spravodlivosť, za
kladajú zakladatelia n a podnet Ireny Lettrichovej,
žijúcej sestry Dr. Jozefa Lettricha v USA. túto na
dáciu
Účelom nadácie je podporovať vzdelanie štu
dentov denného štúdia Jesseniovej lekárskej fa
kulty U K v Martine s vyučovacím jazykom slo
venským v tomto rozsahu:
- odmeny študentom z a umiestnenie n a prvých
troch miestach v o výročnej študentskej ve
deckej súťaži,
- od men y študentom z a umiestnenie na prvých
troch miestach v o výročnej súťaži znalosti
svetových jazykov (anglického a nemeckého)
organizovanej Ústavom cudzích jazykov JLF
U K v Martine,
- morálne ocenenie a finančná odmena z a m m o riadnu reprezentáciu JLF UK v Martine v oblasti
všeobecne humanistickej, kultúrnej a športové;
- úhrada cestovných nákladov n a letné prázd
ninové praxe v zahraničí.
I touto cestou vyslovujeme vďaku štedrej dár
kyni p. Irene Lettrichovej i všetkým, ktorí s a o tú
to ušľachtilú v e c nezištne starajú. Nadácii Dr. Jo
zefa Lettricha, ktorá prinesie svoje prvé ovocie
študentom JLF U K v Martine v tomto roku - 2001
želáme ničím nerušené a spravodlivé napĺňanie
jej ušľachtilých cieľov a dlhú užitočnú existenciu.
Š. Straka

Kreditný systém štúdia na JLF UK v Martine
V školskom roku 2000/2001 sa na Jesse
niovej lekárskej takulte UK v Martine zaviedol
kreditný systém štúdia v prvom ročníku vše
obecného lekárstva a ošetrovateľstva. Podsta
tou kreditného systému (ECTS - European Cre
dit Transfer System) j e zlepšenie priechodnosti
systému vzdelávania v o vnútri EÚ. Lekárske
fakulty U K počas predchádzajúceho školského
roku pripravili podrobný materiál tak, aby bol
zapracovaný d o Študijného a skúšobného po
riadku príslušných fakúlt. Aplikácia n a podmien
ky JLF U K v Martine vychádzala z toho, že:
- fakulta si zachová štruktúru študijných odborov,
- zostáva členenie štúdia n a ročníky,
- zabezpečí sa vzájomná náväznosť predmetov.
- zavedie sa systém ECTS kreditov, tj. 60 kre
ditov z a školský rok (360 kreditov z a 6 rokov
doktorského štúdia v študijnom odbore všeo
becné lekárstvo a 300 kreditov z a 5 rokov ma
gisterského štúdia v študijnom odbore ošetro
vateľstvo),
- fakulta bude v o zvýšenej miere uplatňovať prie
bežnú kontrolu vedomostí počas semestra.
ECTS kredit je hodnota, ktorá je pridelená jed
notlivým predmetom podľa zaťaženosti študenta

v porovnaní s celkovým množstvom práce, vyna
loženej študentom počas semestra. Kredit pri
delený z a 1 rok štúdia vyjadruje teda 1/60 roč
ného študijného úsilia priemerného študenta,
vynaloženého n a aktivity spojené s o štúdiom.
Toto bolo aj podkladom zavádzania kreditného
systému n a J L F UK. Počet 3 0 kreditov z a zimný
semester školského roku 2000/2001 v prvom
ročníku všeobecného lekárstva bol rozdelený na
sledovným spôsobom:
- anatómia 6 kreditov
- biofyzika 11 kreditov
- cudzí jazyk 2 kredity
- latinský jazyk 3 kredity
- lekárska biochémia 3 kredity
- lekárska biológia 5 kreditov
Každý vedúci predmetu so svojimi spolupra
covníkmi si stanovil podmienky získania kre
ditov, ktoré boli zverejnené n a začiatku semestra
tak, aby všetci študenti boli o nich informovaní.
Napr : 11 kreditov pridelených biofyzike bolo roz
delených n a získanie zápočtu a záverečných
skúšok v pomere 45 % ku 55 %. Úspešné zís
kanie zápočtu je podmienené aktívnou účasťou
študenta n a praktickom cvičení a absolvovaní

10 vstupných testov, ktoré s ú zamerané n a pre
verenie teoretických otázok stanovenej témy prak
tického cvičenia. Z a úspešný sa považuje taky
test, ktorý študent zodpovedal aspoň n a 60 %
Poznatky s ú získané ako samoštudiom, tak aj
z prednášok. Podobný systém s a stanovil aj
u ostatných predmetov tak. aby zaťaženie študen
ta bolo plynulé. Rozloženie získania kreditov
počas celého semestra vedie k systematickému
vzdelávaniu s a študenta. Súčasťou kreditného
systému j e aj rozšírený systém znamkovania:
A = 1 , B=1-, C = 2 , D = 2 - , E = 3 . F x = 4 (neprospeli
Kreditný systém n a lekárskych fakultách by
mal viesť nielen k priechodnosti systému medzi
jednotlivými fakultami, ale aj k zlepšeniu kvality
výučby z o strany učiteľov a pnebežnej kontroly
štúdia počas celého semestra. Č i sa nám pred
pokladané zámery splnia, ukáže čas Skúsenos
ti, ktoré získame v prvom roku kredrtneho štuaia
budeme aplikovať pri štúdiu medicíny v ďalších
ročníkoch
Doc. MUDr. Eva Rozborilova CSc
prodekanka pre pedagogickú činnost
JLF UK Martin
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P r v é desaťročie s v o j e j existencie a z á r o v e ň desiate v ý r o č i e tejto f o r m y v z d e l á v a n i a n a S l o v e n s k u s i d ň a 7. decembra
2000 pripomenula Univerzita tretieho v e k u na U K . Pri tejto príležitosti sa uskutočnil pracovný seminár pre učiteľov UTV,
riadiacich, metodických a odborných pracovníkov UTV, ako aj poslucháčov a absolventov UTV. Na s l á v n o s t n o m otvorení
seminára bol prítomný a j rektor U K prof. F. D e v í n s k y , ktorý o d o v z d a l univerzitné ocenenia prof. RNDr. P a v l o v i Hrnčiarovi,
DrSc., z a j e h o v ý z n a m n ý podiel na v z n i k u U T V na U K a PhDr. Nadežde Hrapkovej, PhD., v e d ú c e j Referátu celo živo tného
v z d e l á v a n i a a U T V n a Rektoráte UK.

Desať rokov Univerzity tretieho v e k u
na

UK

a na

Úvodný referát o Univerzitách tretieho v e k u n a Slovensku a ich per
spektívach predniesol prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc., prezident Asociácie
UTV na Slovensku. Na jeho vystúpenie nadviazala PhDr. N. Hrapková, PhD.,
ktorá sa zaoberala premenami a vývo jom vzdelávania starších ľudí n a U K
počas desať rokov existencie U T V a v z á j o m n ú desaťročnú spoluprácu
zhodnotil prof. Ing. Ján Tomovčík, DrSc.. predseda Jednoty dôchodcov
Slovenska. V dalších vystúpeniach prezentovali svoje skúsenosti s pô
sobením U T V zástupcovia FIF U K a J L F UK, ako aj hostia z partnerských
univerzít - z UPJŠ Košice, z U M B v Ban. Bystrici, S P U v Nitre a z S T U Bra
tislava.
Pri príležitosti tohto významného jubilea seniorského vzdelávania
na UK sme požiadali o rozhovor vedúcu Referátu celoživotného
vzdelávania a UTV na R U K - PhDr. Naděždu Hrapkovú, PhD.
•Prečo vlastne vznikli Univerzity tretieho veku?
- Ako prvé vznikli Univerzity pre starších v o Francúzsku pred 27 rokmi
a stali sa základom pre ďalšie univerzitné edukačné aktivity orientované pre
seniorov. Či sa u ž nazývali univerzitami tretieho veku, univerzitami každého
veku alebo univerzitami voľného času, znamenali nielen zmenu, ale novú
možnosť pre tých, ktori mali záujem využiť svoj voľný čas užitočne a v pro
spech nielen seba, ale aj iných. Prvotným poslaním U T V bolo vzdelávanie
v odboroch mediány, ošetrovateľstva, rehabilitácie, sociálnej práce a v od
boroch, ktoré viedli starších ľudí k tomu, aby s a dokázali postarat o seba aj
iných. Význam domácej ošetrovateľskej starostlivosti dokumentujú aj šta
tistiky o zvyšovaní počtu starších ľudí, poklese pôrodnosti a zároveň
predlžovaní ľudského veku. A práve toto bol v čase otvárania prvých se
niorských univerzít jeden z dôvodov osvety a vzdelávania starších ľudí. V na
šich podmienkach, k e d v minulosti nemalo veľa občanov možnosť študovať
na vysokej škole, znamená U T V aj určité naplnenie životného sna. Ďalšia
skupina frekventantov hľadá n a univerzitách kvalitné vyplnenie voľného času,
ktorý sa im otvára po výchove a odchode detí z domova a pribúda aj
v súvislosti s odchodom do dôchodku. Tento voľný priestor starší ľudia chcú
naplniť a program, ktorý im univerzity ponúkajú, je pre nich zvyčajne veľmi
zaujímavý. Nielen vzdelávacie možnosti, ale aj mnoho spoločenských
a kultúrnych príležitostí dáva frekventantom pocit plnosti života a sebareali
zácie.
•Ako vznikla UTV na UK?
- Na základe informácií a tiež podľa vzoru francúzskych, neskôr poľských
a českých univerzít tretieho veku, vznikla ako prvá n a Univerzite Komenské
ho koncepcia vzdelávania seniorov na slovenských univerzitách. Na otvorení
prvej Univerzity tretieho veku n a UK v októbri 1990 sa podieľalo viacero
subjektov - Univerzita Komenského, vtedajšie Ministerstvo školstva, mládeže
a telovýchovy SR, Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí SR, Jednota

Slovensku
dôchodcov Slovenska, Akadémia vzdelávania, Slovenská vysoká škola
technická v Bratislave, VŠE v Bratislave, Vysoká škola poľnohospodárska
v Nitre a Katedra vzdelávania dospelých FIF UK. Vedenie UK v Bratislave
reprezentoval vtedajší prorektor UK pre vzdelávanie prof RNDr Pavel Hrn
čiar, DrSc., a z a centrum U T V bolo určené Pedagogické oddelenie RUK
s prvou tajomníčkou U T V PaeDr. Máriou Fittovou. Iniciátori UTV. ktori boli
zastúpení v prípravnej komisii rektora UK, sa zhodli n a koncepcii U T V ako
jednej z mimoriadnych (oriem štúdia na UK so základom záujmového ne
kvalifikačného štúdia. Záujemcom o štúdium bol ponúknutý program prvého
všeobecného ročníka, kde na tvorbe obsahu štúdia part tipovali skoro
všetky zúčastnené fakulty UK a u ž menované V Š Program prvého ročníka
sa osvedčil a len s malými obmenami sa v pôvodnej podobe realizuje do
dnes. Pre pokračovanie v štúdiu boli navrhnuté študijné odbory na základe
možností fakúlt. Tak v druhom roku existencie UTV už mohli poslucháči okrem
prvého všeobecného ročníka pokračovať v štúdiu v o zvolenom odbore
V septembri 1991 bolo teda v ponuke 7 odborov v Bratislave (Estetika.
Filozofia. Psychológia, Právo, Gerontológia Telesná kultura • Ueky a zdravie
Architektúra), odbor Záhradníctvo v Nitre a odbor Gerontológia na JLF UK
v Martine Každoročne sa počet študijných odborov rozširoval a dnes u i po
núkame viac ako 20 študijných odborov Do dnešného dha absolvovalo U T V
n a U K 2 083 seniorov
•Ako sa vyberajú či stanovuju študijné odbory?
- Študijné odbory boli a sú vytvárané na zaklade návrtxjv učrtetov a po
slucháčov U T V a zároveň podľa možnosti fakult a príslušných katedier
K stabilným odborom už patria Dejiny náboženstiev, Depny Slovenska.
Dejiny výtvarného umenia. Všeobecne dejiny. Ekonomika. Etnografia a k>
klonstika Filozofia. Gerontológia. Joga. Ueky a zdravte Počítače Prévc
Psychológia, Regenerácia psychofyzických sil seniorov S o o d a praco.
Záhradníctvo a ovocinárstvo. Poslucháči by opäť uvítali otvorenie niektorých
odborov, ako s ú Dejiny dramatického umenia, Dejiny hudby a každoročne
odbor Žurnalistika, ktorý máme v ponuke iba druhý rok. Nie je však možné
niektoré študijné odbory otvárať každoročne, pretože často robí problém
zosúladiť výučbu denných študentov v rámci katedier s návrhmi našich
seniorov. Na druhej strane nemôžem nespomenúť, ž e študijný odbor
Ochrana životného prostredia, ktorý sme tri roky realizovali v spolupráci
s PRIF UK, nie je možné otvoriť pre nedostatok poslucháčov.
V tomto školskom roku sme n a základe dohody s katedrami splnili želania
našich poslucháčov a otvorili dva nové študijné odbory: Archeológia a Astro
nómia a nadstavbový ročník Kvetinárstvo, s čím vyjadrujú naši poslucháči
velkú spokojnosť. Veľmi oceňujeme aj pôsobenie zahraničných lektorov U T V
v odbore Japonská kultúra a Anglický jazyk. Na výučbe participujú nielen
vlastní a hosťujúci lektori, ale aj samotní poslucháči tlmočením a aj výučbou
nemeckého jazyka.

V činnosti využívame okrem
prednášok a diskusií aj množ
stvo iných foriem vzdelávania,
ako napr praktické cvičenia v od
bore Počítače a telesné cvičenia
v odbore Joga. Prednášky dopĺ
ňame odbornými exkurziami, ako
je tomu v odbore Dejín výtvarného
umenia, Všeobecných dejín, Etno
grafia a folkloristika i v odbore
Záhradníctvo, ovocinárstvo, vino
hradníctvo a kvetinárstvo. Tak sa
nám podarilo zorganizovať exkur
zie do Prahy, Znojma a okolia.
Českého Krumlova Banskej Štiav
nice, Kežmarku, Martina, Vlkolínca, Čičmian, do regiónu Spiša. na
južné i východné Slovensko, do
Viedne i d o talianskeho Toskán
ska a Ríma. Na základe vzájom
ných kontaktov s inými univerzi
tami v Európe boli naši seniori
prijatí na najvyššej úrovni na pôde
Univerzity v o Viedni, v Innsbrucku
i v holandskom Groningene
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študijné aktivity budú samostatné a nezávislé. Naša U T V sa rozhodla zapojiť
do tohto projektu aj preto, ž e už níekolko rokov realizujeme v spolupráci
s E U v Bratislave a v ich priestoroch študijný odbor Počítače, kde s a naši
frekventanti v o vyšších ročníkoch učia pracovať s ínternetom. Tiež v našej
učebni na RUK majú poslucháči k dispozícii počítač a niektorí z nich
navštevujú aj počítačovú miestnosť pre študentov v hlavnej budove UK.
Vzdelávanie cez internet je jedna z najnáročnejších komunikačných tech
nológií či po technickej ale aj finančnej stránke a vieme, ž e bude ešte dlho
trvať, kým naši seniori budú môcť využívať internet v o vlastných domácnos
tiach tak, ako je tomu už v Nemecku, Anglicku, Rakúsku a iných krajinách
Európy.
•Do akých dalších projektov je naša UTV zapojená?
- Ďalším z projektov, do ktorého sme boli pozvaní zahraničnými partnermi,
je projekt budovania Ideálnej knižnice európskej kultúry, ktorá m á byť
zriadená v medzinárodnej seniorskej univerzite v Ostzenhausene. V spo
lupráci s katedrami našich fakúlt a iných univerzít hľadáme reprezentatív
ne publikácie, ktoré by európskemu seniorskému čitateľovi povedali viac
o európskej kultúre a hlavne o našom Slovensku. Publikácie sa nám poda
rilo získať z a výhodné finančné podmienky a mnohé z nich aj darom.

•Studium seniorov v zahraničí má rôzne formy. Aký je slovenský mo
del štúdia na UTV?
- U T V n a Slovensku majú svoj model štúdia, ktorý v prvom ročníku ob
sahuje prednášky všeobecného základu, v dalších dvoch ročníkoch s ú po
slucháčom ponúkané konkrétne študijné odbory. Nadstavbové štúdium sa
otvára podľa záujmu poslucháčov, a je možné po absolvovaní štúdia v dvoj
ročnom odbore.
Slovenský model štúdia seniorov n a vysokých školách vychádza z pod
mienok rektorátov a príslušných fakúlt, v zahraničí je uznávaný a naši part
neri ho prijímajú s kladnou odozvou. Iste by mnohí seniori radi študovali
s dennými študentmi, zapojili sa d o kvalifikačného vzdelávania aj v o vyššom
veku, ale zatiaľto v našich podmienkach nie je možné.
•Počuli sme, že čoskoro sa budú môcť poslucháči UTV vzdelávať aj
cez internet.
- V centre dälšieho vzdelávania starších na Univerzite v Ulme sa už dnes
realizuje projekt vzdelávania seniorov cez Internet. Ide o modernú formu vzde
lávania seniorov, ktorú realizujú vybrané európske univerzity popri svojich
„zabehnutých" klasických formách a metódach vzdelávania. Do projektu je
zapojených veľa európskych krajín, s ktorými sa snaží držaf krok aj naša
UTV. Cieľom projektu je európska integrácia cez transnárodnú kooperáciu
a získavanie nových informácií cestou internetu. Predpokladá sa, ž e ob
sahom týchto internetových stránok bude vyučovanie cudzieho jazyka, tzv.
tandemové vyučovanie, kde v rámci dopisovania si budú účastníci roz
ličných národností opravovať texty. Zároveň tu budú mať možnosť vkladať na
stránky vlastné zážitky, príbehy a skúsenosti z o života. Súčasťou stránok
budú aj informácie o obsahu a programoch vzdelávania seniorov v zúčast
nenej krajine, ako aj informácie o najnovšie pripravovaných aktivitách senio
rov a ich univerzít.
Celý projekt vychádza z o základov dištančného vzdelávania, aj keď nie je
jeho typickou formou. V našom prípade ide o formu samoštúdia, kde proces
vyučovania-učenia prebieha „na dialku" a o d študentov sa očakáva, že ich

•Má UTV vlastné učebné texty?
- Počas našej desaťročnej existencie sa nám podarilo vydať popri štu
dijných programoch pre príslušný akademický rok tiež niekolko zborníkov
z odborných seminárov, ktoré sme organizovali na pôde UK, ako aj
študijných textov pre našich poslucháčov. U ž dvakrát sme vydali Učebné
texty pre študujúcich n a U T V v 1. všeobecnom ročniVu, teraz sme ich po
desiatich rokoch inovovali a vydali po tretíkrát. Ďalším matenálom ktorý
majú naši poslucháči k dispozícii, sú „Zdravotné cvičenia", ktorých autorkou
je dlhoročná lektorka našej U T V a vedúca odboru Joga - doc. MUDr. Jarmila
Motajová, CSc. Rada by som pri tejto pnležitosti v mene našich poslucháčov
poďakovala menovite tým učiteľom a organizátorom, ktori nám po celú dobu
pomáhali a podporovali nás. Okrem spomínanej doc Motajovej je to pnmár
MUDr. Braníslav Geryk a doc. MUDr. Josef Květenský, C S c . organizátori
a vedúci učitelia z JLF U K v Martine, doc. Ing. Viliam Horniak, CSc., vedúci
učiteľ odboru Záhradníctvo a taktiež organizátor začiatkov U T V v Nitre Viem.
že nie je možné menovať všetkých, ale o d začiatku u nás pôsobia ako lekton
prof. MUDr. Gustáv Čatár, DrSc., doc. RNDr. L u d a n Seko, CSc., prof. PhDr.
Ján Grác, DrSc., prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc prof ThDr. Dušan Ondrejovič, prof. PhDr. Teodora Kuklínková, DrSc , doc. Ing. Martin Halaj. CSc.,
ako aj mnoho ďalších učiteľov z jednotlivých katedier UK. Tiež by som chcela
poďakovať PhDr. Oľge Bágeľovej z Centra ďalšieho vzdelávania E U v Bra
tislave a pani Libuši Dumej referentke Dekanátu JLF U K v Martine ktoré
popri svojich pracovných povinnostiach organizačne zabezpečovali priebeh
U T V na ich pracoviskách Naša vďaka patrí aj univerzitám v zahranič', ktoré
nás mnohokrát finančne podporili pri účasti n a zahraničných podujatiach.
Naša-UTV je členom organizácie E U R A G - Zv á z starších Európy, členom
výboru E F O S a o d septembra 2000 m á m e člena aj v o výbore svetovej
asociácie U T V AIUTA. Je to pre nás česť a zároveň príležitosť n a reprezen
táciu i vzájomnú výmenu informácií a získavanie skúseností.
Nie je možné vykresliť všetky aktivity, ktoré sa nám podarilo z a desať
rokov pripraviť. Nespomenula s o m napríklad u ž tradičnú účasť n a výstave
Senior v priestoroch INCHEBA, prechádzky po nábreží Dunaja v Deň ak
tívnej staroby, či ples, ktorého organizáciu prebral náš Klub absolventov.
Všetky tieto aktivity sú však starostlivo zdokumentované v našej kronike.
Oh)

Predvianočné stretnutie fakultnej obce v Martine
N a pozvanie dekana Jesseniovej Lekárskej
fakulty U K v Martine s a d ň a 21. decembra 2000
zišli členovia akademickej obce a všetci zamest
nanci fakulty n a spoločnom predvianočnom
stretnutí spojenom s občerstvením a vianočný
mi vinšovačkami. Bolo to prvé takéto celofakult
ně podujatie svojho druhu a mo žn o povedať, ž e
veľmi srdečné a vydarené. Splnilo s a to, č o de
kan fakulty na pozvánke uviedol: „...nahradiť pí
somné želania, ktoré si pracovnici fakulty navzájom
posielajú, vrelým stisknutím ruky, objatím a predvia
nočným prípitkom."
Po tónoch nesmrteľnej Tichej noci privítal „svo
jich" dekan fakulty prof. MUDr. J. Danko, CSc.,
srdečným oslovením a citátom dalajlámu, ktorý
dal podujatiu všesvetovú, ekumenickú dimen
ziu. Po želaniach vyslovených smerom k A l m a
mater a jej komunite a odovzdaní o d m i e n pra
covníkom fakulty nasledovali vzájomné prípitky,
vinšovanie a veselá vrava.
Je iste prianím nás všetkých, aby sa takéto
predvianočné stretnutia, ktoré pomáhajú kriesiť
odumierajúce medziľudské vztahy, stali peknou
tradíciou i do budúcnosti.
Š. Straka
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Ako slovenčina prekračuje hranice
Školský rok 200012001 je už v poradí 40. rokom vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka. Takmer polstoročie prichádzajú na
Slovensko študenti z rôznych kútov sveta, aby sa po jazykovej a odbornej stránke pripravili na vysokoškolské štúdium v našej
republike. Prví pedagógovia začali budovať systém vyučovania slovenčiny pre cudzincov roku 1960, keď vznikol Kurz pre
zahraničných študentov v Senci a 1. júna 1984 bol založený Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov Univerzity
Komenského so sídlom v Bratislave. Dnes sa záujemcovia o štúdium na slovenských vysokých školách, ale aj záujemcovia
o slovenský jazyk vzdelávajú nielen v Bratislave, ale aj v študijných strediskách v Košiciach a v Modre-Harmónii. Aj keď sa počas
týchto 40-tich rokov menil názov inštitúcie a jej sídlo, práca pedagógov krok za krokom smerovala k vytvoreniu dnešného systému
sprostredkovania nášho jazyka zahraničným študentom.

Pri príležitosti tohto výročia sa dňa 13. no
vembra 2000 uskutočnil v priestoroch Ústavu
jazykovej a odbornej prípravy zahraničných
študentov UK na Šoltésovej ulici v Bratislave
odborný seminár „Výučba slovenčiny ako
cudzieho jazyka". Jeho cieľom bolo zhodnotiť dl
horočnú prácu pedagógov, vymeniť si skúsenosti
so slovenskými lektormi, ktorí pôsobia na zahra
ničných univerzitách, s pedagógmi, ktorí vyučujú
slovenčinu ako cudzí jazyk na vysokých školách,
a s kolegami z inštitúcií rovnakého zamerania v za
hraničí.
Pozvanie prijalo 38 účastníkov. Z o Sliezskej uni
verzity v Katoviciach prišiel prof. dr. hab. Emil Tokarz, z Ústavu jazykovej a odbornej prípravy za
hraničných študentov Karlovej univerzity PhDr.
Antonín Bytel a PhDr. Zdeněk Pressl, zastúpená
bola aj Filozofická fakulta Univerzity Komenského,
Metodické centrum SAS FIF U K a Pedagogická
fakulta Univerzity Komenského. A samozrejme pe
dagógovia z o všetkých troch stredísk Ústavu jazy
kovej a odbornej prípravy zahraničných študen
tov UK.
Seminár oficiálne otvorila riaditelka ústavu Ing.
Jarmila Kotláriková a program bol rozdelený do
troch blokov. V prvom vystúpili so svojimi prí
spevkami súčasní pedagógovia ústavu: Mgr. Da
rina Kováčiková, vedúca oddelenia jazykovej prí
pravy ÚJOP U K v Bratislave, predniesla referát
s názvom Výučba slovenčiny ako cudzieho ja
zyka, PhDr. Elena Žitná, z toho istého oddelenia,
rozvíjala tému Intenzívne kurzy slovenského ja
zyka a RNDr. Klára Kosárová, vedúca oddelenia
odbornej prípravy ÚJOP UK v Bratislave, uzavrela
blok svojím príspevkom Odborná príprava zahra
ničných študentov. Táto úvodná časť poskytla cel
kový pohľad na súčasné aktivity ústavu, n a prácu
oboch bratislavských oddelení, na problémy, s kto
rými zápasia, dosiahnuté výsledky a plány do bu
dúcnosti.
V druhom bloku odznel ako prvý príspevok dl
horočného pedagóga ústavu, jedného z o zakla
dajúcich členov študijného strediska v Senci,
autora učebnice Slovenčina pre cudzincov Mgr.
Tomáša Dratvu, ktorý sa podelil s o svojimi bo
hatými skúsenosťami v referáte Všeobecné zása
d y osvojovania si cudzieho jazyka. Dôraz kládol
okrem systému zásad aj n a ich spestrenie mno
hými príkladmi z o svojej pedagogickej praxe, čím
poskytol mladším kolegom veľa podnetných rád.
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Po ňom predniesla príspevok na ternu K uplatňo
vaniu internacionalizácie v odbornej komunikácii
cudzincov PhDr. Ludmila Žigová, ktorá pôsobí n a
FIF U K v Bratislave a zaoberá sa výučbou slo
venčiny ako cudzieho jazyka. Z Ústavu jazykov E U
Bratislava prišla s príspevkom Niektoré problémy
pri vyučovaní slovenského jazyka zahraničných
študentov PhDr. Helena Chabadová. Druhý blok
uzavrela doc. PhDr. Mária Vajičkova z PDF UK
zaujímavými informáciami o novom projekte výuč
by tzv. malých jazykov, n a tvorbe ktorého sa
zúčastňuje, v referáte Modelové učebné materiály
pre dospelých začiatočníkov aj cez internet. Ten
to projekt by mal v budúcnosti každému človeku
umožniť naučiť s a základy slovenského jazyka
prostredníctvom internetu.
Zástupkyňa riaditeľa Metodického centra SAS
U K PhDr. Jana Pekarovičová PhD., tematicky
uviedla záverečný blok príspevkom o súčasnom
stave slovakistiky v zahraničí a jej perspektívach.
Na jej informácie o slovenských lektorátoch nad
viazal PhDr. Antonín Bytel, ktorý z o svojej dlho
ročnej skúsenosti lektora češtiny v Kórei objasnil
zaujímavostí a úskalia pôsobenia českého, ale aj

slovenského lektorátu v tejto krajine. V rovnakom
duchu pokračovala aj PhDr. Mária Vrábelová, ria
ditelka študijného strediska ÚJOP UK v ModreHarmónii, ktorá zhodnotila svoj ročný pobyt v Pe
kingu. Na záver vystúpila Dr Anna PerdochováSklárová, lektorka slovenčiny n a Sliezskei uni
verzite v Katoviciach V referáte Z problematiky
syntaxe pri učení slovenčiny na lektoráte v Poľsku
zmapovala špecifiká výučby poľských študentov
Čas medzi jednotlivými blokmi bol venovaný
diskusii a účastno ho využili na vzájomnú výmenu
skúseností a získanie nových informácii Domáci
aj zahraniční účastníci prijali toto stretnutie veľmi
kladne Pozitívne hodnotili možnost nadviazania
kontaktov na dalšiu spoluprácu Záujem bol hlavne
o vzájomnú výmenu materiálov, č o pomôže v bu
dúcnosti ešte viac zefektívniť prácu pedagogov
Odbornú časť osláv vystriedalo dňa 14 novembra 2000 slávnostné zhromaždenie ktoré sa
uskutočnilo v priestoroch Auditoria Maxima Práv
nickej fakulty U K Z a prrtomnosti rektorov, prorek
torov a dekanov. predstavrtefov zastuprtefexycfi
úradov, zástupcov MZV MŠ Matice slovenskej
a zahraničných partnerov prijali dlhoroční pracov
nici ústavu ocenenie z rúk rektora U K prof F De
vínskeho Slávnostnú atmosféru vytvorili príhovory
rektora UK, súčasnei riaditeľky Ing Jarmily Kot
Lankovej a prvého riaditeľa strediska v S e n o doc
Dr. Františka Kána. Svoj vzťah k Slovensku a slo
venčine emocionálne pôsobivo vyjadril bývalý
študent ústavu a absolvent Stavebnej fakulty SVŠT
Bratislava Ing. Neophytos Titos Papadopoulos
z Cypru. Po oficiálnom zhromaždení sa hostia
presunuli do priestorov Moyzesovej siene FIF UK
na záverečný kokteil, kde v priateľskej atmosfére
pokračovala výmena skúseností.
Toto podujatie bolo nielen vhodným pripome
nutím 40. výročia výučby slovenčiny ako cudzieho
jazyka, ale predovšetkým dobrou príležitosťou na
nadviazanie pracovných vzťahov a kontaktov.
PhDr. Alica Bortlíková,
Oddelenie jazykovej prípravy ÚJOP UK

Recenzia učebnice

L a t i n č i n a pre f a r m a c e u t o v
(Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava, 2000)
V týchto dňoch publikovalo Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave prvý diel za
mýšľanej dvojdielnej učebnice latinčiny pre farmaceutov, ktorá vyplní dosiaľ vnímanú medzeru
týkajúcu s a vyučovania špeciálnej terminológie farmácie. Práve publikovaná učebnica obsahuje
totiž aj latinské chemické názvoslovie, názvy liečiv a aktuálne (z r. 2000) referenčné názvy
liekových foriem v humánnej medicíne (vrátane ich anglického prekladu). Okrem toho publikácia
poskytuje v stručnom historickom úvode základné informácie o jazykovednom zatriedení latinči
ny v systéme indoeurópskych jazykov, o počiatkoch a ďalšom vývine lekárskei a farmaceutickej
odbornej terminológie, ktorá, ako je známe, vychádza z latinského a čiastočne aj gréckeho ja
zykového základu. Velký dôraz učebnica kladie n a podrobný výklad receptúry, ktorá nadvazujúc
n a stáročnú tradíciu v našich končinách stále používa latinčinu. V zaujímavei prílohe uvádza
ukážky z liekopisov, vrátane historických. Odborné texty s ú monotematicky zamerané n a určitú
oblasť odborného názvoslovia. N a konci učebnice je prehľad časovania latinských slovies, gréc
k a abeceda a zrnká antickej múdrosti.
Učebnica predstavuje užitočný študijný materiál nielen pre poslucháčov farmácie a príbuzných
odborov, ale aj pre prípadných záujemcov o dejiny farmácie vcelku i n a našom území.
PhDr. Eleonóra Vallová, PhD.

Študenti o svojej fakulte

Bohoslovecká fakulta sv. Cyrila a Metóda.
Fakulta iná ako ostatné!
T o nie j e reklamný slogan. Bohoslovecká
fakulta totiž na seba nepotrebuje pútať po
zornosť. O kvalitu s a stará sám Boh.
„Priviedla ma sem moja viera a Boh."
Štúdium na bohosloveckej fakulte zahŕňa
v sebe takpovediac dve vysoké školy. Po
rovnateľný s ostatnými fakultami j e peda
gogický výcvik, ktorý s a realizuje formou
klasických prednášok a seminárov.
„Je toho veľa, tých prednášok a učenia,
je toho strašné kvantum, potom sa nedá
isť tak do hĺbky, ale snažím sa všetko do
toho dať a niečo sa predsa len nalepi na
človeka. Teraz ide o to aby sme mali taký
rozhľad. Potom, keď bude človek ďalej štu
dovať, môže ísť do hĺbky."
Súčasťou štúdia j e tiež duchovná, dis
ciplinárna výchova, formácia. „Tak trochu
vojenský program." Život seminaristov j e
podstatne odlišný od toho bežného, vyso
koškolského. Program je presne určený,
starajú sa oň prefekti, špirituáli, duchovní
poradcovia. Namiesto diskotéky je večerná
modlitba v kaplnke, duchovný rozhovor
s kňazom. „Život? Seminářský život. A ten
sa mi páči."
Seminár - to je spoločenstvo.
„Toto prostredie napomáha môjmu vzťa
hu s Ježišom. To cirkev tak zariadila, aby
to bolo dobré.
Spoločenstvo. Dáva mi veľa, ale najviac
záleží na tom, čo ja do spoločenstva priná
šam. Lebo ja ho tiež tvorím. Také to spo
ločenstvo je. Snažím sa neočakávať veľa
od iných. Čo ja doňho prinesiem, také je."
Možno j e to pre nás tak trochu nepo
chopiteľné a predovšetkým zvláštne. Je to
úplne iný svet. Len pre povolaných. Pre
tých, čo milujú.
„Ja som sem prišiel kvôli jednému dô
vodu. Ukážem to na takom vzťahu dvoch
mladých ľudí. Že keď sa dvaja ľudia milujú,
tak sa chcú zobrať. Majú prípravu na man
želstvo, kde sa učia spoznávať. A ja som
sa zamiloval do Ježiša a beriem tento čas
ako takú prípravu, kde ho môžem viac
spoznávať. Aj po tej intelektuálnej stránke,
aj vtedy, keď sa modlím. A vysviacka, to
bude moja svadba. S Ježišom.
Bohoslovecká fakulta má dôležitý význam
medzi fakultami UK. Hoci predchádzajúce
obdobie tomu veľmi nenasvedčovalo, vždy
mala svoje miesto v o vzdelávaní.
„Bolo to ťažké. Pred rokom 1989 sa tu
vyučovali aj rôzne politické vedy. Myslím,
že teraz veľmi pomohli pedagógovia, ktorí
študovali v zahraničí, a profesorský zbor
sa omladil. Začali k nám prichádzať nové
prúdy a to je dobré."
„Úroveň školy nie je zlá. No nemôžem
povedať, že nemáme čo zvyšovať." A l e v o
všeobecnosti sa vedomostná úroveň na
bohosloveckej fakulte v pohode vyrovná
tým zahraničným. Možno tak trochu zao
stáva v publikačnej oblasti i v organizovaní
odborných seminárov, prednášok. Súvisí
to i s pedagógmi, ktorí túto svoju funkciu
vykonávajú len ako sekundárnu činnosť.
Sú zaneprázdnení pastoračným pôsobe

ním na svojich farnostiach a pre fakultu
nemajú dostatok času. A l e predsa len, sú
to profesori, ktorí vzdelávajú a vychová
vajú.
„Profesori - niektorí sú možno dobrí a nie
ktorí sú takí že, ... to je ťažké, niektorí,
ako keby som ich je nechápal. Starších
trebárs, v niektorých veciach. Musím sa
veľmi snažiť ich pochopiť, ak ich teda
chcem pochopiť, tam je veľmi dôležité
vedieť sa vžiť do ich myslenia, ktoré oni
mali, keď boli mladí.
Niektorí sú prísni. Pokiaľ je ten profesor
tvrdý, tak sa študenti viac naučia. Keď ho
donútia sa učiť, využije to aj neskôr, v bu
dúcnosti. "
Vzťah profesor a študenti? Myslím, že je
dobrý. Čo sa týka výučby som spokojný,
prednášajúci sú dobrí, kvalitní."
Duchovná výchova v mnohom predsti
huje zahraničie.
„Tu ide skôr o to duchovné prežívanie
Lebo my nie sme takí, že sa len všetko
nadupeme, ale dôležité je, aby to človek
prijal tak trochu aj srdcom.
A odísť do zahraničia? Keby ma tam
poslali, tak by som šiel, ale sám od seba
určite nie. Mne sa tu osobne páči Pre tú
potrebu, ktorú budem mať tu, mi táto ško
la stačí."
Napriek tomu mnohí slovenskí študenti
pravidelne odchádzajú na stáže do zahra
ničia, do Ríma. I teraz ich tam študuje oko
lo štyridsať. „Sú jednoducho dobrí a majú
o nich záujem."
Bohoslovecká fakulta však nie j e len
0 prísnom štúdiu a prísnom seminárnom
živote. Výchova k pastoračnej činnosti sa
realizuje praktickou formou. Počas prázd
nin seminaristi aktívne pôsobia na svojich
farnostiach, venujú s a mládeži. Počas se
mestra si vymýšľajú mnohé mimoškolské
aktivity.
„Aktivity, veľa aktivít. Tak chodíme do
väznice. Niektorí chodia do nemocnice
navštevovať
postihnuté deti, mentálne
1 zdravotne, tiež navštevujú opustené deti
v detských domovoch. Spolupracujú so
sestrami Matky Terezy. Zaspievajú, po
môžu.
Učíme sa posunky pre nepočujúcich
a potom chodíme na s/, omše pre nepo
čujúcich prekladať."
Vydávajú vlastný časopis Adsum, pri fa
kulte pôsobí hudobná skupina Amfortas,
populárna z gospelových festivalov. Už tra
díciou j e futbalový turnaj, kde medzi se
bou súperia jednotlivé semináre z Bra
tislavy, Košíc, z Nitry, zo Spišskej Kapituly
i z detašovaného pracoviska v Žiline.
A j Vianoce bolo v seminári cítiť.
„Urobili sme si Mikulášsky večierok, pri
pravili nejaké scénky, ale to bolo skôr len
pre nás, seminaristov, také rodinné oslavy."
A potom rozdávali vianočnú pohodu vo
svojich domovoch. Formácia školou, kde
dominuje láska, zaručila určite krásnu via
nočnú atmosféru.

Nový
Inštitút pre cirkevné dejiny
v oblasti Donaja a Karpát
Na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK
dňa 28. novembra 2000 slávnostne otvorili
Inštitút pre cirkevné dejiny v oblasti Dunaja
a Karpát.
Tento inštitút ako Inštitút pre protestantské
dejiny cirkvi založila pred dvadsiatimi sied
mimi rokmi vo Viedni Rakúska evanjelická
cirkev spolu s Nemeckou evanjelickou cirkvou,
s cieľom skúmať dejiny cirkvi v t.zv. východnej
a juhovýchodnej Európe Pod vedením svojho
dlhoročného riaditeľa univ. prof. Dr. theol. Dr.
phil. Dr.h.c. Petra F. Bartona tento výskumný
inštitút veľakrát prejavil úctyhodné známky
života, n a j m ä svojimi „Štúdiami a textami
k dejinám cirkvi a k dejinám", ktoré vyšu
v 31 zväzkoch v šiestich knižných sériách
Vrcholom tejto 10 000 stranovej série publikácií
bol napokon prvý diel „Bibliografie k dejinám
evanjelických kresťanov a protestantizme
v Rakúsku a bývalej dunajskej monarchie .
ktorý zároveň predstavuje pozoruhodnú bi
lanciu inštitútu.

j

Po viac než štvrťstoročí s a novým riaditeľom
stal univ. prof. Dr. Karl Schwarz vedúci re
ferátu Odboru kultúry Spolkového mir.sterstva pre školstvo, v ed u a kultúru. Inštitút
aj s knižnicou bol umiestnený v novej budove
Evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratisla
ve, aby sa dosiahlo cezhraničné prepojenie
výskumu cirkevných dejín a cirkevných .ntofmácií. Presťahovanie d o Bratislavy zohladňuje
aj úzke historické spojenie medzi obidvoma
mestami a ich teologickými fakultami Viedeň
a Bratislava ležia navzájom bližšie než Túbin- j
gen a Heidelberg a z toho vyplýva aj zvláštna :
povinnosť spolupráce. Inštitút m á tiež ambi- {
ciózny úmysel stať sa centrom medziar1<ev- i
ných a medzikuitúmych rozpráv.
V úvode slávnostného otvorenia text Petra
F. Bartona ktorý sa osobne nemohol zúčast
niť, pripomenul úvahy, ktoré viedli k založeniu
Inštitútu. Pozdravné posolstvo predniesol aj
rakúsky vládny splnomocnenec pre rozširovanie E Ú o krajiny východnej Európy Erhard
Busek, ktorého s nadšením privítali ako ra
kúskeho vyslanca pre celú východnú a stred
n ú Európu. Presun Inštitútu n a EBF UK
spečatili stiskom rúk biskup Herwig Sturm
a dekan Igor Kišš. Z a slovenskú stranu iden
tifikoval generálny biskup Július Filo v teo
logickej úvahe nebezpečenstvá inštrumentalizácie cirkevných dejín, ktorým sa d á zabránit
len medzikonfesnou a medz(disciplinárnou
prácou. Vedúci katedry cirkevných dejín Da
vid P. Daniel prehĺbil tieto myšlienky a opísa;
konkrétnu situáciu vzdelávania histonkov a his
torikov cirkvi.
V ďalších pozdravných posolstvách prorek
tor U K prof. Dušan Mlynarčík potvrdí záujem
celej univerzity o pracú Inštitútu, a zastupcovia
teologických fakúlt v Budapešti (prof. Tibor
Fabiny. prof Jutta Hausmann), Klausenbu
g u a Hermannstadte (prof. Hermann Pitters
vyjadrili pripravenosť k dalšej úzke; spolu
práci.
Záverom s a dekan Igor Klšš рскГаксча
Rakúskej evanjelickej cirkvi ako aj Evanje
lickej synode v Missouri v USA. ktorá finan
covala modernú knižnicu, ako aj Rakuskem.;
ústavu pre východnú a južnú Európu. ktcr>
s a podieľal n a financovaní otváracej konfe
rencie.
Karl Schwarz

j
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Nové pohľady na osobnosť J. A. Komenského
Ako sme informovali v minulom čísle nášho spravodaja, uskutočnila sa v dňoch 13. - 14. novem
bra 2000 v Bratislave medzinárodná vedecká konferencia „De rerum humanarum emendatione consultatio catholica a odkaz J. A. Komenského pre tretie tisícročie." Pri príležitosti 330. výročia úmrtia Jana
Amosa Komenského konferenciu zorganizovala Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzita Kon
štantína Filozofa v Nitre.
Cielom konferencie bolo analyzovať Komenského dielo Všeobecná porada o náprave ľudských vecí
z pohľadu rozličných vedných disciplín a prehĺbiť poznanie kultúrneho prínosu tohoto projektu. Zamerať sa
na významnú osobnosť 17. storočia, akou J. A. Komenský nesporne bol, a pokúsiť sa odpovedať na otázku,
prečo je práca, ktorá vznikla pred storočiami, stále vyzývajúcou a inšpirujúcou.
Závery konferencie konštatovali, že Komenský bol významným mysliteľom, ktorý predbiehal svoju dobu
nielen v pedagogike, ale aj teológii. Otázka Komenského teologických názorov a ich vplyvu na všenápravné
snahy nie je ešte dostatočne prebádaná a dáva najmä teológom velké možnosti pre ďalšie skúmanie.
V mnohých ohľadoch nový pohlád na J. A. Komenského ako teológa odznel v referáte prof. ThDr. Igora
Kišša, dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, ktorý uverejňujeme v plnom znení.

Zvláštnosti Komenského teológie
ako zdroj jeho všenápravných snáh
Komenského všenápravné snahy nemožno odtrhnúť od jeho teológie. Len
na pozadí jeho teológie môžeme v plnosti pochopiť, prečo Komenský v svo
jom spise „Consultatio catholica" načrtol svoj velký sen o všenáprave sveta.
Tento súvis Komenského teológie a jeho všenápravných snáh marxistická
komeniológia v minulosti výslovne ignorovala. Chcela hovoriť o Komenskom
a jeho diele bez prihliadania na to, kde boli vlastné zdroje Komenského vše
nápravných snáh. Napriek všetkým hlasným tézam o vedeckosti marxizmu,
bol to svojim spôsobom nevedecký prístup ku Komenskému. Kongoval ho
Komenský sám, ktorý na jednom mieste píše: „Ego quae pro iuventute
scripsi, non ut paedagogus scripsi, sed ut theologus"
A predsa napriek tomuto základnému významu Komenského teológie pre
celé jeho životné dielo, nie je až dosiaľ Komenského teológia dostatočne
monograficky preskúmaná ani samými teológmi. Existuje síce jedna mono
grafia na túto tému ešte z 19. storočia od Hermanna Ferdinanda von Cnegema (Comenius als Theologe, Heidelberg 1881, 396 strán), ale tá ne
dokázala dostatočne vyhodnotiť Komenského po tejto stránke Z českých
teológov na túto tému písali najmá Ján Milíč Lochman, Josef Smolík
a Amedeo Molnár, to však zostalo len na úrovni článkov. Výzva Amedeo
Molnára. aby niekto napísal konečne váčšiu prácu o Komenského teológii,
zatiaľ na splnenie len čaká. Podobne k takej práci o Komenského teológii
vyzýva aj katolícky znalec Komenského Stanislav Sousedík. Že zatiaľ takáto
práca nejestvuje, fó považuje Sousedik „za skutočný nedostatok, keď si člo
vek pritom uvedomí, že Všeobecná porada je v svojej podstate vlastne ná
boženské dielo". Prečo je tomu tak? Možno ešte nedozrel k písaniu naplno
čas. Treba publikovať ešte ďalšie prípravné čiastkové práce na túto tému,
aby vznikla monografia na úrovni. A jednou z takýchto čiastkových prác
chce byť aj tento referát o Komenského teologických názoroch vo Všená
prave. Komenský bol velikánom nielen v pedagogike, kde predbehol vývoj
o 300 rokov, ako sa to už dnes všeobecne uznáva, ale bol svojím spôsobom
velikánom aj v teológii. Nie preto, že by bol v teológii prekonal iných šírkou
a vedeckou zakotvenosťou svojej práce, ale preto, že dokázal v teológii
svojsky rozvinúť dôrazy, ktoré v jeho dobe neboli vôbec bežné, a ku ktorým
sa teológia prepracovala naplno až v najnovšej dobe. Podľa mojich výsku
mov, Komenský si vytvoril zvláštny teologický systém, ktorý je v niektorých
dôrazoch veľmi podobný teológii takých postáv modernej teológie ako je
Paul Tillich, Jürgen Moltmann, Ján Baptista Metz alebo Teilhard de Chardin.
Komenského teológia nenadväzovala naplno na nijakú konfesionálnu cirkev.
Komenský nebol naplno ani kalvínom, ani luteránom, ani rímskym katolí
kom, ani pravoslávnym teológom. Všade si vzal niečo, čo považoval za
užitočné pre rozvíjanie a zdôvodňovanie svojich všenápravných snáh a snáh
o humanizáciu sveta. V každom prípade jeho teológia, podľa môjho názo
ru, nadväzuje v hlavných princípoch na kresťanský platonizmus východ
ných cirkevných otcov. A pretože nepatril naplno nikomu, bol zo všetkých
strán v svojej dobe i neskôr aj kritizovaný. A práve o týchto pozoruhodných
zvláštnostiach Komenského teológie, kde sa Komenský odchýlil od hlav
ného prúdu vtedajšej tradičnej teológie a prejavil sa ako samostatný mysli
teľ, (aby mu to umožňovalo všenápravné snahy), chcem hovoriť v mojom
referáte.
Nesúhlasím teda s názorom Hermanna von Criegerna, podľa ktorého Ko
menský bol síce velkým učencom, ale „nebol samostatným mysliteľom
a tvorivým duchom". Táto téza úplne protirečí mojim výskumom.
Naša otázka teda znie: aké sú hlavné princípy Komenského svojského
teologického systému, ktoré sa stali potom priamym zdrojom Komen
ského všenápravných snáh? Čo to boli za teologické východiská, ktoré
ho doviedli až k snahám o humanizáciu Ibdstva a k dôrazu na zod
povednosť kresťana za svet? Som presvedčený, že takýto výskum nás
dovedie k poznaniu, ku ktorému dospel aj Radim Palouš, ktorý o Komen
ského teologických názoroch napísal. „Komenský ako náboženský mysliteľ
nie je nejakou zaujímavou archiváliou zo 17.storočia". Podľa Radima Palouša je Komenský aj ako náboženský mysliteľ s jeho dôrazom na hu
manizáciu sveta aj dnes veľmi aktuálny. Teda postavme si otázku: Aké sú
hlavné princípy Komenského svojského teologického systému, ktoré ho
priamo viedli k snahám o všenápravu sveta?
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1. Holistické chápanie spásy u Komenského ako zdroj jeho všená
pravných snáh
V Komenského dobe bola v o všetkých cirkvách spása chápaná len spi
rituálně, ako vykúpenie a záchrana jednotlivca od hriechu, ako prijatie Božej
milosti a odpustenia hriechov zo strany jednotlivca, ktoré je potom pred
pokladom na získanie posmrtnej spásy Komenský sa tu >ddelil od vše
obecného prúdu teológie svojej doby Spásu nechápe lon introvertne,
spintuálne, eschatologicky a individualistický, ale holistický, univerzálne, síce
vertikálne ako obnovenie vzťahu človeka s Bohom, ale aj horizontálne, ako
obnovenie medziľudských vzťahov, ako vykúpenie nielen mikrokozmu teda
človeka, ale aj celého makro kozmu, celého stvorenstva Komenský o tom vo
Všenáprave výslovne hovorí: .aby sme poviedli k spáse všetko, všetkých
a všestranne" Podľa Komenského Boh nechce daf človeku len šťastny
večný život. Boh stvonl človeka tak. aby bol šťastný u i aj na tomto svete
Človeka treba naplniť láskou, humanizovat ho. lebo „ľudia samých seba oby
čajne zahŕňajú biedami"
A tu Komenský narážal na neporozumenie svojej doby ktorá chapaía
spásu len spintuálne Komenský bol obviňovaný, a fundamentalistickými
skupinami v cirkvách je obviňovaný dodnes, že mení kresťanstvo na huma
nizmus Pritom, kto črta Komenského spisy. vie najlepšie sám ako je tato
výčitka voči Komenskému nespravodlivá Staô si len prečítať jeho nábo
ženské spisy a pochopíme, ako vefmi šlo Komenskému aj o eschatotogcfcu
spásu človeka Ale tu Komenský nezastal K eschatotogckej spase pndaval
aj prŕtomnostný rozmer vykúpenia celého stvorenstva. ako o ňom hovonii
stan cirkevní otcovu najma Irenaeus, Ongenes, Gregor z Nizzy, Athanasius
a Ján Chryzostomos. Preto Komenskému nešlo len o reformáciu cirkvi, ako
reformačným teológom jeho doby. Komenskému išlo o všenápravu, o kom
plexnú nápravu všetkých vecí v o svete. Neišlo mu ani o púhu orthesiu, ná
pravu jednotlivých nedostatkov vo svete. Išlo mu o panorthesiu, všenápravu
Jeho holistické pochopenie spásy je skryté už v jeho obľube predpony „pan",
„vše". Panergesia, Panaugia, Pansophia, Pampaedia, Panglottia, Panorthosia, Pannuthesia, ako znejú názvy siedmich zväzkov Consultatio catholica.
Celý svet má mať účasť na vykúpení, ktoré priniesol Ježiš Kristus. Svet treba
divinizovať. Treba ho vrátiť božským princípom, ktoré boli dané už pri stvore
ní. A podstatou týchto božských princípov je láska a humanita. Komenského
holistické pochopenie spásy je teda založené na jednote stvorenia a mkarnácie Kristovej. V inkarnácii Kristovej došlo k divinizácii celého kozmu.
Presne takto isto to chápe aj moderná teológia. Komenský je tu akýmsi teo
logickým predchodcom Teilharda de Chardin, alebo Paula Tillicha. a dalších
moderných teológov, ktorých teologický systém je veľmi podobný a chápu
tiež spásu holistický ako Komenský, aj ked každý to vidí čiastočne iným spô
sobom. Práve toto holistické pochopenie spásy urobilo z Komenského burcovateľa národov k ľudskosti a humanite, ako ho nazval Amedeo Molnár
2. Analógia medzi nebom a zemou u Komenského ako zdroj jeho vše
nápravných snáh
Druhým dôležitým a originálnym dôrazom Komenského teológie bola
nutnosť analógie medzi nebom a zemou. V Komenského dobe sa o tejto
analógii v teológii veľa nehovorilo. Iba výnimočne sa zjavovala takáto myš
lienka u niektorých teologických utopistov ako boli Joachim de Fiore alebo
dominikánsky mních Campanella. Túto myšlienku možno nájsť aj u Luthera
Ale azda nikto túto myšlienku nerozvinul v teológii s takou nástojčivosťou
a tak komplexne ako Komenský.
Práve tu sa ukázal Komenský ako dedič kresťanského platomzmu Plato
nizmus na rozdiel od aristotelizmu v teológii vždy vychádzal zo stavu na
nebesiach. Ako je na nebesiach, tak má byť aj na zemi Medzi nebom
a zemou má byť absolútna analógia. Etické princípy nebeského kráľovstva
sa musia stať zákonmi aj zemských kráľovstiev. Na zemi musia platiť zákony
neba. Komenský hovorí: „Aby sa všetko dialo podľa zákonov zasľúbenia Je
ho tak, ako sa deje na nebi Preto každá svetská moc vládcov na zemi pokračuje Komenský - by mala byť podriadená moci Boha, ktorý vládne od
večnosti do večnosti" Správne tu hovorí Dagmar Čapková: „Komenský chá
pal univerzum pod vplyvom novoplatonizmu ako organický celok, v ktorom
má hlavný význam stará myšlienka panharmónie a univerzálny paralelizmus
vrstiev univerza, takže v každej časti sa zrkadlí štruktúra celku, jednotlivé
vrstvy si nemôžu navzájom odporovať' Podobne hovorí Radím Palouš „Ko
menský zdôrazňuje prítomnú realitu absolútna, teda povolanosť k občian

stvu v kráľovstve Božom už v tomto živote a nie až v onom". Kráľovstvo Božie
je akýsi platónsky „mundus idealis", ktorý podľa Komenského vedie uni
verzum k jeho pôvodnému stavu. Môžeme teda povedať, ž e lux aeterna s a
mení u Komenského n a lux externa v o svete, aby s a stávalo aj lux interna
v ľuďoch. Komenský hľadá nexus, spojenie • neba a zeme. Nakoniec to
vrcholí v nádhernej - i keď možno trochu utopickej Komenského vete: Nie a ž
kedysi v budúcnosti, ale „už tu, tu, tu musí byť nebo".
Úradná teológia tejto doby sa príliš prispôsobila reálnemu svetu, v ktorom
vládlo násilie, prenasledovanie, intolerancia, nenávisť, vojnychtivosť, ľahostaj
nosť k biede blížneho a ďalšie prejavy ľudského, národného alebo iného
egoizmu. Komenský myšlienkou analógie medzi nebom a ze mou zaväzoval
svet, aby dôsledne uskutočňoval etické ideály kráľovstva Božieho v celom
svojom živote.
3. Viera v chiliazmus u Komenského ako zdroj jeho všenápravných snáh
Komenský nielen ž e hlásal nutnosť analógie medzi nebom a zemou, ale o n
veril, že kráľovstvo Božie je v tomto svete naozaj aj uskutočniteľné a to na
priek ľudskej hriešnosti. Komenský bol chiliastom, veril v príchod tisíc
ročného kráľovstva podľa Zjav 20, 1-4. Preto 2. prosbu Otčenáša: „Príď
kráľovstvo Tvoje", chápe Komenský nie eschatologicky, ale imanentne, že
príchod kráľovstva Božieho bude u ž v tejto časnosti. Dôjde k všenáprave.
Niečo podobného však učil aj cirkevný otec Irenaeus, keď hovoril o reka
pitulácii. Myšlienky o všenáprave možno nájsť aj u Tertulliána, Origena a P a piasa. Nie s ú to teda myšlienky, ktoré by neboli aj u niektorých starých
cirkevných otcov. Naproti tomu teológia Komenského doby ideu plnej uskutočniteľnosti kráľovstva Božieho v o svete všeobecne zavrhovala už o d doby
Augustínovej, ktorý začal aplikovať dobu chilíazmu n a cirkev svojej doby.
Takúto všenápravu chápe Komenský ako návrat k pôvodnému stavu, ktorý
bol kedysi v raji. „Do rajského stavu musíme byť znova uvedení pod nebom,
skôr než nastúpi večnosť, aby nebesá videli, ž e Kristus je krotiteľom ohav
nosti", hovorí Komenský. „Ako s a porušenie stalo pod nebom, tak nech s a aj
náprava stane pod nebom, nie iba v nebi". Bude to teda návrat k počiatku.
Komenský sa tu odvoláva n a proroctvá izraelských prorokov, ktorý predpo
vedali obnovu raja n a konci vekov.
Komenský teda ven v príchod zlatého veku ľudstva. Hovorí: „To by bol ko
nečne ten zlatý vek, o ktorého budúcom príchode dávno blúdila povesť po
národoch a o ktorom veštili s o Sibilami básnici". Dokonca robí rôzne vý
počty, založené n a Biblii, že tento zlatý vek ľudstva by mal nastat v najbližšej
dobe, azda ešte z a jeho života
Komenský bol chiliastom napriek tomu, že všetky konfesie tej doby chiliaz
mus odsudzovali. Niekdajší Komenského priateľ Moselanus napísal proti
Komenského chiliazmu odsudzujúci spis Treba však brať do úvahy skutoč
nosť, že chiliastom sa pripisovala viera, že všetci nepnatelia Kristovi budú v ti
sícročnom kráľovstve mečom vyhubení. Komenský bráni svoj chiliazmus tým,
že o n s vyhubením nikoho nepočíta Preto svoj chiliazmus nazval „chiliasmus
verus", lebo neznamená vyhubenie nikoho, ale je to len očakávanie huma
nizácie ľudstva nenásilnými prostriedkami v realizovanom královstve Božom.
V otázke chiliazmu zostal Komenský utopistom po celý svoj život. T u s a
odchyľuje aj od modernej teológie. Moderná teológia si nemyslí, ž e by u ž
v tejto časnosti bolo možné dokonale realizovať princípy Božieho kráľovstva.
Paul Tillich hovorí v svojej teológii len o fragmentárnej, parciálnej a relatívnej
realizácii kráľovstva Božieho v o svete. A z d a len Teilhard de Chardin je
v modernej dobe zajedno s Komenským a verí, ž e dôjde jedného d ň a k bo
du Ó m e g a a ku kristogenéze sveta. Inak nové nebo a novú z e m ako usku
točnené očakáva teológia v dôsledku ľudskej hriešnosti naplno a ž v eschatologickej dobe konca sveta. Z a možný s a považuje iba čiastočne progredujúci rast humanity v o svete, ale nie jeho plná realizácia.
A j keď Komenského viera v plnú realizáciu kráľovstva Božieho a v chi
liazmus bola utópiou, môžeme povedať, ž e to bola svojím spôsobom šťastná
utópia, pretože Komenského motivovala k všenápravným snahám. Bez
snívania o zlatej dobe ľudstva v tisícročnom kráľovstve by Komenský nebol
napísal Všenápravu. Práve pomocou viery v chiliazmus s a stal prorokom ľud
stva. V svojej Všenáprave vysníval projekt takých inštitúcií, ako je dnes OSN,
UNESCO, Svetová rada cirkví, Medzinárodný súdny dvor, ba dokonca sníval
aj o obnovení niekdajších olympijských hier. Ak niečo z Komenského zostalo
navždy aj utópiou, potom James Drake Pope to hodnotí správne takto:
„Dobrý úmysel tu ospravedlňuje ahistorickú prezentáciu". Tak to chápal aj fil
ozof Leibnitz, ktorý sa v svojej básni o Komenskom vyslovuje, ž e budúcnosť
ocení nielen to, čo sa dosiahlo, ale aj túžby.
Jedno je dôležité: Viera v možnosť realizácie kráľovstva Božieho tu viedla
Komenského k dejinnému optimizmu a nádeji. V ťažkých a beznádejných
chvíľach tridsaťročnej vojny, keď si u ž mnohí zúfali, to bola nesmierna sila,
ktorá prýštila z Komenského spisov.
4. Zvláštnosti Komenského antropológie ako zdroj jeho všenáprav
ných snáh
Z a štvrtý zdroj Komenského všenápravných snáh považujem zvláštnosti
jeho teologickej antropológie. V jej rámci chcem poukázať najmä n a tieto
Komenského odchýlenia o d vtedajšej bežnej teológie:
a) Dedičný hriech je odstrániteľný. Komenský nepopieral, ž e v človeku je
určitý sklon k zlému. Bol presvedčený, že v dôsledku tohto sklonu nie je
možné dospieť k dokonalej spoločnosti. V Komenského chápaní však tento
sklon človeka k zlému nie je nutne dedičný. Preto sa Komenský v o Vše
náprave vyhýba názvu „dedičný hriech", ako bol tento názov v cirkvách bež
ný. Namiesto toho hovorí Komenský o „nešťastnom vymknutf. Toto je však
možné napraviť, „aby ľudia boli povznášaní k dokonalosti podstaty", „aby
všetko bolo dovedené v súradnosf. Ak k tomuto dôjde, že sklon ľudí k zlé

m u bude v tisícročnom kráľovstve eliminovaný, potom bude možné vytvoriť
dokonalú spioločnosť, o ktorej Komenský sníval. T u je znova podobnosť Ko
menského s Teilhardom de Chardin, ktorý taktiež očakával v procese plnej
hominizácie plnú humanizáciu človeka a aj zbavenie o d dôsledkov dedičné
ho hriechu.
b) V človeku sú dva sklony, sklon k zlému i sklon k dobrému. V Komen
ského antropológii sa ozývala myšlienka starých židovských rabínov, ž e
v človeku sú d v a sklony, sklon k zlému i sklon k dobrému. V človeku aj po
páde do hriechu zostala akási božská iskra, lebo bol stvorený n a Boží obraz
a ten celkom nezanikol. Je tu určité reziduum dobra v človeku. Stredoveká
teológia to nazývala synteresis, prasvedomie. Tieto d v a sklony v človeku
bojujú a našou úlohou je prostredníctvom výchovy a návratu k Božiemu
obrazu skrze Krista sklon k dobru pri človeku posilniť, aby v ľuďoch víťazilo
dobro nad zlom. T u sa Komenský zrejme odkláňal o d protestantskej teoló
gie, ktorá mala tendenciu zdôrazňovať viac skazenosť človeka. Pre tieto
antropologický optimistické názory a dôrazy bol Komenský až do konca
svojho života silne napádaný u ž svojimi vrstovníkmi.
c) Človek je Božím spolupracovníkom n a údržbe sveta. Komenský bol
ďalej presvedčený, ž e všenápravu sveta neuskutoční Boh sám, ale používa
n a to aj spoluprácu s ľuďmi. Pri Božích skutkoch v o svete nikdy nie sme
ponechaní byt iba nečinnými divákmi, hovorí Komenský, ale máme byť
horlivými spolupracovníkmi Božími. „Prečo to tak Boh chce? Lebo chce, aby
Jeho tvor konal tak, ako vidí konať svoj božský vzor". „Len nechajme Boha
v nás konať svoje dielo, len spolupracujme!"
A j keď Boh pri všenáprave sveta používa aj ľudí, nakoniec všenáprava
predsa bude predovšetkým Božie dielo a dielo Kristovo. „Kristus je ten nový
Adam, ktorý m á obnoviť všetko, čo skazil starý Adam", hovorí Komenský
Z tohto Komenského názoru však nemožno robiť nesprávny záver, ktorý sa
v komeniologii bežne robí, ž e Komenský učil synergizmus, teda spoluprácu
človeka s Bohom n a jeho večnej spáse. T u ide o nedorozumenie. Komen
skému tu totiž neišlo o spoluprácu človeka n a dosiahnutí večnej spásy Išlo
m u o spoluprácu človeka s Bohom na údržbe sveta. Taká spolupráca n a
údržbe sveta sa v teológii nenazýva synergizmus, ale teologický terminus
technicus pre to je „concursus Divinus". Obviňovanie Komenského z o synergizmu považujem v tejto súvislosti za nedostatočné rozlišovanie pojmov „sy
nergizmus" a „concursus Divinus" v teológii

Záver
Som si vedomý, že som nezachytil ešte všetky zvláštnost Komenského
teológie, ktoré boli zdrojom jeho všenápravných snáh, to nech urobí v bu
dúcnosti autor príslušnej tematickej monografie Bolo by treba napnVtad
hovoriť o Komenského ekumenických predstavách ako zdroji jeho všená
pravných snáh, alebo o Komenského riešení otázky Božej všepôsobnost
Velkú rolu v Komenského všenápravných snahách hrala aj Komenského
viera v neukončenie Božieho zjavenia Písmom, takže načúval aj n a Drabika
a n a Poniatowskú a Komenský ich proroctvám dával aktivizujúci význam, aj
keď s a to ukázalo ako čosi negatívne. V každom prípade Komenského sen
o prichádzajúcej zlatej dobe ľudstva m á svoju aktuálnosť najmä teraz, keď
vstupujeme do 3. tisícročia ľudstva, do doby každodenným nových obrov
ských objavov a vynálezov. Isteže toto všetko možno zneužiť aj n a zlé a to by
prinieslo skazu ľudstva. Ale ak by ľudstvo dokázalo obrovské možnosti
moderných vied využiť na dobré, možno by Komenský prestal byť v nášich
očiach utopistom, ktorý len piano sníval a bol by zrazu pre nás prorokom,
ktorý toto všetko, čo môže prísť pozitívneho v treťom tisícročí', vlastne pred
povedal. Skúsme preto vstúpiť do tretieho tisícročia ľudstva s Komenského
úžasnými víziami o zlatom veku ľudstva. Ktovie, či nám Pán Boh v treťom
tisícročí nepripravil práve takúto budúcnosť.

• ••••

Univerzita Komenského v Bratislave vypisuje
výberové konanie na lektorát slovenského jazyka
na Univerzite Complutense v Madride.
Lektorát sa vypisuje na jeden rok, s možnosťou
predĺženia o dva roky. Nástup je v septembri 2001.
Podmienky:
- iba pracovník Univerzity Komenského,
- vysokoškolská kvalifikácia v odbore slovenský jazyk a litera
túra a španielsky jazyk a literatúra,
- pedagogická prax n a VŠ,
- zdravotná spôsobilosť a vyhovujúce sociálne podmienky.
- aktívny vek,
- predbežný súhlas zamestnávateľa s vyslaním
Záujemcovia spínajúci kritériá môžu poslať prihlášky
na Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK
do 28. februara 2001.
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V novembri minulého roku si Prírodovedecká
fakulta UK pripomenula 60. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti
na fakulte vedecká konferencia, na ktorej boli prezentované
zaujímavé informácie o historickom vývoji i súčasnom
disciplín. Dnes uverejňujeme prvú z ôsmich prednášok, ktorá mapuje vývoj chémie na PRIF UK.

sa dňa 7.novembra 2000 konala
stupni poznania prírodovedných

Historický prehľad vývoja chémie na PRIF UK
Prof. RNDr. Ludmila Žúrková, CSc., Katedra anorganickej

Zákonom č. 375/1919 Zb. bola zriadená Československá štátna univerzita v Bratislave,
ktorá ešte vtom istom roku bola nariadením vlády ČSR č. 595/1919 Zb. premenovaná na
Univerzitu Komenského. Zákon stanovil zriadenie UK so štyrmi fakultami: lekárskou (LF),
právnickou, filozofickou (RF) a prírodovedeckou (PRIF). Zatiaľ čo prvé tri fakulty začali vyučo
vanie v rokoch 1919-1921, PRIF až v roku 1940.
Vyučovanie prírodovedných disciplín sa začalo na FIF všk. roku 1938/39 Najskôr geogra
fia (prof. J. Hromádka) a biológia (prof. M. Novikov a prof. F. Nábélek). Vládne nariadenie
č. 180/1939 Zb. určilo, že od šk. roku. 1939/40 sa dočasne na FIF budú prednášať okrem
geografie, botaniky a zoológie aj ďalšie prírodovedné predmety: matematika, fyzika, geológia
a chémia. Posledné štyri odbory však nemali vybudované pracoviská, ani vlastných
prednášateíov, takže ich prednášali profesori LF (Valentín, Babor) a SVŠT (Hronec, Andrusov, Kautský, Iľkovc).
Zavedenie štúdia prírodovedných prednetov v šk. r. 1939/40 na FIF bolo vyvolané návratom
slovenských študentov z Čiech po uzavretí českých vysokých škôl, ktorí chceli na Slovensku
pokračovať v štúdiu a bolo impulzom na zriadenie PRIF. V tomto školskom roku sa zapsalo
na dvojpredmetové učiteľské štúdium prírodovedných predmetov 169 študentov (z toho 106
do 1. ročníka).

Významné dátumy vzniku a vývoja PRIF
1940/41 Vzniká PRIF Slovenskej univerzity (SU) podľa zákona č. 168/1940 Zb. Prvým
dekanom sa stal prof. Ing. F. Valentín. Internými zamestnancami boli: R luka: (gedog). O. Ferianc a Ľ. Pastýrik (biológovia).
Minister školstva menoval za bezplatných profesorov PRIF profesorov LF: F. Valentin
(chémia), J. Babor (biológia) a profesorov SVŠT: J. Hronec a J. Kautský (matematika),
D. Iľkovíč (fyzika), Andrusov (geológia). Sídlo PRIF bolo na Törökovej (dnes Moskovskej) ulici
V r. 194041 bolo na PRIF zapísaných 176 študentov.
1940-1950 Budovanie ústavov na PRIF podľa jednotlivých vedných odborov.
1952 - Vznik Fakulty geologcko-geografických vied (FG-GV SU).
1954 - Vládnym nariadením z novembra 1954 je SU premenovaná na UK.
1959 - Spqenie FG-GV a PRIF s názvom PRIF UK.
1967 - Začiatok výstavby areálu PRIF UK v Mlynské) doline.
1976 - 1988 Postupné sťahovanie katedier PRIF do Mlynskej doliny
1980 - PRIF UK sa delí na dve samostatné fakulty: Matematicko-fyzikáínu (MFF) a Prí
rodovedeckú (PRIF).

Významné dátumy vzniku
a vývoja chemických pracovísk PRIF
1947 - Zriadenie Chemického ústavu na PDF SU.
1948 - Zriadenie Chemického ústavu na PRIF SU. (Obidva ústavy sídlili v budove Cvičného
gymnázia na Kozej ulici a viedol ich prof. M. Dillinger až do r. 1950.)
1950 - Znademe Katedry chémie na PRIF, pn ktorej bol Ústav chémie. Vedúcim oboch
chemických pracovísk bol prof. M. Dillinger. Ďalšími internými zamestnancami boli: RNDr.
J. Leška a tajomník katedry J. Kordík. Katedra bola na Kozej ulici (neskôr premenovanej na
Šmeralovu: dnes je to opát Kozia), kde sídlili všetky chemické pracoviská až do pre
sťahovania fakulty do Mlynskej doliny). Výnimkou bola biochémia, ktorá bola určitý čas na
Kalinčiakovej a od r. 1960 na Sasinkovej ulici.
1952-53 - Postupne vznikajú oddelenia Katedry chémie: fyzikäna chémia (RNDr. Ľ. Mílička), analytická chémia (prof. Trtilek, neskôr Dr. P. Čemý), organická chémia (prof. L. Krasnec), biochémia (Ing. T. Duchoň, neskôr Dr. Ing. J. Tamchyna), anorganická chémia (prof.
M. Dillinger).
1955 - Prvé delenie Katedry chémie PRIF. Súviselo s príchodom dvoch významných
odbornikov-chemikov na PRIF, ktorí boli menovaní za profesorov: prof. M. Furdík a prof.
S. Stankoviansky. Pôvodná Katedra chémie sa delí na tri: Katedru anorganickej a fyzikálnej
chémie (prof. M. Dillinger, oddelenie fyzikálnej chémie viedol RNDr. Ľ. Milička), Katedru or
ganickej chémie a biochémie (prof. M. Furdík, oddelenie biochémie viedol Dr. Ing. J. Tam
chyna a od r. 1959 RNDr. L. Kováč) a Katedru analytickej chémie (prof. S. Stankoviansky, od.
r. 1959 Dr. P. Majer).
1956 - Zriadenie laboratória chémie (prof. M. Furdik), ktoré malo organizovať vedeckú
prácu katedier. Delí sa na oddelenia podľa odborov. Prvým interným pracovníkom bola Ing
E. Sidoová(odr. 1957).
1957 - Zriadenie mechanickej dielne PRIF.
1958 - Zriadenie sklofúkačskej dielne PRIF.
1964 - Zriadenie katedry fyzikálnej chémie (doc. Ľ. Treindl) rozdelením Katedry anor
ganickej a fyzikálnej chémie. Pôvodná katedra sa premenúva na Katedru anorganickei ché
mie a rádíocbémie (prof. M. Dillinger).
1965 - Rozdelením katedry organické] chémie a biochémie vzniká Katedra organickej ché
mie (doc. V. Sutoris) a Katedra biochémie (doc. L. Kováč).
1966 - Rozdelením Katedry anorganickej chémie a rádiochémie vznikajú dve nové katedry
Katedra anorganickej chémie (prof. M. Dillinger) a Katedra jadrovej chémie (doc. P. Dnenovský).
1968 - Laboratórium chémie sa premenúva na Chemický ústav (CHÚ) a je pričlenený
k RUK (riaditeľom bol prof. Stankoviansky, neskôr prof. V. Sutons).
1970-1974 - Katedra biochémie je pričlenená ku Katedre organickej chémie ztzv. norma
lizačných dôvodov.
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1981 - Všetky katedry chémie sú už presťahované do Mlynskej doliny.
1987 - CHÚ je opát pričlenený k PRIF UK (RNDr. A. Gáplovský, prof. L Soják, doc. A. Gáplovský).
1960-1981 - Všetky chemické pracoviská horia Chemickú sekciu (CHS). Vr. 1981 bola
činnosť sekcie zrušená, jej činnosť sa obnovila v r. 1989.
1989-2000 - Opäť pracuje Chemická sekcia. Výbor CHS tvona zástupcovia všetkých
chemických katedier a CHÚ. Rieši závažné vedecké a pedagogické otázky týkajúce sa celei
chémie. Na čele sekcie je prodekan PRIF UK.
1998 - Katedra fyzikálnej chémie vytvára dve oddelenia: Oddelenie fyzikálne) chémie (prof.
Ľ. Adamčíková) a Oddelenie teoretickej a počítačovej chémie (prof, V. Keilö)
2000 - Katedra anorganickej chémie vytvára dve oddelenia: Oddelenie biokoordinačnei
chémie (prof. P. Schwendt) a Oddelenie materiálovej chémie (doc. G. Plesch).

Vedúci chemických katedier PRIF UK
Analytická chémia:
1955 -1959 prof. Ing. S. Stankoviansky
1959 -1976 doc. RNDr. P Majer, CSc.
1976 -1981 doc. RNDr, E. Kuchár, CSc.
1981 -1990 prof. PhDr. J Kandräč. CSc.
1990 -1997 doc. RNDr D. Kamansky, CSc.
od 1997 doc. RNDr. M. Hutta. CSc.
Anorganická chémia:
1955 -1972 prof. RNDr, M. Dillinger
1972 -1986 pro< RNDf J Masar.CSc.
1986 -1993 doc. RNDr. H. Sksankwá, CSc.
1993-1999 prof RNDf P Scňwend, DrSc
od 1999 doc. Ing. F. Pavelčik, DrSc.
Biochémia:
1965-1971 prof. RNDr L. Kováč, DrSc
1974 • 1981 doc Ing. J. Zelinka, DrSc
1981 • 1987 doc. RNDr J Kozák, CSc
1987 - 1990 prof. RNDr. M. Kollárova, CSc.
1990 -1991 prof. RNDr. L. Koväž, DrSc.
1991 - 1998 prof. RNDr. J. Kolárov, DrSc.
od 1998 prof. RNDr. M. Kollárová, CSc.
Fyzikálna chémia:
1964-1991 prof. RNDr. Ľ. Treindl, DrSc.
1991 - 1997 prof. RNDr. M. Urban, DrSc,
1997 - 2000 prof. RNDr. P. Ševčík, DrSc.
od 2000 prof. RNDr. M. Urban, DrSc.
Jadrová chémia:
1966 -1970 doc. Ing. P. Drienovský, CSc.
1970 -1981 prof. RNDr. F. Macášek, DrSc.
1981 -1990 doc. RNDr. P. Kopunec, CSc.
1990 -1997 doc. RNDr. P. Rajec, CSc.
od 1997 doc. RNDr. L. Mátel, CSc.
Organická chémia:
1955 -1959 prof. Ing. M. Furdík
1959 - 1976 prof. RNDr. V. Sutoris, CSc.
1976 -1997 prof. RNDr, Š. Torna, DrSc.
1997 - 2000 doc. RNDr. P. Záhradník, CSc.
od 2000 prof. RNDr. Š. Torna, DrSc.

Personálne a kvalifikačné obsadenie
chemických katedier PRIF UK
Katedra

Rok

Analytická chémia

1981/82
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2000/01
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4
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1
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7
2
9
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5
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15
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3
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6
12
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8
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13

6
5
2

1
2
1

12
13
12

Anorganická chémia

1981/82
1991/92
2000/01

2

Biochémia

1981/82
1991/92
2000/01

1
3

1981/82
1991/92
2000/01

1
3
6

Fyzikálna chémia

1

2
2

4
3
3

Spolu

Jadrová chémia

Organická chémia

Chemický ústav*

Spolu

1981/82
1991/92
2000/01

3
4
4

2

1
1

5
3

2
1
1

7
11
9

1981/82
1991/92
2000/01

2
3
1

4
6
S

8
3
7

5
4

14
17
17

1991/92
2000/01

1

1
3

12
12

12
11

25
27

1981/82
1991/92
2000/01

4
9
14

20
24
23

30
44
42

20
39
33

74
116
112

V H = vedecká hodnosť (CSc., DrSc., PhD.)
'Pri CHÚ v rokoch sú údaje len z rokov 1991 - 2000, keďže bol v rokoch 1968-1987 pričlenený k RUK.

Výučba chémie
Chémia sa prednášala na FIF SU bez inštitucionálnej základne, len v rámci dvojpredmetového učiteľského štúdia. Prednášali ju od šk. r. 1939/40 extemi učitelia z L F (prol. Va
lentin) a SVŠT (doc. Skotnický, prof. Ilkovič, prof. Krempaský, doc. Přístavka). Aj po vzniku
PRIF sa chémia študovala len v rámci učiteľského 8-semestrového štúdia (M-Ch, F-Ch,
Ch-Tv, P-Ch), Keďže na PRIF nebolo dostatok vhodných priestorov, prednášky a cvičenia
z chémie (aj fyziky a matematiky) sa konali na LF (Sasinkova ul.) a v priestoroch SVŠT (Vazovova ul.).
Pre zaujímavosť sú uvedené prednášky a cvičenia z chémie, ktoré si študenti zapisovali
v šk. r. 1942/43:
prol. Dr. Valentin:
Organická chémia, 5 h, pre poslucháčov III. semestra;
Chémia pre poslucháčov prírodopisu (Časť anorganická pre štátne kolokvium), 5 h, pre
poslucháčov I. semestra;
Zlúčeniny hydroaromatické, 3 h, pre poslucháčov V. • VIII. semestra;
Cvičenie z organickej chémie pre pokročilých, 20 h, pre poslucháčov VI. - VIII. semestra
Ing. Přístavka
Analytická chémia kvantitatívna vážková, 2 h, pre poslucháčov V. semestra;
Cvičenie z analytickej chémie kvantitatívnej vážkovej, 15 h, pre poslucháčov V. semestra;
Analytická chémia kvantitatívna odmerná, 3 h, pre poslucháčov III. semestra.
Cvičenie z analytickej chémie kvantitatívnej odmemej, 15 h, pre poslucháčov III. semestra.
Dr. Krempaský
Anorganická chémia, 5 h, pre poslucháčov I semestra a pre poslucháčov fyziky, ktori
nemajú chémiu;
Cvičenie z anorganickej chémie, 15 h, pre poslucháčov I. semestra;
Demonštračné praktikum, 5 h, pre poslucháčov V. • VIII. semestra.
doc. Dr. Skotnický
Základy fyzikálnej chémie, 3h,pre poslucháčov I. semestra.
prof. Dr. Ilkovič
Chemická konštitúcia, 4 h, pre poslucháčov V. a VII. semestra.
Za štúdium na vysokej škole sa platilo. V nasledujúcich tabuľkách je uvedený prehľad uni
verzitných poplatkov a príspevkov z tohto obdobia (poslucháči-cudzinci pri zápise na PRIF
okrem toho platili ešte Kčs 300,-).

Poplatky, ktoré sa platili pri zápise
Slovenskí štátni príslušníci
suma (Kčs)'

kategória

94
49
62
76
41
34
14

Riadny poslucháč I. semestra
Riadny poslucháč ďalšieho semestra
Riadny poslucháč prestupujúci na inú fakultu
Mimoriadny poslucháč I. semestra
Mimoriadny poslucháč ďalšieho semestra
Hospitant l. semestra
Hospitant II. semestra
Poslucháči, ktorí nemôžu preukázať slovenskú štátnu príslušnosť
Riadny poslucháč I. semestra
Riadny poslucháč ďalšieho semestra
Riadny poslucháč prestupujúci na inú fakultu
Mimoriadny poslucháč I. semestra
Mimoriadny poslucháč ďalšieho semestra
Hospitant I. semestra
Hospitant II. semestra

134
59
72
116
51
64
24

Laboratórne taxy prírodovedeckej fakulty za chemické predmety
predmet
Cvičenie z organickej chémie pre pokročilých
Cvičenie z analytickej chémie kvantitatívnej
Cvičenie z anorganickej chémie

suma (Kčs)'
300
150
150

* Údaje sú čerpané z publikácie (1). Nie je ľnáme, prečo sú tam sumy uvedené v Kčs. ked ide o obdobie
vojnového Slovenského štátu.

Okrem toho sa od študentov vyberali tzv. kolegiátne poplatky. Ich výška bola viazaná na
počet zapísaných hodin prednášok (16 Kčs/h) a cvičeni (8 Kčs/h). Tieto poplatky sa po
hybovali v intervale 400 - 1000 Kčs za semester. Nemajetní študenti, ak preukázali za uply
nulý semester prospech za 8 týždenných hodín z prednášok alebo 16 hodin cvičenia so

známkou výborný, boli od kolegiátneho poplatku celkom oslobodení. Pri slabšom prospechu
sa oslobodzovali od určitej časti poplatku.
Po štyroch semestroch študenti robili i. štátnu skúšku. Po ôsmich semestroch štúdia robili
po předloženi písomných diplomových prác z každého predmetu a absolvovaní tzv. klauzulnej skúšky, II. štátnu skúšku. Ti študenti, ktori nereflektovali na dráhu stredoškolského učiteľa,
mohli bez II. štátnej skúšky ukončiť štúdium absolvovaním rigoróznych skúšok, čím získali titul
doktor prírodných v/ecŕ (RNDr.).
Skúšobná komisia pre II. št. skúšku bola samostatným orgánom pn rektoráte SU. Do
r. 1945 bol jej predsedom prol. Stanislav a podpredsedom prof. Hronec, potom do r. 1950 si
tieto funkcie vymenili. Skúšajúci pre chémiu v tejto komisii boli napr. v šk. r. 1942/43 profesori:
Valentín, Ilkovič, Krempaský. V r, 1947/48 pribudli další dvaja skúšajúci: prof. Dillinger a Ing
Přístavka.
Aj po oslobodení, po r. 1945, sa výučba chémie zabezpečovala pomocou prednášateľov
z iných vysokých škôl. Pre prírodovedcov však už boli osobitné kurzy. Tento systém sa uplat
ňoval s malými úpravami po februári 1948 až do začiatku platnosti nového vysokoškolského
zákona v r. 1950.
Podľa tohoto zákona sa zaviedlo desaťsemestrové vysokoškolské štúdium. Učiteľské dvojpredmetové štúdium končilo predložením diplomovej práce a štátnymi záverečnými skúškami
z oboch predmetov. Zanikla celouniverzitná skúšobná komisia; komisie pre štátne záverečné
skúšky boli vytvorené na fakultách. Predsedu komisie najprv menoval minister školstva, ne
skôr rektor vysokej školy ; členov komisie menoval dekan. Absolventi učiteľského štúdia po
promócii získavali titul promovaný pedagóg.
Vysokoškolský zákon tiež určoval organizovanú výchovu jednopredmetového odborného
štúdia podľa osobitných študijných plánov. Aj v školskom roku 1950/51 sa na výchove
chemikov na PRIF podieľali najmä extemi učitelia z LF SU, z SVŠT, ale aj z ústavov akadé
mie a iných pracovísk nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech. Napr. v šk. roku 1950/51 chémiu
na PRIF učili:
prof. Dr. Miloslav Dillinger, PRIF
Dr. Ing. Mikuláš Gregor, prof. SVŠT
Dr. Ing. Miloš Marto, prd. SVŠT
Dr. Ing. Dobroslav Přístavka, prof. SVŠT
Dr. Blahoslav Stehlík, prof. SVŠT
Dr. Jozef Trtilek, prof. Ped. fak. UJEP (Brno)
Dr. Ľudovit Krasnec, doc. LF SU
Dr. Ing. Pavel Nemec, nad. VÚDyn.
Dr. Vojtech Kelló, asisl SVŠT
Dr. Alexander Tkáč, asist SVŠT
J. Ružička, prof. 1. gymn. ČA
V nasledujúcich rokoch okrem uvedených prednášali chémiu externe:
akad. prof. Dr. Jaroslav Heyrovský, riad. Polarografického ústavu ČSAV s kolektívom,
doc. Dr. Radislav Domanský, vedecký pracovník CHÚ SAV
Dr. Ing. Jozef Tamchyna,riad. Biochemického ústavu SAV
Jednopredmetové štúdium končilo obhajobou diplomovej prace a štátnymi záverečným
skúškami. Absolventi odborného štúdia chémie získavali Mul promovaný chemik.
Do roku 1953 mohli absolventi získat aj titul RNDr, na základe úspešného obhájenia
rigoróznej práce a zloženiarigoróznych skúšok. Do r. 1953 na PRIF získaio 147 abscrventv
titul RNDr. Nový vysokoškolský zákon tento titul zrušil; bol však znovu zavedený od r. 1967.
V roku 1954 končia na PRIF prví absolventi odboru chémia.
Od šk. roku 1950/51 PDF prevzala výchovu všetkých budúcich učiteľov, pre všetky stupne
stredných škôl. Na PRIF sa zo študentov Ch-F po druhom ročníku vyberali študenti na
štúdium odboru chémia. Vo vyšších ročníkoch sa otvárali špecializácie podľa jednotlivých
odborov chémie. Všk. r. 1953/54 sa prijímali do prvého ročníka študenti len na odborné
štúdium. Od 1956/57 boli znova na PRIF študenti prijímaní aj na dvojpredmetové učiteľské
štúdium; s chémiou sú to kombinácie: F-Ch, Bi-Ch, G-Ch a M-Ch.
Vysokoškolský zákon z roku 1950 zaviedol nadstavbové vysokoškolské štúdium - internú
alebo externú ašpirantúru na výchovu špecialistov vo vednom odbore. V roku 1951
Ministerstvo školstva pridelilo na Slovensko 80 miest pre túto formu štúdia, z toho tri na PRIF.
Tieto tri miesta boli určené pre geológov, čo súviselo s potrebami geologických prieskumov
v povojnovej republike. Do r. 1964 získalo na PRIF vedeckú hodnosť kandidáta vied (CSc.)
24 chemikov.
Vysokoškolský zákon z roku 1980 umožnil ziskat doktorát prírodných vied (RNDr.) len na
základe vykonania rigoróznej skúšky a vyznamenaní absolventi ho získavali automaticky.
Ostatní absolventi odboru chémia získavali pri promócii titul chemik
V školskom roku 1989/90 dochádza na PRIF k výraznej modernizácii a dferenciácii štu
dijných plánov. Asi 10% z celkového počtu predmetov si mohli zvoliť študenti. Pre odborne
štúdium prírodovedných predmetov sa zaviedol ako povinný jazyk - angličtina
Vysokoškolský zákon z roku 1990 zavádza trojstupňové vysokoškolské štúdium: bakalár
ske - absolventi získavajú titul bakalár (Bc ), magisterské (Mgr.) a doktorandské (PhD ).
Od šk. roku 1990/91 sa na PRIF UK začal .bodový systém" hodnotenia štuäjných vý
sledkov. Otvorili sa nové dvojpredmetové kombinácie učiteľského štúdia s chémiou: CtvArxj
(1992/93), E-Ch (199647) a G-Ch (1999/2000). V roku 1997 skonali poslední absotvens
kombinácií Ch-F a Ch-Angl. V šk. roku 19992000 bol na PRIF UK zavedený kredtový system
a všk. r. 200Q2001 pribúdajú k šiestim špecializáciám chémie (analytická, anorgarucka.
fyzikálna, organická, jadrová chémia a rádioekolôgia. biochémia) ďalšie dve. biotechnológia
a environmentálna chémia.
Podľa vyhlášky MŠ SR (7/1998 Z. z.) vydala PRIF UK v júni roku 1998 nove pravidla na
získanie akademického titulu RNDr. (resp PaedDr!. ktoré opát z»ádzaju ako podmienku
získania tohto titulu obhájenierigoróznej práce a vykonanierigoróznych skúšok.
Na základe rozhodnutia vedeckej rady PRIF UK podľa vyhlášky MŠ SR o doktoranöskom
štúdiu (131/1997 Z. z.) priznalo MŠ SR našej fakulte právo konat doktorandské štúdium kon
čiace udelením vedecko-akademickej hodnosti phksoptvae doctor (PhD.) v 32 veäiycn
odboroch, z toho v šiestich chemických a v špeaalizac« teona vyučovania cheoe
Za roky 1954 - 1999 absolvovalo na PRIF UK odbor chémia viac ako 1800 študente* a za
roky 1943 - 1999 viac ako 1400 študentov pedagocjckvch kombinácii schémou (štatstexe
údaje nie sú vždy úplné a navzájom celkom totožné).
Ďakujem prol. RNDr. Petrovi Schwendtovi OrSc.
a doc. RNDr. Vladimírovi Fajnorovi, CSc.. za pomoc pri získavaní uda/ov
a Mgr. Jozefovi Tatierskemu za technickú pomoc • autorkí
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Pokračuje diskusia o osobnosti vysokoškolského učiteľa
Vo vlaňajšom novembrovom čísle nášho spravodaja sme uverejnili prvý príspevok zamýšľajúci sa nad profilom osobnosti univerzitného
učiteľa, a to na lekárskych fakultách. Že je táto téma aktuálna, o tom svedčia dálšie príspevky, ktoré nám prišli do redakcie a ktoré radi
uverejňujeme.

Etika v univerzitnom vzdelávaní
Prof. Arnold S. Luknič, Ph.DI., Fakulta managementu UK

Problémy univerzít sú početné a zložité. V prezentovanom prí
spevku o Etike v univerzitnom vzdelávaní nie je možné hovoriť
o každom z nich. Naším účelom teda nie j e urobiť vyčerpávajúcu
analýzu súčasnej situácie a etických problémov na našich univer
zitách. Namiesto toho máme zámer povzbudiť reflexiu, diskusiu
a zvýšiť sebavedomie, sebaistotu a etické povedomie univerzitných
učiteľov.
Etiku možno uplatniť vo výchovno-vzdelávacom procese (ďalej vo
výučbe) tromi základnými spôsobmi:
1. etika môže podporiť tvorbu učebnej politiky,
2. etika môže pomôcť vyhodnotiť rolu školy ako morálneho vy
chovávateľa,
3. etika môže informovať o štandardoch, ktoré ovládajú správanie
vychovávateľov.
Hlavným cieľom tohto príspevku j e bližšie špecifikovanie tretieho
aspektu, teda toho, k čomu je eticky zaviazaný univerzitný učiteľ
Záväzné povinnosti univerzitného učiteľa sú práve také mnoho
stranné, ako je aj jeho rola v o výchovno-vzdelávacom procese. Ho
ci rola učiteľa je vo všeobecnosti dôležitá, univerzitný učiteľ nie je
len učiteľom. Výučba je iba jednou časťou aktivit toho, kto je po
verený vyučovať na modernej univerzite. Univerzitní učitelia musia
robiť aj určitý výskum. Na výskum by sa malo pozerať s odlišným
zdôraznením a v odlišných proporciách, než len ako na záväznú
povinnosť, ktorou je výučba. Ti, ktori sa sústreďujú prevažne na vý
učbu, majú záväznú povinnosť rovnakou mierou držať krok s na
najvýš závažným výskumom kvôli tomu istému účelu, ktorý má aj
výučba.
Navyše, univerzitný učiteľ je naviac členom akademickej inštitú
cie, ktorá je viac než len administratívnym sprostredkovateľom vý
učby a výskumu. Je členom určitej katedry a učiteľského zboru uni
verzity. Je tiež príslušníkom vedeckého a odborného povolania,
a takisto aj intelektuálnej komunity, ktorá pôsobí z a hranicami jeho
katedry, univerzity či jeho povolania, ba i krajiny. Z toho m u vy
plývajú určité záväzky a povinnosti. Akademická etika je súhrn
všetkých týchto záväzných povinností, ktoré sú „v hre" pri sledovaní
a podávaní náročného vedeckého vedenia a výskumu.
Výchovno-vzdelávací proces m á významnú etickú dimenziu,
pretože učiteľ má schopnosť druhým pomáhať, ale môže im aj
škodiť. Existencia spravodlivej, ľudskej a starostlivej školy do znač
nej miery závisí od toho, či každý učiteľ školy bude spravodlivý,
ľudský a starostlivý človek. Súbor všetkých týchto spravodlivých
a ľudských učiteľov sa rovná spravodlivej a ľudskej škole. Záťaž
mravnej zodpovednosti leží na každom učiteľovi.
Základná mravná zodpovednosť univerzitného učiteľa má tieto
zložky:
- študentom zaistiť sylabus príslušného kurzu na prvej alebo druhej
hodine s nimi,
- uplatňovať rozmanité učebné metódy a štýly,
- vybrať vhodný, ľahko čitateľný a nie náročný základný text pre
svojich študentov, ktorý si sám prečítal,
- učiť a vyhodnocovať študentov z vecného, ako aj tvorivého a kri
tického myslenia,
- v malých skupinách rozpoznať svojich študentov podľa krstného
mena,
- byť študentom k dispozícii v stanovených úradných hodinách a do
držiavať ich,
- vracať študentom v rozumne krátkom čase ich príspevky a to
s komentárom,
- pravidelne dochádzať na lekcie.
Okrem uvedených základných mravných príkazov má každý uči
teľ, či v materskej škôlke alebo na univerzite, ďalšie mravné zá
väzné povinnosti. Učitelia všetkých stupňov by nemali svojim štu
dentom klamať, byť voči nim krutí, či už fyzicky alebo mentálne, ne
mali by likvidovať ich zvedavosť, ich predstavivosť i kritické dispo
zície. Namiesto toho by mali informovať, vzdelávať, rozvíjať schop
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nosti študentov a povzbudzovať ich k tomu, aby čelili svojim ťaž
kostiam a prekonávali ich. Tieto mravné záväzky plynú zo samotnej
povahy vzťahu medzi študentom a učiteľom.
Pokiaľ sa zaoberáme zodpovednosťou univerzitných učiteľov,
zaoberáme sa špeciálnou vrstvou učiteľov pracujúcich v inštitúcii,
ktorá sa venuje rozmachu vedomostí a podávania informácií.
Starosť o rozmach vedomostí nemajú však len univerzitní učitelia
Univerzitný učiteľ sa delí o svoje záväzné povinnosti s výskumným
pracovníkom, ktorý koná svoju prácu v o vedeckých inštitúciách
a v priemysle. Ako oni, tak aj univerzitný učiteľ, zamestnaný vý
skumom, by nemal svoje výsledky falšovať, mal by byť pozorný
náročné kritický k svojej vlastnej práci, férový pri kritike prác vytvo
rených iným vedeckým pracovníkom a špecialistom, veľkorysy pri
uznávaní použitých zdrojov Ale na rozdiel od učiteľky v materskej
škôlke, na rozdiel od osôb, ktoré sú zamestnané v o výskume, zá
väzné povinnosti univerzitného učiteľa neplynú len z jeho výučby
alebo len z jeho výskumu, ale z potreby prepojiť obe tieto činnosti
v rámci univerzity. Navyše, univerzita má celý rad ďalších závaz
ných povinností. Jej základnou záväznou povinnosťou však je byť
vždy v súlade s pravdou
Akademické povinnosti univerzitných učiteľov pri pátraní po prav
de znamenajú nasledujúce:
- prvá záväzná povinnosť vzniká voči pravde tkvejúcej priamo
v predmete, ktorý uči. alebo v ňom vykonáva výskum:
- záväzná povinnosť stimulovať rast poznania nesie so sebou po
vinnosť spoločne s kolegami uznávať poznanie ktoré vzišlo
z výskumu:
- publikácia vedeckých a odborných diel musi byť vybavená prav
divým pripisovaním autorstva prác iných autorov. Nárokovanie si
úcty za prácu druhých narušuje záväznú povinnosť uznať to, čo
dosiahli kolegovia;
- nárokovať si výlučné autorstvo nejakého diela uskutočňovaného
v spolupráci, alebo si nárokovať vodcovské autorstvo (na prvom
mieste) v nejakej práci, v ktorej vlastný príspevok bol len okrajo
vý, j e nanajvýš nekorektné;
- jeho záväzný vzťah k vedeniu nevyžaduje, aby sa univerzitný uči
teľ stal autorom veľkého počtu vedeckých a odborných stati
a kníh; učiteľ by ani nemal považovať za svoju záväznú povin
nosť predbehnúť svojich kolegov v počte svojich uverejnených
prác;
- aj keď sa učiteľ celkom nemôže vyhnúť omylu, jeho záväznou po
vinnosťou je, aby minimalizoval možnosť, ž e vedome oklame,
alebo svojich študentov uvedie do omylu či na scestie, aj keby sa
tak malo diať v mene nejakého princípu, ktorému prisudzuje veľký
význam;
- univerzitný učiteľ má záväznú povinnosť zabezpečiť, aby jeho štu
denti neostali napospas nepravdivému dojmu, že to, čo sa práve
učia, predstavuje súčasnú úroveň poznania, pokiaľ to tak zjavne
nieje;
- záverom: univerzitný učiteľ je oddaný nielen pravde, ale aj výsku
mu, vedeckému skúmaniu a kritickému postoju.
Jedinou bezprostrednou zárukou toho, ž e univerzitný učiteľ bude
rešpektovať všetky uvedené záväzné povinnosti (že bude študen
tov učiť to, čo je dôležité a pravdivé), je vážnosť, s ktorou vníma
svoje povolanie, jeho viera v hodnotu poznania, ktoré vyučuje
a jeho presvedčenie, ž e pravda vzťahovaná k jeho predmetu stojí
v najvyššej miere z a to, aby bola poznávaná a šírená Súlad s tou
to záväznou povinnosťou môže vzísť iba z neúplatného svedomia
a z presvedčenia o cene intelektuálnej aktivity, ktorou sa práve za
oberá.
Eticky vzaté učenie znamená vychovávať študentov skôr k emočnej a intelektuálnej nezávislosti než k závislosti, a práve tak skôr ku
kritickému a tvorivému než imitačnému uvažovaniu v čestnej, otvo
renej a príjemne uvoľnenej atmosfére. V tomto procese by učite
ľovou úlohou malo byť sprevádzanie študentov študijným terénom

bez toho, aby sa usiloval stať sa ich psychiatrom či intímnym pria
teľom, a toto vedenie by nikdy nemalo byť korumpované dog
matizmom. Veľkí učitelia nielenže študentov motivujú, objasňujú
materiály, zaisťujú analýzu aj syntézu, ale navyše vynikajú v tom,
ž e nastoľujú štandardy, ktoré sú vysoké, ale dosiahnuteľné a sú
nad tým, čo sa považuje za dostatočné alebo minimálne.
Eticky zameraná výučba však závisí od morálnej klímy alebo
prostredia školy. Z toho dôvodu j e dôležité vziať do úvahy ako
významný faktor univerzitnú kultúru, jej správu a prostredie, ktoré
spolu ovplyvňujú učiteľovu činnosť a študentove výsledky. Inak
povedané, na zlepšenie kvality výučby je potrebná etická reforma,
ktorá by náležíte rešpektovala rozmanité inštitucionálne faktory,
ktoré zahrňuje morálne prostredie školy. Pokiaľ sa morálne pro
stredie ignoruje, akýkoľvek pokrok, ktorý sprevádzal morálne
kurikulum, bude len krátkodobý a časovo obmedzený. Pokiaľ ve
ríme, ž e niektoré pravidlá alebo správne opatrenia, prípadne ku
rikulum môžu samy osebe transformovať prostredie, budeme skla
maní. Pokiaľ odmietneme zapojiť do všetkého rozhodovací aparát
školy, rôzne stratégie a nepísané pravidlá, môžeme očakávať skôr
sťaženie pokusov o etickú reformu.
Pre etickú reformu sú podstatné demokratické školské prostredie
a štruktúra. Samotná univerzita by mala byť modelom demokracie
a takto ilustrovať voči spoločnosti, ako sa môže uskutočniť osvie
tená autotransformácia. Demokratické ideály sa môžu uplatňovať
len vtedy, keď sú školskému personálu presne vytýčené, určené
rozhodovacie role v morálnej politike univerzity. Možno sa spýtať, či
zlyhanie učiteľa je spôsobené prostredím posluchárne alebo ne
priateľským prostredím súčasného univerzitného systému, ktorý
učiteľov ovplyvňuje a frustruje. Predmetom činnosti učiteľov a uni
verzity je kreovanie osobností. Učitelia vytvárajú charakter tak, ž e
študenti môžu „vidieť' svet z etického hľadiska. Obyčajná artiku
lácia etických zásad nestačí. Aby etika bola účinným spojencom
učiteľov a študentov, univerzity sa musia stať miestom, kde sa pre
mietajú do praxe princípy, ktoré sa vyučujú v posluchárňach. Naše
chápanie etiky sa musí dostať ďalej než len k úsiliu o to, aby jej
produktmi boli čestní učitelia a poslušní študenti, malo by zahrnúť
vážne uvažovanie o tom, čo vytvára etické prostredie. A k é sú
základné dôvody k tomu, aby sa učitelia a vychovávatelia starali
o etiku? Jedným z dôvodov je, ž e univerzity zabezpečujú morálnu
výchovu, akú zrejme študenti nikde inde nezískajú. Politici, občania
a zamestnávatelia si často myslia, ž e školy majú graduovat' také
osoby, ktoré disponujú lojalitou, sociálnou zodpovednosťou a reš
pektom k súkromnému vlastníctvu. Hoci toto môžu byť legitímne
ciele pre univerzitu, sú nepostačujúce, pokiaľ prihliadame na rolu,
ktorú pripisujeme etike.
Ž e tu naozaj ide o nepostačujúce ciele, je vidieť na základe na
sledujúceho zdôvodnenia: nedostáva s a nám múdrosti, ako s a
správať voči sebe navzájom. T o sa vzťahuje na to, ako sa majú

študenti eticky dostávať do vzťahov voči ostatným, voči sociálnym
a politickým systémom, v rámci ktorých interreagujú, ale zahŕňa aj
spôsoby, ako by sa škola a jej reprezentanti mali správať voči
študentom. Súhrnne: pokiaľ je vznesená otázka etiky vo výučbe, jej
ťažisko býva skôr v tom, Č O by sa študenti mali učiť, než A K O by
sa s nimi malo zaobchádzať a akým typom lekcií by sa koniec koncov k tejto zmene mali dopracovať.
Pokiaľ školy a spoločnosť obmedzia svoj záujem o žiaduce mo
rálne výstupy (napr. menej zločinov páchaných mládežou) bez
uváženia, aký druh osôb chceme vychovať a ako chceme, aby na
zerali na svet, potom budú naše morálno-výchovné programy
pravdepodobne sprevádzané sklamaním, pretože sme etický roz
voj zamenili s dočasným riešením sociálnych problémov.
Konečným dôvodom, aby sa učitelia a vychovávatelia zaoberali
etikou, je prepojenie medzi určitým etickým kódom a zakotvením,
v ktorom spočíva učiteľské povolanie. Myslíme si, ž e etické kódy sú
dôležité nielen pre učiteľov, ale aj pre študentov a zamestnancov,
osobitne keď sa stávajú „živými dokladmi". Slúžia ako jeden z me
chanizmov na integráciu etiky v rámci organizácie. Často sú však
etické kódy založené na predpoklade, ž e s ohľadom na to, že nikto
nebude konať eticky, ibaže by mu bezprostredne hrozil trest, je tu
potreba disponovať väčšou donucovacou mocou, aby ľudia konali
zodpovedne. V takomto zmysle by sa profesionálny kód etiky mohol
stať obyčajnou zamestnávateľskou príručkou k tomu, ako napraviť
krivky páchané na učiteľoch. Učitelia sú takto vtlačení do profesio
nálnej zodpovednosti bez odpovedajúcej profesionálnej autority.
Pokiaľ univerzitní pracovníci nájdu cestu k tomu, aby sa priblížili
profesionálnemu kódu etiky pre učiteľa, ako súčasti opatrení sme
rujúcich k reorganizácii a uvažujúcich o nich ako o profesionáloch
t.j. s dôverou, a poskytujúc im skutočnú autoritu, aby mohli dospie
vať k rozhodnutiam, ktoré ovplyvňujú ich prácu a platy, potom je
pravdepodobné, ž e takáto významná dôvera recipročne vyvolá
zlepšenú morálku, zvýšenú kreativitu, hrdosť na vlastnú prácu, inovatívne myšlienky a prístupy k výučbe, ako aj menej disciplinárnych
problémov T o zaiste pomôže zvýšiť učiteľovu sebadôveru, keďže
takto sa jasne stanovuje nielen to. čo sa očakáva od učiteľa ale aj
to, čo môže učiteľ očakávať od inštitúcie.
Toto sú niektoré z podstatných znakov akademickej etiky. S ú
univerzity, kde j e relatívne ľahké držať sa týchto štandardov, a sú aj
také, kde je to obťažnejšie. Dokonca na takých univerzitách, kde sa
akademická etika dodržiava, dochádza k celému radu prehmatov
a obmedzení. Slušní vedci a odborníci bývajú neraz sebci, mnohí
z nich nad mieru uplatňujú svoju moc pri prijímaní nových pracovní
kov. Mnohí sa starajú len o svoje vlastné katedry, o svoju špecia
lizáciu v rámci vlastnej disciplíny, o vlastnú koncepciu pri výbere
najlepších metód, ako aj o vlastné zameranie interpretácie výsled
kov. Keby toho nebolo, nebolo by nevyhnutné vypracúvať a uvá
dzať do života etiku.

Vplyv vedeckovýskumnej činnosti na rozvoj osobnosti
pri výchove a vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov
Prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc., prof. MUDr. Milan Buc, DrSc., Imunologický ústav L F UK

Úroveň výchovného a vzdelávacieho procesu na každom stupni
podmieňuje viacero významných a vzájomne prepojených činiteľov,
kde v prvom rade dominuje osobnosť učiteľa so všetkými jeho od
bornými, pedagogickými, vedeckovýskumnými a etickými atribútmi.
Učiteľ ostáva stále uznávaným a kľúčovým faktorom celého vzde
lávacieho procesu a v jeho činnosti sa odráža vlastné nadanie, usi
lovnosť, schopnosti, intelektuálna úroveň i morálny profil. Okrem
kvality učiteľa a celého pedagogického zboru vplývajú na hodnotu
pedagogického procesu aj mnohé ďalšie zložky, ako sú organizácia
práce, priestorové a materiálno-technické možnosti. Konečný výsle
dok závisí od počtu a skladby „objektu pedagogického procesu" poslucháčov. Hlavne v ostatných rokoch sa kategoricky přizvukuje,
ž e poslucháči nemajú byť iba objektom pedagogického procesu, ale
musia byť jeho súčasťou, musia sami prejavovať záujem o kvalitu
výchovy a vzdelávania, musia byť dôstojným subjektom, ktorý poci
ťuje zodpovednosť z a svoju odbornú prípravu a hlavne za svoju
budúcnosť. A k sa všeobecne hovorí o výchove a vzdelávaní, či už
v pregraduálnych alebo postgraduálnych inštitúciách, netreba zabú
dať na špecifiká spojené s výchovou a vzdelávaním budúcich leká

rov. Lekár by mal mať rád svoje povolanie, mal by ho dokonale ovlá
dať a mal by celoživotne rešpektovať potrebnú dôstojnosť a zod
povednosť svojho poslania.
Vysokoškolský učiteľ, ak má úspešne realizovať program vý
chovy a vzdelávania, mal by spĺňať niekoľko zásadných pod
mienok:
Mal by predovšetkým ovládať látku celého odboru a parciálne
problémy by mal posudzovať z aspektov vlastného odboru a predo
všetkým z hľadiska potrieb medicíny. V pedagogickom procese pn
výchove a vzdelávaní lekárov sa nazhromaždilo mnoho individuál
nych a kolektívnych skúseností. Neosvedčili sa metódy, keď pred
nášajú iba „superodborníci" a „špičkoví" vedeckí pracovníci, ktorí sa
pri prednáškach striedajú. Poslucháči takúto atmosféru rýchlo vy
cítia, pretože strácajú spojitosť medzi obsahom prednášok a progra
mom vzdelávania Možno budú obdivovať prednášateľa ako vedca
ale ako učiteľ obyčajne stráca potrebnú autoritu. Netreba tiež za
búdať, ž e v medicínskych inštitúciách sa vychovávajú a vzdeiavaju
lekári a nie špecialisti pre niektoré teoretické a často prírodovedecke
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odbory a preto hibka a šírka jednotlivých predmetov musí byť pod
riadená potrebám medicíny a profilu budúcich odborníkov. Skúsený
a dobrý učiteľ vedie zápas o stimuláciu rastu poslucháčovho inte
lektu. Okrem potrieb súčasnosti treba pri vzdelávaní anticipovať aj
budúcnosť, pretože vychovávame odborníkov aj pre budúce obdo
bie. Lekárske vedy sú pod tlakom záplavy poznatkov a preto treba
zodpovedne vyberať, čo sa má poslucháč naučiť a treba ho naučiť
hlavne ako myslieť, aby si aj v budúcnosti vedel poradiť s novými
poznatkami a vedel si ich prispôsobiť k riešeniu nových situácii.
Treba redukovať klasické autoritárske metódy vzdelávania a dať
prednosť podnecovaniu samostatného myslenia, schopnostiam rie
šiť problémy, podnecovaniu poslucháčovej zvedavosti a stimulo
vaniu túžby po poznaní.
Dôležitou podmienkou úspešnej pedagogickej práce je aj stála
angažovanosť vysokoškolského učiteľa v o vedeckovýskumnej čin
nosti. Učiteľ, ktorý participuje na riešení určitých otázok vlastného
odboru, vie aj lepšie sprostredkovať látku poslucháčom a jeho pred
nášky majú vyšší stupeň zaujímavosti. Do pedagogického procesu
prináša aj svoje osobné postoje a u poslucháčov sa stimuluje schop
nosť samostatného uvažovania a u niektorých aj túžba angažovať
sa v o vedeckej práci, saturovať prirodzenú ľudskú zvedavosť a mať
radosť z nového poznania. Vedeckovýskumná činnosť musí byť pri
rodzenou súčasťou činnosti vysokoškolského učiteľa a nevyhnut
nosťou každého pedagogického zariadenia. Spojitosť vedeckej a pe
dagogickej práce je zárukou, ž e vysoké školy pripravia odborníkov
schopných využívať poznatky vedy v svojej práci, zúčastňovať sa
na tvorbe nových poznatkov a realizovať náročné úlohy vědecko
technického programu v konkrétnych spoločenských a regionálnych
podmienkach. Vysoké školy sú aj miestom, kde s a objavujú aj ta
lenty pre vedeckú prácu, ak ešte neboli objavené na nižšom stupni
školskej sústavy.
Vedeckovýskumná činnosť na vysokých školách a v medicínskych
zariadeniach by vyžadovala sama o sebe hlbšiu analýzu. Vedu oby
čajne charakterizujeme ako sústavu racionálne získaných poznat
kov o prírode, človeku, spoločnosti i ľudskom myslení. Má však pri
tom celý rad ďalších atribútov. Pokladá sa tiež z a určitú kultúrnu
inštitúciu s vlastnou integritou, z a bohatstvo každého spoločenstva
a vytvára nenahraditeľný nástroj na riešenie problémov spoločnosti
i životného prostredia a má principiálny význam aj pre výchovu
a vzdelávanie. Treba si však uvedomiť, ž e vedeckovýskumná činnosť
- ako každá iná ľudská činnosť - s a nenachádza mimo spoločenskej
zodpovednosti. Úroveň v danej oblasti závisí aj od toho, ako sa udr
žuje záujem o vedeckovýskumnú činnosť v daných podmienkach
a ako sa buduje systém vnútornej intelektuálnej a morálnej nároč
nosti, ktorý je garantom pôvodnosti a pravdivosti získaných výsled
kov a úrovne hodnotenia vedeckovýskumnej činnosti. V základoch
každej vedeckovýskumnej činnosti sa musí odrážať zásada racio
nálnosti, kritičnosti, disciplinovanosti a schopnosti exaktne hodnotiť
nové vedecké poznatky. Vedu realizujú ľudia a preto s a do nej mô
žu včleniť aj mnohé negatívne ľudské vlastnosti (kariérizmus, pod
vody, hochštaplerstvo a pod.). Pre malé spoločenské útvary je dôle
žité nestrácať väzby s celosvetovou vedou a chrániť si ducha kritič
nosti a poctivosti a udržiavať kontakty s centrami vedy vo svete.
Z hľadiska stimulácie a rozvoja vedy sa v literatúre uvádza mnoho
protichodných pohľadov týkajúcich sa stimulácie, metód spoma
ľovania až úplného zavrhnutia vedy. Na zaujímavú situáciu upozor
ňuje nositeľ Nobelovej ceny Leo Szilárd v rozhovore s americkým
kultúrnym činiteľom M. Gablom. Podľa L. Szilárda spomaliť pokrok
vedy možno aj tak, ž e sa založí nadácia aspoň s 30 miliónmi dolá
rov, vypíše sa súbeh podávania žiadostí o príspevok na riešenie
niektorých problémov, zostaví sa aspoň 10 komisií a každá bude
mať aspoň 20 členov z popredných vedeckých pracovníkov. Vedec
kí pracovnici by boli zamestnaní písaním žiadostí o grant, členovia
komisií by posudzovali žiadosti o príspevky a tak by sa dosiahlo, ž e
najlepší vedeckí pracovníci by sa vzdialili z laboratórií a pracovísk,
zamestnali by sa štúdiom žiadostí o granty a žiadatelia o peniaze by
sa sústredili na tie problémy, ktoré nie sú dôležité z hľadiska vedy,
ale ktoré sú spoločensky príťažlivé a sú honorom - a veda by s a
začala meniť na spoločenskú hru. Niektoré problémy by sa pokladali
za dôležitejšie a iné by sa odsunuli. Vynorili by sa módne smery na
riešenie, ale veda by sa pomaly strácala. A ak by sme k tomu pri
rátali ešte lobizmus a klientelizmus niektorých komisií, potom by sa
na riešenie dôležitých vedeckých problémov získalo len minimum
alebo nič a na tzv. najvedeckejšie problémy vesmíru mnohých paravedcov by sa získalo peňazí veľa. Hoci by sa nepracovalo, bolo by
možné rýchlo publikovať aj nedokončené výsledky a poznatky mno
hokrát vykradnuté z prác iných autorov.
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V súčasnosti sme sa ocitli v etape hľadania a reštrukturalizácie ve
deckovýskumnej činnosti a bude treba vybrať z hmloviny predstáv
a návrhov racionálne jadro a zosúladiť požiadavky na vysokoškol
ských učiteľov s reálnymi možnosťami. Veda ako usporiadaný súbor
objektívnych poznatkov o predmete sledovania sa musí oddeľovať
od poznávacieho subjektu - vedca. Mnohé apriorné stanoviská,
dogmy a filozofické traktáty nie sú s vedou - ako takou - kompa
tibilné. Existuje veľa príkladov z minulosti a zo súčasnosti, keď sa
celé vedecké oblasti zamietli a znevážili, lebo nevyhovovali nejakým
citátom alebo filozofickým dogmám. V tejto súvislosti treba spome
núť aj niektoré etické normy spájané s vedeckou prácou, ako aj
normy správania, ktoré prenikajú aj do legislatívy ľudských práv
a stávajú sa aj súčasťou medzinárodných právnych ustanovení
Etické atribúty vysokoškolského učiteľa a každého vedeckého
pracovníka nemožno oddeliť od vlastností iných spoluobčanov, me
dzi ktorými učiteľ žije. Môže byť takisto morálny, malicherný, bez
zásadový a môže mať rovnaký vzťah k podvodom a omylom, k po
zitívam i negatívam aktuálnej atmosféry. Nie sú to ani rozdiely
medzi jednotlivými odbormi alebo špecializáciami. Chemik nie je
mravnější ako lekár a histológ zase ako internista. Ani vedecká prá
ca - aj keď vychádza zo zásad vedeckého poznania - ani vedecký
pracovník nemôžu byť ovplyvnené zásadami občianskej a humán
nej etiky a celkovou sociálne-ekonomickou situáciou Podľa mno
hých odborníkov medzi etické atribúty vedeckého prac wníka patria
dôslednosť, usilovnosť, nezištnosť, poctivosť, pravdivosť, sebadis
ciplína, skromnosť, sústavnosť, zmysel pre spravodlivosť trpezli
vosť, vďačnosť, húževnatosť, zdvorilosť a celý rad ďalších morál
nych vlastností. Etika vedeckej aktivity sa odvíja aj od vzájomnej dô
very medzi spolupracovníkmi a od všeobecných morálnych hodnôt
Takáto dôvera musí byť podložená aj určitým organizovaným kri
tickým skepticizmom, demokratickými princípmi ktoré umožňuju
objektívne hodnotenie predpokladov práce a dosiahnutých výsled
kov. Keďže individuálna etika môže aj zlyhať je preto potrebné
koncipovať a kodifikovať záväzné normy a na ich uplatňovanie aj
inštitucionálne formy Vedecká činnosť musí prinášať vysiedky. kto
ré maju slúžiť humanitným cieľom a preto využívanie vedeckých vý
dobytkov by nemalo byť v rozpore s osudom človeka a platnými hu
manitnými princípmi Vedecká práca učí človeka aj k ucte k pravde
a preto by sa nemala spájať so sebaglonfikaciou. podpultovou ne
gativizáciou práce iných pracovníkov a samozrejme so žiadnou for
mou vedomých podvodov. Dominantným etickým princípom musí
byť, ž e sa budú zverejňovať iba pravdivé skutočnosti získané vlast
nou poctivou prácou. Mnohé okolnosti však uvedené zásady nega
tívne ovplyvňujú. Mnohokrát sa zverejnia nie vlastné pozorovania
a výsledky vlastnej práce, ale v publikácii sa zotrú hranice medzi vlast
ným a tým, čo sa zistilo na iných pracoviskách Je mnoho spôsobov
zahmlievania v publikačnej aktivite a mnohé prvky sa vynárajú aj pri
Nakoniec
treba zvýrazniť
základný
postulát,
angažovanosť vo
príprave
podkladov
pre získanie
vyššieho
stupňaž ekvalifikácie.
vedeckovýskumnej práci musí byť jedna z nenahraditeľných činnos
tí vysokoškolského učiteľa. Treba ešte pripomenúť, ž e aj vedeckej
práci sa treba učiť, oboznámiť sa s jednotlivými stupňami tejto ná
ročnej činnosti a to od postupov identifikácie vedeckého problému
na riešenie s použitím adekvátnych metodických možností až po
orálnu alebo písomnú prezentáciu výsledkov. Etika vedeckej práce
nepripúšťa žiadne skutky utajovania a už v období alchýmie sa uká
zalo, ž e utajovaná práca nemôže byť vedou. Preto niektoré časo
pisy na svete vyžadujú k posúdeniu práce aj protokoly, prípadne
prehlásenia, ž e autori dajú k dispozícii uvádzaný materiál (bunky,
klony DNA, hybridómové línie, knock-outové živočíšne linie) a to pri
rešpektovaní všeobecných zásad pre uvedenú činnosť.
Podľa všetkých zásad a skúseností sa ukazuje, ž e účasť na rieše
ní vedeckých problémov by mala byť nevyhnutnou a všeobecne
akceptovanou zásadou pre profil vysokoškolského učiteľa Vedecká
práca ovplyvňuje úroveň pedagogického procesu, učí pracovníka
chápať náročnosť problémov, interpretovať zložité otázky, motivovať
poslucháčov k vedeckej práci a učiť ich k láske k poznaniu a prav
de. Učiteľ musí takúto činnosť sám chcieť vykonávať a mal by mať
k takejto aktivite morálne a intelektuálne predpoklady Mal by viesť
permanentný zápas o získanie potrebných vedomostí a mal by ve
dieť racionálne využívať možnosti - mnohokrát veľmi skromné, ktoré
mu spoločnosť a materská inštitúcia poskytuje V medicíne je to ob
zvlášť dôležité, aby učiteľ rozhodoval o profile a úrovni lekárskeho
stavu a od kvality činiteľov zodpovedných za výchovu a vzdelávanie
sa odvíja aj liečebná a preventívna činnosť.
(Prevzaté so súhlasom autorov
z časopisu Praktická gynekológia, 7, 2000, č. 4 - m.b.)

Krátka reportáž z polonistickej konferencie
V d ň o c h 17. a 18. októbra sa v Olomouci konala celočeská študentská
konferencia „Nová generace české polonistiky", n a ktorú s m e boli pozva
ní aj my, študenti polonistiky n a F I F U K v Bratislave, p o d v e d e n í m doc. Pančíkovej. Konferenciu organizovala sekcia poľskej filológie Katedry slavistiky
F F U P v Olomouci, p o d záštitou F o n d u rozvoja v y s o k ý c h škôl, Velvyslanect v a Poľskej republiky a riaditeľa Poľského inštitútu v Prahe.
Z Bratislavy d o O l o m o u c a s m e vyrazili v l a k o m 16. októbra popoludní
a cesta ubiehala rýchlym t e m p o m , keďže s m e všetok čas príkladne zasvätili
plodným diskusiám o všeobecných problémoch polonistiky či otázkam poľ
skej poézie a prózy. Prvá zastávka bola Břeclav, k d e s m e museli prestupovať
n a osobný vlak d o O l o m o u c a , č o s m e zvládli len vďaka v ý n i m o č n ý m orien
tačným schopnostiam našej pani docentky. Postupne s a n a rad dostali tiež
naše telá a poniektorí študenti s a začali kŕmiť. Pre zaujímavosť uvádzame, ž e
študent Chrappa mal s o s e b o u 16 obl ož ených bagiet a napríklad študentka
G r e g o v á len jeden banán. A l e aj v tomto prípade vyhrala polonistická soli
darita nad sebectvom a k a ž d é m u s a dostalo rovnakým dielom.
D o O l o m o u c a s m e dorazili večer. Ubytovanie n á m pridelili v hosťovských
izbách miestneho internátu. Izby boli vyupratované, obliečky vyvoňané, vypraté a naškrobené, postele mäkké, kúpeľňa priestranná, toaleta hygienická.
Ešte v ten večer, hn an í t ú ž b o u p o poznávaní zákutí starobylého n o č n é h o
mesta, vyrazili s m e d o ulíc. P o prehliadke orloja a niekolkých starých sakrál
nych a svetských stavieb, vrátili s m e s a n a internát. N o c bola októbrovo
chladná a spánok o t o voňavější.
R á n o sedemnásteho s m e s a p o výdatných chutných raňajkách presunuli
n a slávnostné otvorenie konferencie d o zasadacej miestnosti Rektorátu Uni
verzity Palackého. Otvorenie bolo naplnené m n o h ý m i poďakovaniami a tiež
v z á j o m n ý m pozdravováním s a všetkých zúčastnených strán. My, zahraniční
účastníci, s m e boli m e n o v a n í z a riadnych členov porotcovskej komisie
O k r e m olomouckej polonistiky pozvanie n a konferenciu prijali aj polonisti
z Ostravy a Brna.
Samotnú konferenciu organizátori rozdelili n a niekolko sekcií. Prvá bola
literárna, disponovala najvačším počtom zúčastnených mladých polonistov.
Ďalšia sekcia bola jazykovedná a tretia s a venova l a problematike prekladu
V týchto sekciách bol počet zúčastnených pomerne nižší, v priemere dvaja
polonisti n a jednu sekciu.
V literárnej sekcii postupne odzneli všetky referáty. P o nich nasledovala
mnohokrát búrlivá a plodná diskusia. Ú r o v e ň lednotlivých príspevkov ale ne

bola v ž d y n a želateľnej úrovni. M ô ž e m e konštatovať, ž e o l o m o u c k í študenti
s prehľadom viedli. Ich práce boli v iac vedecky fundované, informačne na
sýtené a vnášali d o chápania danej problematiky n o v ú dimenziu - „tretí
rozmer". V literárnej sekcii s a prezentovalo dvanásť polonistov,
V jazykovej sekcii u ž boli príspevky n a nižšej úrovni, sv oju zásluhu n a t o m
zohral aj nízky počet zúčastnených. T o s a odrazilo aj n a finálnom hodnotení,
pretože celkovo d v o m účastníkom boli udelené len d v e tretie miesta.
Prekladateľská sekcia bola svojím s p ô s o b o m z n a č n e špecifická, hlavne
preto, lebo t u došlo k istým komunikačným š u m o m a chybnej dešifrácii
a obaja zúčastnení si splietli tému. Namiesto teoretickej práce z oblasti translatológie dodali iba preklady s e b o u zvolených textov.
J a z y k o v o u a translatologíckou sekciou s m e boli pomerne sklamaní, oča
kávali s m e väčší z á u j e m o tieto v e d n é disciplíny.
Večer s a konal slávnostný večierok, ktorý s m e podporili aj m y svojou účas
ťou. T u s a nadviazalo m n o h o nových dôležitých kontaktov, ktoré v budúc
nosti určite poslúžia a k o prostriedky efektívnej medzinárodnej vedeckej čin
nosti.
Posledný d e ň konferencie bol d ň o m postupného vyhodnocovania zúčast
nených prác. My, ako členovia poroty, snažili s m e s a postupovať objektívne,
berúc ohľad n a všetky nosné aspekty študentských prác. Vyhrali len ť naj
lepší.
Celkovo b y s a táto konferencia dala prirovnať k našej Š V O Č . Rozdiel by
s m e mohli vidieť azda iba v odlišných možnostiach českej a slovenskej
strany. Pokiaľ m y n e m á m e ani vlastnú učebňu, naši českí kolegovia dispo
nujú niekolkými učebňami, ktoré patria iba polonistom. Majú svoje mapy
obrazový inventár, bohaté knižné pramene, a tiež vlastnú kvalitnú audio
a video techniku, ktorá i m umožňuje lepšie s a orientovať v štúdiu polonistiky.
M y s a však potešme a s p o ň konštatovaním, ž e práve v najťažších podmien
kach vznikli najvýznamnejšie diela.
Cesta d o m o v s a niesla v d u c h u ultrarýchlych prestupov a šprintov z jed
n é h o vlaku d o druhého. Delili s m e s a o pocity nadšenia, ale aj sklamania.
V celku m ô ž e m e konštatovať, ž e táto konferencia bola pre n á s velkým ve
domostným a skúsenostným prfnosom.
N a záver by s m e s a chceli poďakovať pani docentke P a n a k o v e j ž e n á m
umožnila získať tieto cenné skúsenosti a ž e o n á s tak starostlivo p o cefý čas
dbala. Naozaj ďakujeme.
Š t u d e n t i 4. a 2. r o č n í k a p o l o n i s t i k y n a F I F U K

Úspešná reprezentácia študentov FTVŠ UK
V anglickom Birminghame sa v d ň o c h
27. - 29. októbra 2000 konali tretie Maj
strovstvá sveta v E U R O T E A M E .

Tento team sa ako piaty najlepší z o 16-tich
družstiev v súťaži mix teamov nominoval d o fi
nále Majstrovstiev Európy, kde v silnej kon
kurencii obsadil výborné šieste miesto. Toto
umiestnenie predstavuje jeden z najvýznamnej

V tomto n o v o m gymnastickom športe s a súťaží
v troch disciplínách: prostné, akrobacia a trampo
lína. J e t o kolektívny šport, k d e s a nehodnotí
v ý k o n jednotlivca, ale celého teamu. Stal s a veľmi
populárnym v štátoch severnej a západnej Európy
pre s v o j u v y s o k ú obťažnosť cvičebných tvarov
v akrobacii a n a trampolíne, a k o i športovú hodno
tu a estetický d o j e m v prostných.
Reprezentačné družstvo Slovenskej republiky
tvorilo 15 pretekárov, z ktorých 13 s ú študentmi
F T V Š UK: Lucia Ambrová, Monika Bullová, Katarí
n a Dobiášová, Alexandra Kaniščáková, Barbora
Kociánová, Adriana Tonkovičová, Michal Herényi,
Marek Hvozdík, Daniel Kamenický, J á n Pecúch,
Ján Petrovič, Michal Streška a O n d r e j Streška.

ších úspechov slovenskej gymnastiky z a posledné
desaťročie. V o finále zanechali naši pretekári z a
s e b o u i družstvá z takých gymnastických veľmocí
ako s ú N e m e c k o a Francúzsko, pretože prezen
tovali cvičebné tvary a v ä z b y najvyššej obťažnosti.
Kolektív s a formoval štyri roky n a povinne vý
berovom predmete a n a špecializácii športová
gymnastika, pričom tréningový proces s a realizo
val v o V y s o k o š k o l s k o m športovom klube F T V Š
UK. Trénerkou i p e d a g ó g o m v jednej o s o b e j e
doc. PhDr. Elena Strešková, CSc., v e d ú c a Ka
tedry gymnastiky, tancov a úpolov F T V Š UK, ktorá
tak optimálne spája teóriu a prax športovej prí
pravy. V ďa ka dobrej spolupráci a podpore dekana
a vedenia fakulty mohli študenti vycestovať n a

Majstrovstvá Európy a úspešne reprezentovať na
š u A l m a mater.
Dobrá práca v o Vysokoškolskom športovom
klube F T V Š U K s a prejavuje i v úspechoch ďalšie
h o z oddielov, a to oddielu akrobatického rock
a n d rollu, k d e pár Dáša Danihelová - Mgr. Peter
Olej v tomto roku absolvovali úspešnú šnúru sve
tových pohárov (3. miesto S P Eisenstadt. 6. mies
to S P Zürich, 5. miesto S P Riesa, 6. miesto S P
Mníchov, 8. miesto Lyon). V o svetovom rebríčku
v súčasnosti zaujímajú vynikajúce 5. miesto, a to
im zaručilo nomináciu n a Svetové hry neolympij
ských športov v japonskej Akite.
Veríme, ž e tieto športové úspechy b u d ú ä e n o v
V Š K F T V Š U K motivovať d o ďalšej svedomitej
športovej prípravy
Mgr. Jana Miklovičová
vedúca Oddielu gymnastických športov VŠK
FTVŠ UK

NAŠA UNIVERZITA spravodaj Umveraty Komenské
ho v Bratislave • Vydáva Umvenata Komenského •
Adresa Šafárikovo nám t 6, 818 06 Brafcsiava • Tel
59 24 41 11 • http //www untba.SK. poíožka Rektora!
UK • Predseda redakčnej rady doc JUDr Peter Kresák, CSc . prorektor U K Фегхма RNDr Martn Be
luš MFF UK doc MUDr Мгпэт B&reút CSc ĽF UK
prof ThDr Juraj Bandy. EBF UK. ThUc Jozef Jarv
Č
C
M
Č
. PhD, RKCMBF UK PhDr Anna BufXJva CSc,
FM UK doc PaadDr Roman N*xa*ec CSc, FT\Š UK
doc PhDr Peter OndrejkCMČ. PDF UK prof JUOr Nlanan Posluch. CSc . PRAF U K prof MUDr Štefan
Straka DrSc JLF U K doc RNDr Lubomr Tomáš
ka CSc. PRIF UK doc RNDr Manan
CSc
FAF U K prof PhDr Pavol Ž»go. CSc. FIF UK •
Zodpovedná redaktorka Mgr j»ftna Hmerova •
Grafická úprava Danna Fotdeéova • T iač Polygra
fické stredisko UK • Uzáv-verka i každého mes»aca

15

-о
;
S T U D E N T S K Ý M PEROM

O poplatkoch v aule UK

P

ktoré dusia naše vyššie
vzdelávacie inštitúcie,
nikto nepertraktuje: absen
cia skript, absencia
diskusie vo vyučovaní,
ktorá zo študenta v súčasnosti pasívneho
recipienta informácií robí osobnosť, pedago
gická titulománia,
prehnaná nepraktická teoretickosť, „ autorita "
pedagógov budovaná na
základe strachu, nie
váženosti. To všetko sú
problémy riešiteľné aj bez
peňazí z poplatkov za
štúdium. Po ich odstránení
má školstvo právo žiadať
od študentov peniaze. Rád
ich v tom momente začnem
platiť. I keď možno budem
musieť prestať fajčiť.
Juraj Fellegi
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kreatívny
e-magazín
študentov
žurnalistiky

V novembri sa v Aule
Univerzity Komenského so
študentami stretol podpred
seda vlády pre ekonomiku
Ivan Mikloš (DS) a minister
školstva
Milan
Ftáčnik
(SDĽ) so zámerom diskuto
vať o zavedení poplatkov
za štúdium.
Ivan Mikloš tvrdí, že sa
nedá hovoriť o zavedení
poplatkov za štúdium na V Š
školách, lebo na mnohých
už dávno zavedené sú.
Podľa neho momentálny
stav financovania V Š nie je
dobrý a je potrebná jeho
zmena, pretože práve nízka
kapacita neumožňuje prís
tup k vzdelaniu všetkým,
ktorí chcú študovať. Podpo
ruje konkurenciu nielen me
dzi pedagógmi, ale aj medzi
univerzitami. Z a najväčší
problém pokladá nízku ka

pacitu škôl, čo podľa neho
nebude možné riešiť bez
zavedenia poplatkov. Tak
tiež je spochybniteľný sa
motný systém prijímacích
pohovorov. Vyslovil sa za
prijatie každého, kto splní
formálne kritériá stanovené
univerzitou. Súhlasí s ná
slednou selekciou počas
štúdia na základe skúšok
Minister školstva na úvod
navrhol alternatívu rozšíre
nia bakalárskeho štúdia ako
prvého stupňa vysokoškol
ského vzdelania. Je z a
zavedenie viaczdrojového
financovania - z grantov,
nadácii a podnikateľskej
činnosti univerzit oslobode
nej od daní. Otázku poplat
kov za štúdium pokladá za
otvorenú. Stanovenie hra
níc výšky poplatkov by
ochránilo poslucháčov pred

vydieraním, lebo na niek
torých školách táto výška
dosahuje aj 50 tisic korún
ročne. Pomoc od štátu si
predstavuje ako 15 až 45
percentný podiel z potreb
ných financií. Na záver
predstavil tri modely finan
covania, ktoré predloží
vláde. Prvým je anglický
model, ktorý sa delí na
tretiny, pričom do tej, kde si
študent všetko plne hradí
sám, patria až 2/3 cel
kového počtu poslucháčov
Druhý je český, kde je bez
platné len prvé štúdium
absolvované v zákonnom
čase. Jeho úlohou je okrem
iného zastaviť zneužívanie
poskytnutých
sociálnych
zliav Posledný model deli
denné na bezplatné a exter
né na platené štúdium

Poznajú to vari všetci, ktorí
majú šťastie študovať na vy
sokej škole. Na prvý pohľad
vyzerá predskúškové obdobie
celkom nevinne: veď, aha,
Vianoce aj s dlhočiznými zim
nými prázdninami sú priam za
dverami. Či pred nimi?

6 x PS

Veď už by aj stačilo, nie?
P S Nejako to už dopadne
P S 2 A to. samozrejme
dobre
P S 3 Ak nie no (xP A| to
sa stáva...
P. S. 4 Ach jaj, ale prečo
práve mne?..
P. S. 4 A prečo nie, však?
P. S. 5 Ale nezabudnite: toho,
kto je pripravený na naj
horšie, už nič neprekvapí.
Preto nezúfajte.
P S. 6 Sorry for the PSs

No hej, ale urobte si ana
lýzu súčasného stavu (ak ste
ako žurnalisti zvyknutí rozo
berať noviny zo všetkých
možných aspektov, stano
vísk, uhlov pohľadu, a tak
podobne, nebude to pre vás
žiadny problém: na rubriky i

štýl autorov sa vykašlite)
Možno potom prídete k mier
ne deprimujúcemu záveru
Čo má človek z blížiacich sa
Vianoc, keď:
1. po snehu ani stopy;
2. o darčekoch, ktorými by
ste vlastne celkom radi nieko
ho obdarovali, zatiaľ tiež niet
ani chýru;
3. naopak, myslieť musíte
na zápočty, písomky a už
spomenuté analýzy s nimi
spojené.

-jm-
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Študenti v Nemecku dostanú laptopy
Do roku 2006 má každý
z asi desiatich miliónov ne
meckých študentov dostať
vlastný prenosný počítač,
známy laptop. Informovala
nemecká ministerka škol
stva Edelgard Bulmahnová,
pričom plán má byť súčas
ťou programu vlády SRN
týkajúceho sa informačných
technológií, uviedol predčasom nemecký denník Die
Welt.
Ministerka predložila niekoľkostupňový plán, na zák
lade ktorého má byť do kon
ca prvého roka nového mi
lénia každá zo 44 tisíc škôl
pripojená na celosvetovú

počítačovú sieť internet.
Doteraz je totiž, aj napriek
mnohým iniciatívam, na sieť
pripojených iba 12 tisíc
škôl. V druhej fáze má byť
každá trieda vybavená naj
menej jedným počítačom a
na záver má mať každý štu
dent svoj vlastný laptop.
Touto ofenzívou chce mi
nisterstvo sprístupniť inter
net najširším vrstvám. Spol
ková vláda vyčlenila na
akčný program do roku
2004 sumu 750 miliónov
mariek. Aby sa pokryl aj
nedostatok odborných pra
covných síl v oblasti infor
mačných technológií, má sa

rozšíriť aj ponuka štúdia
tohto odboru. Podľa minis
terstva školstva má byť
Nemecko v blízkej budúc
nosti v oblasti vývoja počitačovo-vzdelávacích prog
ramov na poprednom mies
te.
Bulmahnová chce taktiež
spolkovým krajinám navrh
núť plán na vytvorenie ne
meckej virtuálnej univer
zity. V budúcnosti by mal
mať každý žiak v celom
Nemecku priamy prístup
na takúto vysokú školu, aby
si napríklad mohol „stiah
nuť" odborné články z časo
pisov.
-on-

Túto stranu pripravili študenti 2 ročníka Katedry žurnalistiky FiF UK pod vedením Juraja Fellegiho

