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Diskusné fórum o budúcnosti vysokého školstva
S cieľom zintenzívniť verejnú diskusiu o vysokých školách pred tým, kým bude parlament rokovať o novele vysokoškolského zákona, pripravilo
Občianske združenie študentov Fakulty managementu UK dňa 28. mája 2003 v Aule Farmaceutickej fakulty UK diskusné fórum na tému Strategická
vízia vysokého školstva na Slovensku.
Študentom sa na diskusné fórum podarilo za
bezpečiť skutočne „hviezdne“ obsadenie. Za pred
sednícky stôl sa posadili predseda parlament
ného výboru NR SR pre vedu, školstvo, mládež
kultúru a média prof. F, Devínsky, minister školstva
SR Martin Fronc, generálny riaditeľ sekcie vyso
kých škôl MŠ SR P. Mederly, prezident Slovenskej
rektorskej konferencie prof. J. Sinay a rektor UK
doc. F. Gahér. Pravidlá diskusie, ktorá sa odvíjala
k trom okruhom problémov, vysvetlila v úvode
stretnutia moderátorka Z. Puškárová.
Polhodinové kolá prezentoval vždy jeden z hostí,
potom nasledovala panelová diskusia so štu
dentmi.
Prvé kolo o súčasnej situácii v slovenskom vy
sokom školstve uviedol prof. F. Devínsky, v dru
hom kole vládny návrh reformy vysokoškolského
zákona prezentoval M. Fronc a alternatívne rieše
nia boli predmetom tretieho kola, ktoré otvoril prof.
J. Sinay.
Diskutovali nielen študenti, ale aj prítomní pro
fesori UK, ktorí obrátili pozornosť na potrebu
hodnotenia kvality vysokoškolskej vedy a jej
zohľadnenie vo financovaní škôl, na nutnosť pod
pory špičkového vzdelávania a na potrebu skva
litnenia manažmentu vysokých škôl. Študentov
zaujímali otázky hodnotenia kvality vysokých
škôl a účasf študentov na tom to procese, sta
rostlivosť o sociálne postavenie doktorandov, no
najmä aktuálne otázky plánovaného spoplatnenia
štúdia. Podľa ich názoru pripravované zavedenie
školného nie je systémovým riešením a skrýva
v sebe viaceré nebezpečenstvá, vrátane odlivu

študentov do susedných krajín. Svoju nedôveru
vyjadrili aj k navrhovanému systému sociálneho
zabezpečenia študentov, ako i k praktickému vy
užívaniu poplatkov získaných od študentov za
štúdium. Diskutovalo sa aj o kvalite externého
štúdia a viackrát vo vystúpeniach hostí odznela
výzva, aby študenti uplatnili svoje právo tak na
kontrolu kvality vzdelávania, ako i na kontrolu
využívania poplatkov.

Svoj názor na školné vyjadrili študenti na stret
nutí nielen verbálne, ale i malými plagátikmi. vy
zývajúcimi pripojiť sa k petícii proti poplatkom za
vysokoškolské štúdium. I ked sa účastníci fóra
nerozchádzali vzájomne presvedčení, stretnutie
priložilo další kameň do mozaiky názorov na sú
časný stavy vysokého školstva na Slovensku
Oh)
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Rástli predvlani, rástli vlani, rastú aj tento rok. Ráno je les naplnený vôňou ihličia, mokrého machu
a papradia, slnko prebleskuje cez kmene stromov a ukazuje tam sú, tam sú ... Prajeme vám, aby
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prostriedkov. Samozrejme, ani naša najväčšia
snaha nemôže vyriešiť ten problém, že fakulta
získala dotačné prostriedky odvodené z minulo
ročného objemu pridelených prostriedkov Vlani
fakulta fungovala približne štyri mesiace a objem
využitých finančných prostriedkov zodpovedal
tejto skutočnosti. V roku 2003 nás čaká 12 me
siacov a navyše nám pnbudnú noví študenti a nové
úlohy spojené s dobudovaním základných štruktúr
pre zabezpečovanie vzdelávacích, vedeckový
skumných a informačných úloh fakulty Požiadali
sme preto, aby tieto skutočnosti boli adekvátne
zohľadnené v úprave objemu dotačných prostried
kov. Rektorovi UK sme predložili potrebné zdô
vodnenie a očakávame, že bude naša žiadosť
čoskoro kladne vyriešená.

• Pán dekan, ako ste spokojný s prvým rokom
existencie fakulty?
- Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
má za sebou necelý kalendárny, ale takmer kom
pletný akademický rok. Máme za sebou úspešné
premiéry prijímacích skúšok, na fakulte sa sfor
movali orgány akademickej samosprávy, akade
mické a administratívne orgány fakulty a prakticky
sme ukončili prvé dva semestre štúdia. Fakulta
začala pracovať v renovovaných priestoroch uni
verzitného komplexu na ul. Odbojárov, k dispozícii
máme potrebný počet učební a taktiež aj nevy
hnutné počítačové vybavenie. Štúdium zabezpe
čujú interní a v nevyhnutne potrebnom rozsahu aj
externí učitelia, už v tomto prvom roku štúdia pô
sobili na fakulte aj dvaja zahraniční lektori.
Fakulta má za sebou krátky, ale akademicky
pomerne bohatý rok. Sme presvedčení, že cesta,
na ktorú sme vykročili, je správna a chceme v nej
pokračovať.
• V troch študijných odboroch začalo na fakulte
študovať 90 študentov. Hoci je skúšobné ob
dobie ešte pred nimi, možno už teraz zhod
notiť Ich úroveň?
- Na fakultu sme v minulom roku prijali 94 štu
dentov z celkového počtu 273 uchádzačov. Pre
neplnenie študijných povinností ukončilo doteraz
štúdium na fakulte 11 študentov, takže do skú
šobného obdobia vstupuje 83 študentov. Podľa
informácii zo strany vyučujúcich si velká väčšina
študentov študijné povinnosti počas semestra
plnila dôsledne a vzhľadom na to očakávame aj
rovnako úspešné výsledky semestrálnych skúšok.
O konečných výsledkoch budeme však akademic
kú komunitu určite vhodným spôsobom podrob
nejšie informovať.
• Je obdobie nových prijímacích skúšok. Kolko
študentov a na aké študijné odbory, resp.
programy ich hodláte přijat? Plánujete otvoriť
nové odbory?
- Do nového akademického roku 2003/2004
vstupujeme s rovnakou štruktúrou študijných od
borov, akú sme mali vlani. Na študijné odbory
Aplikovaná ekonómia a teritoriálne štúdia, Európ
ske štúdia a medzinárodné vzťahy a Aplikovaná
psychológia evidujeme 373 uchádzačov o štúdium
a verime, že z tohto súboru si fakulta opätovne vybene dostatočný počet budúcich študentov našej
fakulty.
Pokiaľ ide o nové odbory štúdia - v tomto snaže
ní sme veľmi opatrní, pretože si uvedomujeme
zodpovednosť za zabezpečenie požadovanej kva
lity štúdia, a to tak z hľadiska nevyhnutných perso
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nálnych, ako aj materiálnych podmienok. Fakulta
sa v zmysle koncepcie jej ďalšieho rozvoja sústre
ďuje na prípravu študijných odborov Sociálna an
tropológia a Vere/ná politka a taktiež na akreditač
né magisterské konanie pre už existujúce študijné
odbory. Tieto kroky vykonávame v súlade s mož
nosťami našich disponibilných zdroiov
• Ako vnímate to ustanovenie zákona o vyso
kých školách, podľa ktorého má študent právo
aspoň raz ročne vyjádřit sa ku kvalite výučby,
napríklad formou anonymného dotazníka?
- O potrebe systematického hodnotenia vzde
lávacieho procesu zo strany študentov sme boli
presvedčení bez ohľadu na znenie zákona. Prvé
výsledky hodnotenia všetkých predmetov a všet
kých vyučujúcich máme už za sebou. Na hodno
tení participovali prakticky všetci študenti, takže
získané výsledky budeme brať veľmi vážne. Hod
notenie v tomto čase numericky spracovávame
a prvotné výsledky sme prezentovali na pedago
gickom seminári, ktorý sa uskutočnil 27. 5. 2003.
Výsledky hodnotenia predložíme aj vedeckej rade
fakulty.
• Pokiaľ ide o vnútornú štruktúru fakulty, vieme,
že sa člení na ústavy, pričom možno konšta
tovať, že tri z nich už fungujú štandardne. Ako
je orientovaný v tomto smere další rozvoj fa
kulty?
- Štrukturálny a administratívny rozvoj fakulty
sa dôsledne podriaďuje jej vedecko-pedagogickému rozvoju, počtu študentov a disponibilným
zdrojom. V tomto zmysle nevidíme dôvod na mi
moriadne zrýchľovanie rozvoja organizačných
štruktúr fakulty. V najbližších rokoch sa chceme
sústrediť na dotvorenie už fungujúcich pracovísk
a osobitnú pozornosť chceme venovať budovaniu
Ústavu kultúrnych štúdií a Ústavu verejnej politiky.
Našou jednoznačnou rozvojovou prioritou je však
budovanie intormačnej a knižničnej základne fa
kulty a do tejto oblasti smerujeme aj podstatnú
časť mimorozpočtových prostriedkov, ktoré sa
nám podarilo doteraz získať.
• Ste spokojný s pridelenými prostriedkami zo
štátnej dotácie? Nepotrebuje nová fakulta na
svoj rozvoj viac finančných prostriedkov, než
už etablovaná inštitúcia?
- V prípade pracovísk, ktoré sú napojené na
limitované zdroje štátneho rozpočtu, asi nikdy
nebude odpoveď znieť kladne. Veľmi dobre si však
uvedomujeme situáciu, v ktorej sa Univerzita Ko
menského nachádza, a preto sa snažíme o mimo
riadne racionálne využitie pridelených dotačných

• Uchádzajú sa pracoviská fakulty o získanie
finančných prostriedkov aj prostredníctvom
rôznych grantov?
- Fakulta sa už od svojho štartu aktívne uchá
dzala o grantové prostriedky tak z domácich, ako
a| zahraničných zdrojov. Prvú významnú podporu
na rozvoj medzinárodných vzťahov nám na zá
klade projektu poskytla Vzdelávacia Nadácia Jana
Husa V spoluprác s University of Pittsburgh sme
uspeli v snažení o grant na podporu personál
neho rozvoja a informačnej bázy fakulty V spolu
práci s University of Delaware sme získali finančné
prostriedky na podporu rozvoja študijného odboru
Public Policy Na fakulte p jedine slovenské pracovtsko, ktoré je nositeľom významného vzdeláva
cieho projektu EÚ - Jean Monnet Chair a pôsobí
tu aj nositeľ vzdelávacieho modulu Jean Monnet.
Všetky pracoviská našej fakulty sa taktiež uchá
dzajú o grantovú podporu VEGA, resp. KEGA.
• Dokázali by ste stručne zhodnotiť situáciu
fakulty na poli medzinárodnej spolupráce
resp. spolupráce s domácimi Inštitúciami?
- Ako som už naznačil, napriek krátkej histórii
fakulty je jej medzinárodná spolupráca dostatočne
bohatá a pestrá. Nevnímame ju však ako exogén
ny prvok našej činnosti, vidíme v nej predovšetkým
prostriedok pre aktualizáciu našich vzdelávacích
a výskumných programov a nástroj na rozširova
nie vzdelávacích programov pre našich mladých
učiteľov a samozrejme aj študentov Akademickou
samozrejmosťou je spolupráca s domáci part
nerskými inštitúciami a jej štruktúra i rozsah sú
zakomponované do strategického plánu rozvoja
fakulty.
Pán dekan, däkujem za rozhovor.

A s akými pocitmi sa za uplynulým obdobím
štúdia na novej fakulte obzerá študent FSEV
UK Jerguš Holeczy?
• Prečo ste sa rozhodli študovať práve na tejto
novej FSEV UK?
- Tých dôvodov bolo samozrejme viac V čase
podávania prihlášok som bol študentom dialkového
štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, no
mojím cieľom bolo denné štúdium. Fakulta sociál
nych a ekonomických vied nám študentom po
núkla nové študijné možnosti, zaujímavé a vysoko
aktuálne študijné programy a taký profil absol
venta, ktorý má dobré predpoklady uplatniť sa
v modernej Európe. V neposlednom rade ma zlá
kali aj možnosti štúdia v zahraničí, ktoré fakulta
ponúkala. Svoju rolu zohrala aj skutočnosť, že ide
o fakultu Univerzity Komenského, ktorá má vo sve
te dobré meno. čo iba znásobilo moju túžbu staf
sa študentom najstaršej a podľa môjho názoru aj
najlepšej univerzity na Slovensku

• Neľutujete teraz, na konci akademického ro
ku, toto rozhodnutie?
- Po ukončení prvého a tesne pred ukončením
druhého semestra konštatujem, že moje roz
hodnutie stať sa študentom FSEV UK bolo pre
mňa dobrým rozhodnutím. Hoci má naša fakulta
zatiaľ akreditáciu iba na bakalárske štúdiu, nielen
ja, ale aj moji spolužiaci pevne veríme, že v prie
behu dvoch rokov získa akreditáciu aj pre magis
terský stupeň.
• Ako hodnotíte výučbu - prednášky, semináre,
pedagógov, teda celkovú atmosféru fakulty?
- Myslím si, že uplynulý akademický rok môžem
ako študent hodnotit pozitívne. Vysoké percento
prednášok a seminárov som považoval za veľmi
kvalitné, potrebné nielen k úspešnému ukončeniu
semestra, ale užitočné aj do budúceho života.
Väčšinou som mal dobrý pocit aj z prednášajú
cich, panujú tu veľmi korektné a seriózne vzťahy.
Nikto mi nedáva pocítiť, že som len „obyčajný
študent“ . Možno by to malo byt samozrejmé, ale
viem, že na niektorých vysokých školách majú
dosiaľ študenti - najmä prváci pocit, že sú tam
navyše.
Hneď v prvom semestri sme mali možnosť sa
oboznámiť pre nás s netradičnými formami výuč
by a taktiež na slovenské pomery s nie celkom za
užívanými metódami skúšok. V rovnakom zmysle
sa môžem vyjadriť aj o druhom semestri, ale iba
k vyučujúcim v odbore Aplikovaná psychológia,
no nazdávam sa, že to isté platí o zvyšných dvoch
odboroch. Medzi nami študentm i vládne podľa
mňa priateľská atmosféra, ktorá je zrejme daná
počtom študentov - zatiaľ je nás okolo stovky.
• Ako hodnotia štúdium vaši kolegovia?
- Každý z nás má svoj názor či už na prednášky
alebo semináre, ako aj na organizáciu a metódy
skúšania. Rozdiely sú minimálne, s úplne negatív
nymi názormi som sa dosiaľ nestretol. Jasné je.
že sa nedá každému vyhovieť na sto percent.
Myslím si však, že kto chce naozaj študovať, to 
ho v prvom rade zaujíma kvalita vzdelávania,
možnosti doplnkových foriem, ako sú besedy,
prednášky mimo študijného programu a voči to
mu som vážnejšie námietky nezaznamenal. Preto
si myslím, že môžete moje názory považovať do
určitej miery za všeobecné.
• Ste členom akademického senátu fakulty ako hodnotíte spoluprácu so „staršími členmi“
tohto orgánu akademickej samosprávy?
- Áno, som v senáte jeden zo štyroch zástup
cov študentov. Myslím si, že pre nás študentov
je to obohatením, získavame nové skúsenosti aj
o týchto formách práce. Je to pre mňa niečo no
vé a zároveň zaujímavé. Našu vzájomnú spolu
prácu zatiaľ môžem hodnotiť ako veľmi dobrú
a perspektívnu. Bude trvať ešte určitý čas, kým
budem v tejto práci úplne zorientovaný, ale aj tak
sa snažím v tomto fóre pracovať v prospech štu
dentov.

Z rokovania Kolégia rektora UK
Májové rokovanie Kolégia rektora UK sa konalo dňa 5. mája 2003 v Bratislave pod
vedením rektora UK doc. PhDr. F. Gahéra, CSc,
V úvode rokovania rektor UK slávnostne odovzdal prítomným prof. RNDr. Vladislavovi
Holboví, DrSc., prof, RNDr. Ladislavovi Kováčovi, DrSc., prof. RNDr. Lubomírovi Treindlovi, DrSc,,
a prof. RNDr. Zore Feriancovej-Masárovej, DrSc., dekrét oprávňujúci ich nosif čestný titul
„profesor emeritus" a zablahoželal im k tomuto významnému vymenovaniu. Návrh na udele
nie čestného titulu „profesor emeritus" uvedeným profesorom predložila VR PriF UK a schvá
lila VR UK. Na základe následnej diskusie Kolégium rektora UK odporučilo rektorovi UK, aby
sa Vedecká rada UK zaoberala obsahom dokumentu „Zásady udeľovania čestného titulu pro
fesor emeritus' na UK".
Informáciu o rozdelení štátnej dotácie na fakulty UK a o realizácii niektorých ustanovení
dotačnej zmluvy, ktorá bola podpísaná medzi UK a MŠ SR, podala kvestorka UK Ing. Z. Dobnková. V tejto súvislosti rektor UK požiadal dekanov fakúlt UK, aby preštudovali všetky podpí
sané platné dokumenty fakulty, zmluvy, rozhodnutia, protokoly, posúdili ich z pohľadu rozpočtu
fakulty, prípadne prehodnotili ich prínos.
Kolégium rektora UK sa dalej zaoberalo návrhom harmonogramu štúdia na akad. rok
2003/2004, ktorý predložil doc. RNDr. P, Súra, CSc., prorektor UK, Návrh harmonogramu pred
pokladal trvanie zimného semestra od 16, 9. do 19. 12. 2003 (skúšobného obdobia od 2. 1. do
6. 2. 2004) a letného semestra od 9. 2. do 14. 5. 2004 (skúšobného obdobia od 17. 5. do
25. 6. 2004). Harmonogram má podobu odporúčania, t. zn., že dekan môže prispôsobiť konce
výučbových častí a dĺžku skúškového obdobia potrebám fakulty. Tak isto je v kompetencii
dekana upraviť harmonogram výučby v treťom roku bakalárskeho štúdia a v piatom roku ma
gisterského štúdia s ohľadom na obhajoby záverečných prác a štátne skúšky.
V rámci informácií o prijímacom konaní dekani UK oznámili, že v plánovaných počtoch prijí
maných uchádzačov na štúdium nedošlo k podstatným zmenám, niektoré fakulty viažu otvorenie
externého bakalárskeho štúdia na prijatie novely vysokoškolského zákona.
Podrobnejšiu informáciu o rozvojových projektoch v oblasti informačných technológií
a o ich vyhodnotení komisiou vymenovanou ministrom školstva SR podal doc. RNDr. S. Kalavský, CSc., akademický správca IIKS UK a niektoré otázky právnych aspektov výberových
konaní na miesta profesorov a docentov vysvetlila doc. JUDr. Mária Duračinská, CSc . po
verená výkonom funkcie prorektorky pre legislatívu a vzťahy s verejnosťou. Sústredila sa
najmä na právne aspekty vyplývajúce z písomného dokumentu „Odporúčanie rektora UK vo
veci obsadzovania funkcií profesorov a docentov po dovŕšení 65 rokov veku", ktorým vedenie
UK sleduje zosúladenie postupu jednotlivých fakúlt UK pri aplikovaní ustanovení vysokoškol
ského zákona.
Kolégium rektora UK dalej vzalo na vedomie informáciu o príprave Výročnej správy o čin
nosti UK za rok 2002, ktorú podal doc. RNDr. I. Ostrovský, CSc., prorektor UK. Taktiež vzalo
na vedomie ďalšiu informáciu prorektora UK doc. I. Ostrovského o postupe zavádzania Systé
mu automatizovanej identifikácie osôb (SAIO) na UK v roku 2003 a súhlasilo s vecným
i časovým harmonogramom implementácie vybraných modulov v r. 2003. Zároveň Kolégium
odporučilo, aby dekani využívali vydané preukazy študentov a zamestnancov predovšetkým
na optimalizáciu pedagogického a výskumného výkonu fakúlt, pri zvyšovaní bezpečnosti a ochra
ny zdravia pri práci a pri zvyšovaní ochrany majetku univerzity, jej fakúlt, študentov a zamest
nancov.
^ Prorektor UK doc. I. Ostrovský taktiež informoval Kolégium o aktivitách v oblasti zabezpe
čenia kvality v roku 2003. Konštatoval, že v tomto roku by sa mali uskutočniť inštitucionálne
autoevaluácie fakúlt, pilotná evaluácia študijných programov geografia a ošetrovateľstvo a štu
dentská/absolventská anketa. V zmysle informácie zaviazal rektor UK dekanov fakúlt k reáízácii inštitucionálnej autoevaluácie fakúlt a študentskej, resp. absolventskej ankety, zameranej
na hodnotenie kvality výučbového procesu.

au)

• Keby ste boli členom vedenia fakulty, čo by
ste chceli celkovo zmeniť, a čo smerom k štu
dentom?
- Vdäka skúsenému manažmentu je, podľa môj
ho názoru, nová fakulta dobre zorganizovaná,
má študijné programy dobre prepracované. Má
me množstvo zaujímavých prednášok a besied
s domácimi aj zahraničnými hosťami, pedagógo
via aj vedenie fakulty sú prístupní komunikovať
so študentmi, Zatiaľ neviem, čo by sa dalo vylep
šiť. Snáď by som vybudoval študentskú knižnicu
tak, aby boli dostupné všetky potrebné skriptá
priamo na fakulte. Rozhodne by som sa usilo
val čo najskôr získať akreditáciu na magisterské
štúdium.
Rozhovory pripravila
Jana Mlelcarková

U niverzitu K om enského navštívil dňa 6. m ája 2003 R am ón de M lg uel, štátny tajom ník pre
európske záležitosti Ministerstva zahraničných vec i Španielskeho královstva.

V rámci predreferendovej kampane o vstupe Slovenska do EÚ predniesol v Rektorskej siení UK
prednášku na tému Skúsenosti Španielska v procese integrácie do EÚ.
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Prečo je prospešný a zmysluplný v učiteľskom vzdelávaní bakalársky a magisterský stupeň?
P erspektívy v y s o k o š k o ls k é h o vzdelávania
na S lovensku sú o k re m inéh o napojen é na
d ô sle dné up la tňova nie je h o tro js tu p ň o v é h o
m o delu. V tom to zm ysle je napokon už sp ra 
cova ná nová sústava š tu d ijn ý c h o d b o ro v ,
včítane ich rám cových obsahov, ktoré tvoria
východisko pre tvorbu štud ijn ých program ov
vo všetkých troch stupňoch vzdelávania. Zmy
sel realizácie uvedeného modelu, najmä s ohľa
dom na výrazné posilnenie bakalárskeho stup
ňa vo vysoko školskom vzdelávaní, dnes už
určite nie je potrebné širšie argum entovat. Vo
všeobecnosti je prijímaný pozitívne a bezprob
lémovo, pričom m álokde stojí v pozadí snaha
eliminovať bakalársky stupeň pri koncipovaní
možnej vzdelávacej dráhy v kon krétn ych štu 
dijných odboroch.
Trochu iná - nazvim e ju rozpačitejšia - bola
(a na Univerzite Komenského asi najvýraznejšie
aj je) situácia v súvislosti s vním aním užitoč
nosti trojstupňového m odelu v tzv. učiteľských
študijných odboroch. Presnejšie - pochybnosti
sa viažu na existe nciu ba k a lá rs k e h o s tu p ň a
v týchto o d boro ch a sú vyjadrené v snahách
o využitie m ožnosti spojenia prvého a d ru h é 
ho stupňa vzdelávania d o je dn ého celku.
Nech sú argum enty v prospech elim inácie
bakalárskeho stupňa v učiteľských štud ijn ých
o d b o ro c h akékoľvek, fa k to m zostá va nielen
to, že obsahy príslušných štud ijn ých o d b o ro v
sú spracované tak, že po číta jú so všetkým i
trom i stupňam i vzdelávania (teda aj s baka
lárskym ), ale aj to, že prevažná väčšina fakúlt
re alizujúcich učiteľské š tu d ijn é o d b o ry na
S lovensku prija la tro js tu p ň o v ý m o del štú d ia
v týchto o d b o ro c h pozitívne. Zrejm e preto, že
sa chcú oprieť o m ožnosti, ktoré uplatňovanie
to h to m odelu poskytuje či už z hľadiska p la s 
tic ity vzdelávacích tra je k tó rií štu d e n to v, ale
povedzm e aj z hľadiska eko nom ické ho. A aj
keď je zrejm é, že prístup väčšiny ne m usí vždy
reprezentovať aj prístup správnejší, v to m to
prípade si m yslím , že ro z h o d n u tia v äčšiny
sto ja na ro z u m n ý c h z á k la d o c h a v ý c h o d is 
kách.
Je pravdou, že práve v učiteľských študijných
o d boro ch bo lo vysporiadanie sa s otázkou
existencie bakalárskeho stupňa najzložitejšie,
avšak aj m n ohí tí, ktorí ho p ô vodne p rin ci
piálne odm ietali (včítane mňa), m ožno práve
preto paradoxne prispeli k zdôvodneniu zm ys
lu a povahy prvého stupňa v ysoko školského
vzdelávania na ceste k získaniu učiteľskej kva
lifikácie. Kedže ako podpre dsed a pracovnej
skupiny pre tvorbu štud ijn ých o d b o ro v učiteľ
stva, vychovávateľstva a pe d a g o g ických vied
(a tiež ako koo rdiná tor tvorby o b sahov týchto
odborov) som bol prítomný vlastne na všetkých
oficiálnych diskusiách k tom uto problém u, m ô
žem azda predostrieť tie najzásadnejšie idey,
ktoré zdôvodňujú, že zachovanie trojstupňové
ho m odelu vzdelávania aj v učiteľských študij
ných o d boro ch je nielen m ožné, ale do k o n c a
aj prospešné a zm ysluplné.
Na p o č ia tk u zábran definovať b a ka lá rsky
a m agisterský stupeň v učiteľskom vzdelávaní
najviac rezonovala obava, že sa vytvoria precedentné podm ienky na to, aby sa legalizovala
učiteľská kvalifikácia na bakalárskej úrovni. Inak
povedané, išlo o obavu, že bakalársky stupeň
sa stane po stačujúcim na to, aby jeho absol
vent získal učiteľskú spôsobilosť, čím by v last
ne d o š lo k plošn ej k v alifikačn ej de g ra d á cii
učiteľskej profesie. Je však po ch o p ite ľn é , že
k takejto pozícii nikto neinklinoval a ani n e in 
klinuje, a hn eď treba povedať, že ani obsahy
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učiteľských študijných odborov, ktoré zakotvujú
bakalársky stupeň, takýto precedens neum ož
ňujú. Ak sa pozriem e do rám cových obsahov
príslušných študijných odborov a najm ä v nich
de finovaných profilov absolventov, je zrejmé,
že učiteľskú spô sobilosť (až na učiteľstvo m a
terských š kôl v o d b o re p re d ško lská a ele
m e n tá rn a p e d a g o g ika ) je m ožné získať až
absolvovaním druhého stupňa vysokoškolské
ho vzdelávania. B akalársky stupeň v týchto
o d b o ro c h je k o n cip o va n ý tak, že pro filo vo
orientuje prevažne na pokračujúce druhostup
ňové štúdium , súčasne však um ožňuje na do
budnutie pe dagogickej spô sobilosti pre neu
čitelské pedagogické profesie. Je samozrejme
veco u s tra té g ií k o n kré tn ych univerzít, aký
velký bude podiel absolventov bakalárskeho
stupňa v tý ch to o d b o ro ch voči počtu štud en
to v p o kračujú cich v druhom stupni; vo všeo
becnosti tu však dom inuje zámer, aby podiel
ne pokra čujúcich bakalárov bol m inim álny.
Ešte raz však pripom eniem zrejme dosť p o d 
statný aspekt riešenia, a to, že učiteľská sp ô 
sobilosť sa získava až na úrovni druhostup
ňového štúdia. Tu sa vyjadruje nielen definícia
učiteľského vzdelávania ako vzdelávania vlast
ne výlučne m agisterského (príp. inžinierskeho),
no vyjadruje sa tu aj nová otvorená m ožnosť
voči p rogra m om sam otného bakalárskeho
stup ňa štúdia. M agisterské (druhostupňové,
teda nie spojené) študijné program y učiteľstva
m ôžu byť to tiž pri e xiste ncii ba kalárske ho
s tu p ň a vo svojom štu d ijn o m o d b o re (teda
v od b o re učiteľstva) zm ysluplne a pružne na
pojené nielen na svoje vlastné bakalárske
program y, ale aj na program y iné - najm ä vo
väzbe na o d b o ry následných predm etových
špecializácií učiteľstva (napr. bakalársky stupeň
v o d b o ro c h chém ie a biológie na m agisterské
učiteľstvo chém ie a biológie). Uvedená m ož
nosť, ktorá jedn ozna čne súvisí s definovaním
prvostupňových a druhostupňových študijných
programov, prináša so sebou viaceré pozitívne
d ô s le d k y , z k to rý c h m o žno spo m enú ť a spoň
niektoré:
1. Vytvára sa priestor na pružnejšie a variabilnejšie študijné cesty, ktoré môžu viesť k uči
teľskej kvalifikácii.
2. Efektívne sa spájajú dva možné m odely
učiteľského vzdelávania - m odel tzv. súbežný
(vo v n ú tri u čite ľských štu d ijn ých od b o ro v)
a m o del tzv. ná sle dný (pri p rechod e z neu
čitelského bakalárskeho študijného program u
príbuzného študijného odboru) a to za p o m o 
ci kon verzných druhostupň ových študijných
p rogra m ov učiteľstva.
3. Vo v n ú to rn o m p ro stre d í univerzít, kde
p o vedľa p e d a g o g ic k ý c h fa kú lt sa učiteľské
š tu d ijn é odbory tradične realizujú aj na iných
fakultách, sa otvára možnosť jasnejšej kom pe
tenčnej profilácie týchto fakúlt (a s potlačením
nezmyselných duplicít študijných programov)
pri učiteľskom vzdelávaní, najm ä vo väzbe na
akcentovanie jeho potenciálnych m odelov na
jednej strane a kapacít tých to fakúlt na strane
druhej. V tom to zm ysle sa však zrejm e posil
ňuje i koordinačná funkcia rektorátov univerzít,
a to m ožno aj vo väzbe na študijné program y,
ktoré nerealizuje fakulta, ale univerzita,
4. Doterajšie negraduačné tzv. doplnkové
pedago gické štúdium (ktoré už zo svojej po d
staty vlastne otvára pochybností o graduačnom
učite ľsko m štúdiu) m ôže byť o p o d sta tn e n e
nahrad ené gra d u a čn ým štú d io m učiteľstva,
čo vlastne posilňuje status učiteľských vyso
koško lských štúdií.

V súvislosti s načrtnutým i možnosťami zmien
v u čite ľských štu d ijn ý c h o d b o ro c h sa o b ja 
vova li aj argum enty apelujúce na to, že tieto
nie sú p ro je kto va n é v zm ysle legislatívnych
noriem vyjadrujúcich form álne po žiadavky na
p e d a g o g ic k ú sp ô s o b ilo s ť v u čite ľských subpro fe siá ch (vyhláška o odbornej a pedagogic
kej spô sobilosti p e d ago gických pracovníkov).
Tu však treba podotknúť, že ani ten najkonzervatívnejší prístup k m odelovaniu učiteľského
vzdelávania vych á d za jú ce h o z novej klasifi
kácie študijných odboro v principiálne nebude
ladiť s teraz platnou norm ou Dnes je každému
zrejmé, že táto norm a bude musieť byť zásad
ne novelizovaná, a to takou cestou, aby bola
vlastne nástrojom legitimizácie tých vzdeláva
cích ciest vo vzdelávaní učiteľov, ktoré vysoké
školy budú realizovať a ktorých reálna legitim i
ta bude potvrdená akreditáciou
Ak som niekde v úvode konštatoval, že za
vedenie stupňovitého m odelu vo vzdelávaní
učiteľov (teda nielen vo vnútri sam otných uči
teľských študijných odborov) môže byť pre uni
verzity i e ko n o m icky prospešné, tak k tom uto
argum entu azda len stručné poznám ky K ed
vychádzam e z toho. že rozpočet vysokei Skoty
je naviazaný aj na počet jej absolventov, tak
absolvent XY v spo je nom m a gisterskom Stu
diu je je d e n ab so lve n t Ak však XY ab solvuje
na jp rv ba kalársky a násle dne m agisterský
progra m , je pre vysokú Školu dvo jn ásob ným
absolventom Sprostredkovanejši, avšak o ruč
menej význam ný e ko n o m ický dô sle dok sa
o b ja vuje aj vtedy, k e d Student z ro zličn ých
d ô v o d o v ne chce aleb o ne m ôže a b solvoval
druhý stupeň vzdelávania V prípade spojenia
p rvého a d ru h é h o stu p ň a vzdelávania, ak
študent predčasne vystúpi zo svojej vzdelá
vacej dráhy, štátne i je h o súkrom né investície
do vzdelávania sú nenávratne znehodnotené.
Š tudent nielenže nezískal m inim álnu vyso ko 
školskú kvalifikáciu a form álne m u ostáva p ô 
vodné stredoškolské vzdelanie, nezískal ani
zvýšenie a d a p ta čn ých ša n cí na trh u práce.
D iferencovanie ba kalárskych a nadväzujúcich
m agisterských štud ijn ých progra m ov takéto
straty elim inuje, naviac. práve bakalárske š tu 
dijn é p ro g ra m y (teraz vo vše o b e cn o sti) sú
zrejm ým nástrojom , ako zabezpečiť zvýšenie
podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí na pra
covnom trhu.
Aj keď m ojím zám erom bo lo poukázať na
to, aké o k o ln o s ti vo vše o b e cn o sti m otivujú
snahu aj v u čite ľských štu d ijn ý c h o d b o ro c h
(či v učiteľskom vzdelávaní vôbec) realizovať
stupňovitý model vysokoškolského vzdelávania,
chápem , že nič nem ôže zabrániť ktorejkoľvek
fakulte, aby pri ich akreditáciách uplatnila zá
konný nárok na požiadanie o spojenie prvého
a d ru h é h o stu p ň a v y s o k o š k o ls k é h o vzd e lá 
vania. Aj tu však chcem zdôrazniť klauzulu
zákona (či pravidiel stanovených akreditač
nou kom isiou), že m ožnosť spojenia prvého
a druhéh o stupňa d o jedn ého celku je posu
dzovaná na základe výnim očnosti prípadu. Ak
však väčšina štud ijn ých progra m ov v učite ľ
ských štu d ijn ých o d b o ro c h bu de na sloven
ských fakultách vzdelávajúcich učiteľov na vrh
nutá ako d vo jstu p ň o vá , m ám p o c h y b n o s ti
o tom , že by b o lo z d ô vo d n e n é akceptovať
a odobriť jednotlivý návrh na spojenie Myslím
totiž, že ak sa hovorí o výnim očností prípadu,
tak sa ňou nem ieni výnim očnosť fakulty či vy
sokej školy, ale výnim očnosť študijného o d 
boru.
Doc. PhDr. Branislav Pupala, CSc.

Predstavujeme Kanceláriu európskych programov UK
V súčasnosti sa v médiách i na verejnosti medzi občanmi intenzívne diskutuje o tom, do akej miery je alebo bude Slovensko po vstupe do EÚ pripravené
čerpať prostredníctvom kvalitných projektov ponúkané eurotondy. Síce v menšom merítku, no o to dlhšie a dôraznejšie tento problém klope aj na dvere
vysokých škôl. V priebehu posledného desaťročia Európska únia pre vysoké školy otvorila a finančne dotovala viacero programov, zameraných na podporu
rozvoja medzinárodnej spolupráce v oblasti vedeckovýskumných aktivít. Spomeňme napríklad 5. č i 6. Rámcový program či program Leonardo da Vinci.
Účasť na programoch a tým aj získanie finančných prostriedkov je však podmienené kvalitne spracovaným projektom, spĺňajúcim aj patričné administratívne
náležitosti.
S cieľom uľahčiť univerzitným pracovníkom prístup do európskych progra
mov vzniklo v roku 2000 na Univerzite Komenského informačno-metodické
a poradenské centrum - Kancelária pre európske projekty a kontakt s prie
myslom. Jej poslaním je predovšetkým pomáhať pri metodickej a formálne
správnej príprave európskych projektov, predovšetkým v oblasti rámcových
programov EÚ, ako i poskytovať informácie pri vyhľadávaní a zabezpe
čovaní spolupráce s priemyslom. Vedúcou Kancelárie európskych progra
mov je už od jej zriadenia PhDr. Daniela Drobná, ktorú sme požiadali
0 rozhovor.
• V čom spočíva ťažisko činnosti Kancelárie európskych programov?
- V niekolkých oblastiach, rovnako dôležitých, ak chceme zintenzívniť za
pojenie pracovníkov UK do európskych programov. V prvom rade je našou
úlohou zabezpečovať transfer informácií z Európskej komisie, výkonných
koordinačných pracovísk (FEMIRC a SARC) na pracoviská UK, aby mali
naši pracovníci dostatočné množstvo kvalitných informácií o všetkých
medzinárodných programoch, do ktorých môžu aktívne vstúpiť. Aby mali
jasný obraz o obsahu programov, o podmienkach zapojenia, o uzávierkach
1o výške finančných dotácií s tým spojených apod. Napríklad od februára
t.r. oficiálne beží 6. Rámcový program, ktorý poskytuje množstvo príleži
tostí pre rôzne smery vedeckého bádania. Robíme všetko pre to, aby sme
o ňom nielen detailne informovali, ale poskytli aj rady a metodiku, ako vy
užiť jeho potenciál.
Kedže zväčša podmienkou participácie na programoch EÚ je spolupráca
viacerých zahraničných pracovísk, usilujeme sa nájsť pre našich výskumní
kov, ktorí nás o to požiadajú, vhodných zahraničných partnerov. Výborným
pomocníkom sú pri tom viaceré databázy, ktoré sú práve s týmto cieľom
uverejnené na Internete.
• Ako prebieha konkrétna spolupráca s pracoviskami UK?
- V prípade, že prejavia záujem o pomoc z našej strany, spolupracujeme
s nimi pri príprave projektov, poskytujeme konzultácie ako spracovať pro
jekt, pomáhame vyhľadávať komplementárne témy, na ktorých sa môžu
podieľať širšie tímy z univerzitných pracovísk. V priebehu implementácie
projektu môžeme spolupracovať s manažérmi projektov pri organizovaní
niektorých aktivít, napr. školení, konferencií a sprostredkúvať ďalšie služby,
napr. tlmočenie, preklady apod.
• Aké je množstvo a kvalita projektov, s ktorými sa pracoviská UK
uchádzajú o účasť v európskych programoch? V čom vidíte najväč
šie problémy?
- Väčšina projektov, ktoré akademické pracoviská predkladali v minulosti,
sa orientovali na vlastnú vedeckovýskum nú činnosť, čo je samozrejme
pochopiteľné a treba to považovať za východiskový bod. Pre zapojenie do
akéhokoľvek projektu v súčasnosti je dôležité mať partnerov, poznať doko
nale vonkajšie vedeckovýskumné prostredie doma i v zahraničí. Do Piateho

rámcového programu bolo z podkladov, ktoré sme získali z fakúlt, poslaných
vyše 15 návrhov, z nich približne pätina bola schválených. Treba podotknúť,
že proces prípravy je skutočne veľmi náročný a taktiež nevyhnutné negociácie vyžadujú potrebné zručnosti.
Ak by som mohla vyjadriť svoj osobný názor, naučiť sa písať projekty
vyžaduje čas, potrebné vedomosti a kontakty, čo pre našu akademickú
komunitu nie je až taký problém. Omnoho dôležitejšia je podpora, ktorú by
sme potrebovali priamo v Komisii. Výhodou pre nás je, že prostredníctvom
nášho zástupcu v Bruseli pána Šuchu dostávame rýchle a najčerstvejšie
informácie, ktoré promptne odovzdávame ďalej.
• Kolko projektov v súčasnosti riešia naši pracovníci v rámci európ
skych programov?
- Podľa našich informácií bolo v roku 2002 podaných do 5. RP šesť
projektov, z nich päť prešlo do schvaľovacieho procesu. Ďalší schválený
projekt prešiel na UK spolu s jeho riešiteľom zo Slovenskej zdravotníckej
univerzity.
• Čo je, podlá Vás, príčinou pomerne nízkeho zapojenia univerzitných
pracovísk do medzinárodnej spolupráce v európskych programoch?
- Mieru účasti univerzity na medzinárodných projektoch spolupráce je
možno považovať za jeden z hlavných indikátorov úspešnosti a kvality školy.
Bolo by však veľmi užitočné, aby sa táto činnosť stala uznávanou aj ph
celkovom hodnotení univerzít a jej súčasti". Nenazdávam sa, že univerzity
sa málo zapájajú, skôr nemajú pre to vytvorené vhodné podmienky a tiež
vzájomná informovanosť nie je na patričnej úrovni. Všade v zahraničí je
účasť v projektoch a vytváranie vedľajších finančných zdrojov otázkou pre
stíže jednotlivých pracovísk, nie príležitosťou na znižovanie výdavkov tým
najschopnejším. V súčasnom období, keď návrhy na projekty podpisuje šta
tutár univerzity, ich evidencia bude jednoduchšia.
• Aké sú dalšie zámery Kancelárie európskych programov UK?
- Naším zámerom je pripravovať aj tréningové aktivity pre záujemcov
o riešenie projektov, zabezpečovať šírenie skúseností, pnpravovat pre vede
nie univerzity, ale aj pre celú akademickú obec kvalitatívne a kvantitatívne
informácie a údaje o zapojení pracovísk univerzity do širokej škály projek
tových aktivít. Činnosť kancelárie však vyžaduje obojstrannú spoluprácu
a vzájomnú informovanosť medzi fakultami, katedrami a univerzitou. Bolo
by preto prospešné a obojstranne užitočné, aby na jednotlivých fakultách
boli kontaktné osoby, prostredníctvom ktorých by sa urýchlila operatívnosť
transferu informácií, niekedy i veľmi urgentných odkazov a ponúk. Taktiež
je nevyhnutné dobudovať Kanceláriu personálne a materiálne, aby sme
mohli dosiahnuť čo najvyššiu efektivitu práce.
Informácie o činnosti a ponukách Kancelárie európskych programov
nájdete na www.uniba.sk._________________________________________

In š titú t ju d a is tik y U n iv e rzity K o m e n s k é h o
(Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK)
o rg a n iz u je v z im n o m s e m e s tri a ka d . r. 2 0 0 3 /2 0 0 4

K u rzy h e b re jč in y :
iv rit p re z a č ia to č n ík o v (2 k u rz y ) - J. M ie lc a rk o v á
Ivrit pre p o k ro č ilý c h (2 k u rzy ) - J. M ie lc a rk o v á
ivrlt p re p o k ro č ilý c h - k o n v e rz á c ia (1 ku rz) - D. W eiss
k la s ic k á h e b re jč in a - č íta n ie T ó ry p re p o k ro č ilý c h
(1 ku rz) - V. Trabalka
Kurzy b u d ú p rebieh ať v p rie s to ro c h IJ U K na P anenskej ul. 4
a d o je d n é h o k u rz u m ô ž e b y ť p rija tý c h m ax. 20 p o s lu c h á 

Kurzovné za 1 semester:
(dve hodiny týždenne - 12 týždňov)
1 200,- Sk (24 hod. x 50,- Sk)
840,- Sk (24 hod. x 35,- Sk) pre pracovníkov UK. študentov
SŠaVŠ

Kurzy budú prebiehať v dňoch:
pondelok: 17.00-18.30 p o kro čilí I. (absolv. 2 sem .) - začiatok
29. 9. 2003

čov.
Z á väzné p rih lá š k y sa p rijím a jú na IJ U K v s e p te m b ri
o s o b n e a le b o te le fo n ic k y n a čísle 5441 68 67, 5441 68 73
(na prvej h o d in e d o s ta n e te p o š to v ú p o u k á ž k u na z a p la tenie

pondelok: 18.30-20.00 p o kro čilí II.(absolv. 6 sem.) - začiatok
29. 9. 2003
utorok: 17.00-18.30 klasická hebrejčina - začiatok 30. 9. 2003
streda: 15 .00-16.3 0začiatočníci I, -z a č ia to k 1. 10. 2003
streda: 17.00-18.30 začiatočníci II. - začiatok 1. 10. 2003

k u rz o v n é h o ).

Kurz konverzácie s D. W eissom podľa d o hovoru
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Skúsenosti s kreditovým spôsobom doktorandského štúdia
na Pedagogickej fakulte UK
V súlade so Zákonom o vysokých školách a Opatrením rektora UK
č. 11/2002 Pedagogická fakulta UK zaviedla v školskom roku 2002/2003
v doktorandskom štúdiu kreditový systém. Prechod na kreditový spôsob
štúdia priniesol závažnú zmenu v koncepcii štúdia a znamenal predovšet
kým prechod od relatívne voľne plánovaného štúdia k rigoróznejšiemu
a štruktúrovanejšiemu modelu. To, že sa stanovili kreditové požiadavky na
každý školský rok v každej z troch súčastí štúdia (študijnej, vedeckej a pe
dagogickej). prinieslo výrazné spresnenie individuálnych študijných plánov
doktorandov. Táto úprava zároveň zvýšila celkovú náročnosť doktorandské
ho štúdia, čo by malo viesť k produkcii kvalitnejších absolventov. Tento
systém umožní aj exaktnejšiu kontrolu postupu študenta v priebehu celého
štúdia. Doktorandi pochopili, že tento systém je náročnejší ako predchádza
júci, ale zatiaľ si neuvedomujú ďalšie prínosy tohto spôsobu štúdia, napr.
možnosť transferu kreditov z iných fakúlt a iných vysokých škôl, vrátane
zahraničných.
Nástup kreditového spôsobu štúdia priniesol nové predpisy a pravidlá,
a tým narušil niektoré zvyklosti a zaužívané tradície na fakulte. Ako je to tak
mer vždy pri koncepčných zmenách, postoje a návyky katedier, školiteľov
i doktorandov sa nedajú zmeniť zo dňa na deň a bude ťrvat zrejme niekoľ
ko školských rokov, kým kreditový spôsob doktorandského štúdia bude
jednoznačne pochopený a prijatý. Aby vedenie fakulty zreteľne signalizovalo
transformáciu štúdia, zmenilo názov oddelenia dekanátu, pod ktoré patrí
toto štúdium. Dnes sa nazýva Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium
(predchádzajúci názov bol Referát pre vedeckú a umeleckú činnosť). Na
vyše, z oddelenia sa vyňalo rigorózne konanie, kťoré prešlo do referátu celo
životného vzdelávania. Fakulta zaviedla tiež doktorandské indexy, do ktorých
učitelia zapisujú absolvovanie kurzov, a inovovala hárok na ročné hodno
tenie doktoranda.
Ako je zrejmé, kreditový spôsob štúdia si vyžaduje od študenta niektoré
vedomosti a zručnosti, ktoré sa málo uplatili v predchádzajúcom systéme predovšetkým plánovanie štúdia tak, aby študent získal dostatok kreditov
pre postup do ďalšieho roku v každej z troch súčastí štúdia. Tieto kompe
tencie nemajú súčasní študenti rozvinuté, a preto si ich musia nadobúdať
„za pochodu", v pnebehu štúdia. Predpokladáme, že keď na doktorandské
štúdium nastúpia terajší absolventi magisterského štúdia, ktorí sa v kreditovom štúdiu učili štyri až pát rokov, tieto problémy vôbec nenastanu
Kreditový spôsob doktorandského štúdia však neznamenal len polo
ženie prísnejších požiadaviek na doktorandov, ale vyžiadal si aj posilnenie
služieb, ktoré im fakulta poskytuje. I keď aj v predchádzajúcich rokoch
katedry a fakulta ako celok ponúkli doktorandom špecializované prednášky
a semináre, teraz sa viaceré prúdy pomoci zjednotili. Dôraz je na tom, aby
si doktorand dostatočne osvojil metódy vedeckej práce, kultivoval svoje
metodologické myslenie, prehĺbil si svoj vedný základ a rozvíjal si štýl
a postupy písomnej a ústnej vedeckej komunikácie. V tomto školskom
roku si doktorandi na PdF UK mohli zapísať celofakultně kurzy z estetiky
20. a 21. storočia (prof. Dr. E. Mistrík, CSc.), z metodológie kvalitatívne
ho a kvantitatívneho výskumu (doc. Dr. P. Gavora, CSc.) a z tvorby vý
skumného projektu (Dr. I. Lukšík, CSc.). Každý kurz mal rozsah minimálne
12 hodín a vyučovanie prebiehalo vždy v piatok poobede, čo sa ukázalo
ako dobré riešenie hlavne pre doktorandov v externej forme štúdia, ktorí
dochádzali do Bratislavy. Okrem kurzov fakulta poriadala jedenkrát me
sačne doktorandské semináre, na ktorých vystúpili doktorandi s referátmi
k svojej dizertačnej téme - dávame prednosť tým doktorandom, ktorí
vstúpili do záverečnej etapy riešenia svojej dizertácie. Okrem toho na
semináre pozývame aj vynikajúcich odborníkov, ktorí prednášajú o svojej
špecializácii. Tohto roku bol našim hosťom prof. Dr. Jiří Mareš, CSc.,
z Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Hradci Králové, ktorý predniesol
přednášku o sociálnej opore detí a dospievajúcich. Kurzy i doktorandské

semináre boli také populárne, že ich navštevovali aj niektorí jednotlivci
z iných fakúlt a dokonca sme mali pravidelných hostí z Českej republiky.
V tomto školskom roku fakulta v spolupráci s Občianskym združením Výchova-veda-výskum-vzdelávanie zorganizovala pre doktorandov Študentské
fórum, ako otvorenú platformu na prezentáciu výsledkov ich práce. Na dvoj
dňovom podujatí uskutočnenom v Modre-Harmónii doktorandi referovali
o svojej práci, pričom k nej dostali pripomienky a návrhy od učiteľov fakulty
a vypočuli si i názory kolegov-doktorandov. Navyše, učitelia predniesli vlast
né referáty, väčšinou s m etodologickým zameraním Ako je na akciách
našej fakulty tradíciou, prítomní boli aj študenti z Českej republiky a aj dokto
rand z Poľska. Zborník zo Študentského fóra vyjde tlačou.
V školskom roku 2002/2003 Pedagogická fakulta UK prijala 33 dokto
randov, ktorí študujú v desiatich vedných odboroch a špecializáciách, na
ktoré má PdF UK akreditáciu. Záujem o doktorandské štúdium vzrastá, čo
je v protiklade s trendom na magisterskom štúdiu, kde, naopak, počet uchá
dzačov o štúdium už po niekolko rokov klesá. Prirodzene, velký dopyt zo
strany katedier i zo strany uchádzačov |e po dennej forme štúdia, avšak
počet pridelených miest je tu obmedzený V tomto školskom roku fakulta
dostala len sedem miest pre denné štúdium. Toto považujeme za limitujúci
faktor rozvoja katedier a pracovísk fakulty s priamou hrozbou, že sa pracov
né kolektívy nebudú omladzovať Iným problém om je administratívne
opatrenie, ktoré obmedzuje prijať váčší počet uchádzačov o doktorandské
štúdium. Opatrenie rektora UK č. 9/2002. ktorým sa limituje počet doktoran
dov u jedného školiteľa na páť, sa vlastne nedá dodržať, vačšma školiteľov
je vyťažená oveľa viac Na dôvažok, našich doktorandov školia i pracovnici
z externých inštitúcií - z iných vysokých škôl a SAV, teraz rady školiteľov
rozšírili i pracovníci Štátneho pedagogického ústavu
V minulosti bolo slabým článkom doktorandského štúdia poskytovanie
aktuálnych informácií doktorandom študenti neboli presne a včas infor
movaní ani o meniacich sa predpisoch, ani o akciách, ktoré im fakulta po
núkala. Preto Oddelenie vedy a doktorandského štúdia PdF UK zaviedlo
na webovej stránke fakulty pravidelné uverejňovanie pokynov a informácii
o kurzoch, seminároch a iných podujatiach pre doktorandov študenti, kfcy
nemajú prístup k internetu, si môžu informácie prečítať na vývesnej tabu
v budove dekanátu .
Medzi pretrvávajúce problémy patrí neskoré prideľovanie miest na dennú
formu doktorandského štúdia fakulte Rektorátom UK. resp. ministerstvom
školstva. Medzi uchádzačmi to vyvoláva napätie a na katedrách a praco
viskách neistotu. Bolo by dobré, keby fakulta dostala údaje o pridelených
miestach už na začiatku letného semestra, aby sa v jeho priebehu mohlo
uskutočniť prijímacie konanie pre nový školský rok. Pre tento školský rok
sa uskutočnilo prijímacie konanie až septembri, čo bolo dosť neskoro pre
plynulý začiatok semestra.
V príprave na nový školský rok fakulta po prvýkrát zverejnila na webovej
stránke témy dizertačných prác spolu s menami školiteľov. Na rozdiel od
minulých rokov teda nie je to doktorand, ktorý prichádza s témou, ale túto
určuje katedra na základe svojich potrieb. To by malo posilniť vedeckú profiláciu katedry, doktorandi by sa mali lepšie zapojiť do výskumných záme
rov a projektov katedier a celkove by sa mali lepšie integrovať s vedeckým
životom fakulty. Zverejnenie tém umožní tiež uchádzačom o doktorandské
štúdium skontaktovať sa s potenciálnym školiteľom ešte pred prijímacím
konaním a začať s ním pracovnú komunikáciu.
I keď je nový spôsob doktorandského štúdia pre fakultu náročnejší a ťažší
z organizačného hľadiska, veríme, že prinesie svoje plody v podobe zdat
nejších a výkonnejších absolventov, ktorých úroveň bude porovnateľná s ich
kolegami z vyspelých krajín Európy.
Doc. PhDr. Peter Gavora, CSc.

K júlu už tradične patria aj
kytice a štastné úsmevy
absolventov. Aj tohoto ro
ku bude Aula UK svedkom
takmer 90 slávnostných
promócií, ktorými vyše
4 000 študentov zavŕši
svoje úspešné štúdium na
Univerzite Komenského.
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Humor a radosť v živote kresťana
V priebehu dejín vznikol mýtus o tom, že kresťan
je človek, ktorý má neustále vážnu tvár. Tendencia
potláčania radosti ako demonštrácie úprimnosti
viery v Boha, má svoje hlboké korene už na úsvite
kresťanstva. Radosť ustúpila do úzadia s prícho
dom prvých pustovníkov, mníchov, kontempla
tívnych rádov na strane katolicizmu a nemalou
mierou sa o to zaslúžil aj extrémny evanjelický
pietizmus. V poslednom období sme však svedka
mi toho, ako sa do Európy najmä z amerického
kontinentu šíri prúd radostnej formy bohoslužieb,
na ktorých nechýba spev a hudba. Oslovil naj
mä mladých ľudí, ktorí čoraz viac vnášajú rytmickú
hudbu za múry kostolov, pričom sa neraz stretá
vajú s nepochopením staršej generácie. Je naozaj
pravda, že v živote kresťana chýba radosť? Smie
sa veriaci človek zasmiať na dobrom vtipe? Aký je
názor Biblie? Čo hovorí o radosti Ježiš? Boli všetci
významní teológovia „suchári“ , alebo sa aj oni
vedeli zasmiať? Aké miesto má humor a radosť
v živote veriaceho človeka?
Tým, ktorí hľadajú odpovede na podobné
otázky, pomohla medzinárodná ekumenická
konťerencia, ktorá sa uskutočnila v dňoch od
6. - 7. mája 2003 v priestoroch Evanjelickej
bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. „Radost
je hodnota, na ktorú kresťanská etika akosi za
búda a venuje jej pomerne malú mieru pozornosti.
Význam radosti je však potrebné rehabilitovať,
nakoľko o nej veľa hovorí Biblia, “ uviedol prof.
ThDr. Igor Kišš, dekan EBF UK, keď v úvode vítal
účastníkov konferencie. Kedže ako v cirkvi tak aj
v teológii je neraz mnoho nedostatkov, humor
nám môže podľa prof. Kišša poslúžiť ako nástroj
na ich odstraňovanie. Humor je velkým prinosom
aj v ťažkých a beznádejných životných situáciách.
Ten, kto na zlo reaguje humorom a nie zúfal
stvom, ten, kto je schopný vysmiať sa skaze,
môže zvíťaziť nad zlom. Prof. ThDr. Kišš je pre
svedčený, že viera každého kresťana by mala byť
radostnou, pretože sa v opačnom prípade cirkev
dostane do geta izolácie.

O skutočnosti, že v živote veriaceho človeka má
mať miesto nielen vážnosť, ale aj radosť prítom
ných, presvedčil pohľad do života a diela nórskeho
biskupa Berggrava, či sv. Dona Bosca, Prednášky
dokumentovali, že humor nechýbal ani takým
teológom, akými boli Sóren Kierkegaard, Thielicke
a Campenhausen. Že humorom sršal tak Martin
Luther, ako aj pápež Ján Pavol I. Účastníci konfe
rencie sa zhodli v názore, že vysmievať a ironizo
vať možno len zlo a nespravodlivosť, nikdy by sa
nemali použiť na výsmech zo statočného a slab
šieho človeka.
Nespochybniteľný je prínos humoru aj v jeho
pedagogickej funkcii, pretože je prostriedkom na
spestrenie vyučovania náboženstva a robí ho pre
študenta zaujímavejším. Praktickým dôkazom
bola prednáška o možnostiach využitia humoru
v zdravotnej pedagogike Príspevok o blahodar
ných účinkoch humoru na vieru a zdravie pouká
zal na pozitívne psychologické dôsledky humoru,
ktorý má vplyv nielen na kvalitnejší, ale aj dlhší
život. Niekolko prednášateľov upozornilo na to, že
radosť má svoje dôležité miesto v náboženských

piesňach, ako aj vo zvesti Božieho slova, a preto
nesmie byť v cirkvi zatláčaná do úzadia O radosti
veľa hovorí aj Stará zmluva, a tak v programe ne
chýbali ani prednášky o mieste humoru v živo
te židovského človeka, o satire v knihe Jonáš
a v Talmude. „Suchú“ teóriu dopĺňali aj praktické
desaťminútovky teologických a židovských vtipov,
či humorných príbehov zo života evanjelických
farárov a na druhej strane pápežov, ktoré nielen
rozosmiali, ale aj poučili.
Konferencia mala medzinárodný rozmer, zú
častnili sa jej prednášatelia z Nemecka, Rakúska,
USA a Českej republiky. Dokázala, že humor
vysoko oceňuje nielen evanjelická, ale aj rimskokatolícka a bratská cirkev, ako aj židovská nábo
ženská obec. Prednášatelia i prítomní odchádzali
z konferencie so záväzkom rehabilitovať radosť
a humor všade tam, kde by dochádzalo k ich po
tláčaniu. zároveň však aj s vedomím, že radostné
kresťanstvo musí na druhej strane poznať svoje
hranice a nesmie ich prekračovať.
E. Kmecová

_

Dušan Hovorka, Ľudmila lllášová: ANORGANICKÉ SUROVINY DOBY KAMENNEJ
(V y d a la U n iv e rz ita K o n šta n tín a F ilo zo fa v N itre, 2002, 187 strá n)
Pre vedu posledných desaťročí 20. storočia sú o. i, charakteristické tak
interdisciplinárne prístupy k riešeniu kľúčových problémov ľudstva, ako
aj uverejňovanie najdôležitejších poznatkov, vyplývajúcich z vedeckého
poznania vedecko-popularizačnou formou. Vedci vo vyspelých dem o
kraciách už dávnejšie pochopili, že výskum je finančne náročný a že
osveta realizovaná prostredníctvom vedecko-popularizačných a vzdeláva
cích aktivít robená cielene, dlhodobo a koncepčne, môže v konečnom
dôsledku priniesť aj financie. U nás sa zatiaľ tieto aspekty nie veľmi vyu
žívajú.
Recenzovaná publikácia predstavuje logické vyústenie aktivít našich
geovedoov (Hovorka, lllášová, Spišiak, Méres) a archeológov (Šiška,
Cheben, Pavúk, Soják) v rámci IGCP/UNESCO projektu No. 442 (19992002), ktorý viedol D. Hovorka, pričom vyššie uvedení geovedci a archeo
lógovia pracovali ako národná pracovná skupina daného projektu. Vý
stupom projektu boli desiatky prác v odborných periodikách, publikované
prakticky len v jazyku anglickom.
A práve v tejto recenzovanej knihe sprístupnili existujúce poznatky
o anorganických surovinách nášho územia D. Hovorka a L. lllášová aj
v slovenskom jazyku.
Už samotná farebná obálka je symbolická - riečny obliak (výtvor prirody) je prevŕtaný činnosťou človeka a jeho pozadie tvorí mikroskopický
obraz danej horninovej suroviny.
V úvodných kapitolách autori uvádzajú čitateľa do problematiky pre
zentovaním vývoja človeka. Ako nutné podmienky vývoja diskutujú úlohu
klímy, dostatok potravín, ale aj dälšie využívané zdroje živej i neživej
prírody. V ďalších kapitolách nasleduje charakteristika jednotlivých druhov
surovín (hornín, zemín, prírodných farbív, ale aj medi a zlata), ktoré sa
začali využívať na konci eneolitu.
Nosnou časťou knihy sú kapitoly o jednotlivých druhoch vyvrelých,
usadených i metamorfovaných hornín, ktoré sa používali v neolite./eneolite

na výrobu nástrojov (sekeromlatov, sekier, dlát. drtičov, podložiek na
drtenie, ale aj kamenných píl) a ornamentálnych kultových predmetov.
Okrem charakteristiky surovín, v niektorých prípadoch aj viac či menej
vhodne doplnených o analýzy minerálov pomocou elektrónového mikroanalyzátora, je diskutovaná pravdepodobná oblasť výskytu použitých
surovín. Autori suroviny charakterizovali ako: a) lokálne (napr. vápnité
ílovce paleogénu používané komunitami zo Sanšských Michalian).
b) suroviny zo vzdialenosti tzv. „jednodňového pochodu“ - t.j. asi do
20 km, c) suroviny zo vzdialených zdrojov (100 - 300 km) a nakoniec
d) suroviny, ktoré pochádzajú z najvzdialenejších oblastí, pravdepodobne
Západných Álp (jadeity). Auton ako prví definovali a dokumentovali obid
va spôsoby zhotovovania prevrtov pre násadku (vŕtanie na dri i vŕtanie
na jadro).
Desiatky publikovaných prác vyššie uvedených autorov, ku ktorým
patrí aj recenzovaná knižná publikácia, položili u nás základy vedného
odboru „archeometria“ (širšie označenie), resp. „petroarcheotogia“ (ozna
čenie, ktoré sa vzťahuje priam o na tem atiku anorganických surovín
pioužitých na výrobu predhistorických kamenných predmetov)
V knihe sú početné čiernobiele fotografie (spravidla pnememej kvality)
a početné farebné fotografie (veľmi dobrej až vynikajúcej kvality) ka
menných nástrojov a ich m ikroskopického obrazu vyše 40 opísaných
surovín. Uvedenej publikácii je snáď možné vyčítať len určitú nevyvaženosf v obsahu jednotlivých kapitol, ktorá dokumentuje, že autori su
v prevažnej miere odborníkmi najmá na suroviny kamenných artefaktov
Knihu (180,- Sk) si môžete objednať priamo v tlačiarni (Polygrafia
Dominant, Piaristická 8. Nitra), na odd. pre vedu Dekanátu Prirodovedeckej fakulty UKF v Nitre. Trieda A. Hlinku 94974. alebo pnamo u auto
rov publikácie.
Ing. Katarína Dubikova.
Prírodovedecká fakulta UK
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Konferencia EUCEN o uznávaní a akreditácii
informálneho a neformálneho vzdelávania na univerzitách
K oncepcia celoživotného vzdelávania, pre
mietnutá v roku 2000 do Memoranda Európskej
komisie, naznačila nové výzvy pre ďalšie kreovanie univerzít. A rgu m enty, ktoré p o d p o ru jú
zm e ny na univerzitách, rý c h lo narastajú a sú
čoraz presvedčivejšie. Silnie glob álny tlak na
expanziu vysoko školského sektora, profesionalizáciu kurikula a posilnenie pozície a úlohy
vysokých škôl v ekonom ickom raste. Imperatív
demokratickej sociálnej spravodlivosti núti u n i
verzity, aby zm e nili svoje elitné postavenie
a čoraz viac pôsobili pri form ova ní sociálneho
p rofilu p o pulácie . S účasne sa m ení po vaha
ľudskej práce a občianskej spoločnosti a expo
nenciálny rast objem u a rýchlosti tvorby nových
poznatkov znam ená pre jedn otlivca potrebu
učiť sa a vzdelávať sa po celý život. Výsled
kom týchto tlakov je uznávanie a akred itá
cia neform álneho a inform álneho učenia.
Tento proces reprezentuje fundam entálnu
výzvu voči tradičnej úlohe a fun kcii univerzít.
Tradične univerzity mali a m ajú dve kľúčové
úlohy: rozhodnúť, čo predstavuje a konštituuje
hodnotné poznatky a uchovávať a prenášať
ich na ďalšie generácie a produkovať nové po
znatky.
Rešpektovanie faktu, že učenie a jeho výsled
ky (vedomosti, poznatky, zručnosti, postoje,...)
získavané v inom ako univerzitnom prostredí
môže mať istú merateľnú a niekedy aj rovnakú
hodnotu, nabúrava tradičné postavenie univer
zít. Mení hierarchiu poznatkov, u n ive rzitný m o
nopol, ako aj úlohu vysokoškolského učiteľa.
Koncepcia univerzitnej autonóm ie a akadem ic
kej slobody, ktorú považujem e za dôležitý de
m o kratický princíp vo všetkých európskych
kra jin ách, znam ená, že un ive rzity m ôžu s lo 
b o d n e konať a ro zhodo vať sa nezávisle od
regionálnych a národných vlád. V niektorých
krajinách je však prekážkou v uznávaní n e fo r
málneho a informálneho vzdelávania príslušná
legislatíva, napr. v Nemecku alebo v Taliansku
všetci štu d e n ti m u sia mať s tre d n ý stupeň
kvalifikácie (m aturita, abitúra) pred tý m , ako
vstúpia na univerzitu. Prijímanie na univerzitné
štúdium bez tejto kvalifikácie je dom énou, kto
rá je m im o kom petencie a rozhodo vania uni
verzít.
Nie je preto žiadnym prekvapením, že proces
uznávania a akreditácie neform álneho a in fo r
m áln eho vzdelávania, a ko i uznávanie p re d 
chádzajúceho vzdelania a kvalifikácie v inom
ako form álnom type vzdelávania, je v je d n o t
livých krajinách odlišný.

Práve tý m to otá zkam b o la ve n ovaná K on
fe ren cia EU CEN o uzn áva n í a ak red itá cii
inform álneho a neform álneho vzdelávania
na univerzitách , ktorá sa konala v dňoch
1 5 . - 1 7 . mája 20 03 v Brne.
EUCEN je európska sieť univerzít poskytujú
cich ďalšie vzdelávanie. Združuje vyše 100 uni
verzít z celej E urópy a v roku 2003 sa členom
tejto asociácie stala aj Univerzita Komenského.
Brnianska kon ferencia sa zam erala na výz
nam nú súčasť „lifelo ng learning" (LLL), a to
na hľadanie výcho dísk pre spájanie rôznych
vzdelávacích ciest a na uznávanie a akreditá
ciu rozličných typ o v vzdelávacích a výcviko
vých program ov, zam eraných na individuálne
získavanie skúseností, vedom ostí a zručností.
Na konferencii prezentovali svoje prístupy tak
pre d sta vite lia univerzít a výsku m n ých p ra c o 
vísk, a k o aj d a lší o rg a n izá to ri vzdelávania.
P ozvaní b o li aj zá stu p co via m lád ežníckych
organizácií, ktorí sú právom považovaní nielen
za budúcich odberateľov, ale aj tvorcov vzde
lávacieho systém u na ná rodn ej a e u rópske j
úrovni.
Okrem zásadných plenárnych vystúpení bola
konferencia rozdelená d o štyroch w orkshopov,
zam eraných na:
- prípravu nového projektu (prostredníctvom
Joint A ction-Sokrates a Leonardo programy)
na uznávanie neform álneho a inform álne
ho učenia,
- nástroje kvality v akreditácii individuálneho
neform álneho a inform álneho učenia,
- nové m e todo lo gické prístupy v LLL, zalo
žené na pracovnej činnosti a na využívaní
inform ačných a kom unikačných technológií,
vplyv akreditácie a certifikácie na verejné
p o treb y v LLL.
B ohatá diskusia v pracovných skupinách
a v sa m o tn o m plén e na vodila form u lo va n ie
niektorých záverov, podnetov a myšlienok pre
ďalšie sm e rovan ie. V áhu celém u po d u ja tiu
d o d a la aj p rítom n osť zástu pcu E urópskej
kom isie Josého G utierreza-Fernandeza, ktorý
zdôraznil nevyhnutnosť venovať pozornosť
syne rgickém u prístupu k jednotlivým cestám
a systém om, ako i procesom variabilného, fle
xibilného vzdelávania za po dm ienok porovnateľnosti, transparentnosti a merateľnosti kvality.
Zo záverov konferencie vyplynulo, že je p o 
trebné na inštitucionálnej úrovni ďalej d isku 
tovať o tý c h to kľúčových prvkoch:
- kurikulum založené na vstupe a ohodnotenie
založené na testovaní akvizície vstupu - kva

R á z s o c h y sú na p re d a j
V m arcovom čísle nášho spravodaja sm e po dro b n e inform ovali o rozostavanom ko m 
plexe Fakultnej ne m ocnice a o b je kto v LF UK na Rázsochách. Lekárska akadem ická obec
jed n o z n a č n e zastávala názor, že d o s ta v b a R ázsoch a ko zd ravotn íckeho zaria den ia je
jedin ým zm ysluplným krokom , ktorý nielen vyrieši situáciu historickej Fakultnej ne m oc
nice v Bratislave, ale bude slúžiť aj po slu cháčo m m edicíny ako m oderné výučbové, ve
decké a diag nosticko -liečeb né pracovisko.
O osude Rázsoch ro zhodla definitívne vláda SR dň a 28. m ája 2003. Rozhodla, že sa
dostavba nem ocnice zastaví a nehnuteľnosť sa odpredá. Investor by mal odkúpiť bu dovu
v súčasnom stave a dostavať ju po dlá svojich zám erov. V bu dúcno sti môže vyrásť z ro
zostavaného kom plexu hotel, kancelárie a m ožno aj súkrom ná nem ocnica.

(Jh)
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lifikácie ud eľované p ro stre d n íctvo m tra d ič 
ných skúšok,
aký rozsah má mat diplom udelený univerzi
tou, ak sa akredituje aj učenie vo vzdeláva
com a tréningovom procese získanom mimo
univerzity (v rozsahu 25 %, 50 %, 100 %),
nástroje a procedúry: ako uznávat a oceňo
vať neform álne a ešte problem aticke|šie info rm á ln e uče nie vo vzťahu k po žia davká m
form álneho učenia prezentovaného univerzi
tou.
nové po žadované zručnosti a kom petencie,
poradenstvo, konzultačné služby,
uznávanie prechádzajúceho učenia - versus
o d b o rn á spôsobilosť akadem ických pracov
níkov. ktorí strávili celú kariérnu dráhu na
univerzite a nem ajú skúsenosti a zručnosti
vyplýva jú ce z po žia davie k prie m yslu, o b 
ch o d u . a ani sa nepodieľajú na expertízach
v oblasti nových kvalifikácií.
kvalita a legitím nost: ako zabezpečit kvalitu
vzdelávania a výu čb o vých p ro ce d ú r, ako
zabezpečiť, aby kvalifikácie ud eľované na
báze neform álneho a inform álneho učenia
mali ten istý spo lo čenský status ako kvalifi
kácie udeľované na báze form álneho vzdelá
vania a výcviku.
náklady a platby: ako zabezpečiť rovnováhu
m edzi individ uálnym a skup in ovým vyu čo 
vaním na univerzite, aby boli finančne efek
tívne a účinné, kto a koľko má platiť
Samozre)me. že v niektorých kra|inách majú

tieto otázky m inim álnu vahu, kym v d a lšich
predstavujú obrovské problém y, ktoré sa len
s velkým i ťažkosti da rí prekonávať. V to m to
sm ere zohráva význam nú úlohu šírenie p o 
zitívnych skúseností a príkladov z praxe tých
krajín, kde je vzájom ná p o dpora a dialóg me
dzi decíznou sférou, akadem ickým / vzdeláva
cím prostredím a sociálnym i partnerm i. Tieto
kra jin y tiež ven ujú velkú p o zo rn o sť účasti
v m e dzinárodn ých progra m och , ako sú Leo
nardo da Vinci, Sokrates a Mládež pre Európu.
Okrem to h o napĺňanie B oloňského procesu
a rozširovanie E urópskej únie o kandidátske
kra jin y a o kra jin y „in tra n s itio n “ na pom á ha
štruktúrovaniu a m odelovaniu univerzitného
kurikula, m ení proces vyučovania na proces
učenia sa a vedie k m nohým vzdelávacím re
form ám .
N iektoré nástroje, ktoré sa začínajú využívat
aj u nás a ktoré do konca podporuje aj legisla
tíva, ako napr. kreditový systém, prenos kredi
tov na báze ECTS, E urópske CV, do datok
k diplom u, apod., môžu dem onštrovať úspešný
postup, ako hľadať kom patibilitu a transparent
nost nielen v oblasti univerzitného vzde lá va
nia, ale aj pri uznávaní a akreditácii neform ál
neho a inform álneho učenia
K onferencia jednoznačne prispela k šíreniu
skúseností a k vytváraniu nových kontaktov
medzi univerzitam i v E urópe Považujem za
m im oriadne dôležité, že Univerzita K om en
ského sa stala členom tejto európskej siete
a bude m at viac príležitostí prostredníctvom
svojho špecializovaného pracoviska Centra
dálšieho a celoživotného vzdelávania UK, ako
aj jedn otlivých katedier a fakúlt participovať
na projektoch a aktivitách EUCEN.
Daniela Drobná,
K ancelária európskych program ov UK

Seminár špeciálnych pedagógov
V b ratislavskej lu ven te u s kutočn ila P e d a g o g ic k á fakulta
U K d ň a 10. a p ríla 2 0 0 3 m e d z in á ro d n ý o d b o rn ý s e m in á r
pod n á z v o m „ P ríp ra v a p e d a g ó g o v p re deti so š p e c iá l
nym i v ý c h o v n o -v z d e lá v a c ím i p o tre b a m i p re o b la s ti fo r
m áln e j i n e fo rm á ln e j v ý c h o v y , v z d e lá v a n ia a p o d p o rn ý c h
slu žieb na prah u n o véh o m ilé n ia “. S p o lu u s p o ria d a te ľm i se
m iná ra boli lu ve n ta B ratislava a Inštitút p e d a g o g ik y S liezskej
U n ive rz ity v K a to w ic ia c h .

P edagogická fakulta UK v Bratislave je je d n o u z dvoch fakú lt na
Slovensku, ktoré pripravujú špe ciá lnych p e dagó gov - učiteľov, vy
chovávateľov a po rade nských pracovníkov pre deti a mládež so špe
ciálnym i výchovno-vzdelávacím i potrebam i. Tieto deti a mládež pred
stavujú nie zanedbateľnú časť populácie, ktorá je znevýhodnená
op roti ostatným deťom a m ládeži z d ô vodu postihnutia, narušenia
alebo ohrozenia. Predovšetkým sú to deti a mládež mentálne, telesne,
zm yslovo či viacnásobne postihnuté, ďalej deti a m ládež s porucham i
správania, em ocionálne a sociálne narušené, s narušenou ko m u n i
kačnou schopnosťou, s po rucha m i učenia, ale aj deťi a mládež nada
né a talentované. V dô sle dku s po m enu tých po stihnutí m ajú tieto deti
a mládež špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, definované záko
nom NR SR č. 229/2000 Z.z. V oblasti form álnej i neform álnej výchovy,
v oblasti vzdelávania, vyučovania ale i po rade nských služieb je ne
vyhnutné ich špeciálne potreby rešpektovať a primerane uspokojovať.
Preto sa pre pedago gickú prácu s ta kým ito deťm i pripravujú na vy
sokoškolskej úrovni špeciálni pedagógovia.
Na Slovensku školstvo v tejto oblasti upravujú viaceré strategické
a koncepčné materiály, ktoré sa význam ným sp ô s o b o m týkajú ako
vysokoškolskej prípravy pedagógov, tak i výcho vy a vzdelávania sku
piny detí a m ládeže so špeciálnym i výchovno-vzdelávacím i p o tre 
bam i. Sú to najm ä K o n c e p c ia vý c h o v y a vzde lá vania v SR (p rojekt
M ilénium , k to ré h o s p o lu a u to ro m je prof. Zelina, býva lý de kan PdF
UK), schválená vládou SR. Ďalej K oncepcia výchovy a vzdelávania
detí so zdravotným postihnutím , schválená MS SR v r. 2000 a K on
ce p cia š p e c iá ln o -p e d a g o g ic k é h o po rade nstva , schvá le ná MŠ SR
v r. 1998, na príprave ktorých význam ne participovali aj od born íci zo
špeciálno-pedagogických katedier PdF UK, najm ä prof. Vašek. V plejá
de vládnych, rezortných i profesných o d b o rn ý c h d o kum en tov je pre
zentovaná nutnosť od straň ovan ia akýchkolVek foriem diskrim inácie
o b ča n o v v prístupe ku v zde la niu, čo sa tý k a aj o s ô b so š p e ciá ln ym i
výcho vno-vzd eláva cím i p o tre b a m i. Z d ô ra z n e n á je p o tre b a sk v a lit
ňovania foriem prípravy de tí na vstup do základnej školy, potreba
integrovanej školskej prípravy po stih n u tých detí spo lo čne so zdra
vým i deťmi, ako aj adekvátnej prípravy p e d a g ó g o v a špeciálnych pe
dagógov.
Príprava šp e c iá ln y c h p e d a g ó g o v na S lovensku m á d lh o ro č n ú
tradíciu. V záujm e jej kvality je nevyhnutné, aby reflektovala požia
davky a trendy plynúce z nových ved eckých po znatko v i zo zm ien
spoločensko-ekonom ických faktorov. V súčasnosti celá oblasť vysoko
školskej prípravy prechádza procesom transform ácie. Zaviedol sa
kreditový systém štúdia, je pripravená realizácia novej sústavy štu 
dijných o d b o ro v a ich zavedenie do praxe, do platnosti vstúpil nový
zákon o vysokých školách. Na tieto zm eny m usia reagovať aj fakulty,
ktoré pripravujú špeciálnych p e d a g ó g o v (PdF UK a v malej miere
i PdF PU v Prešove), a adekvátne upraviť vysokoškolské štúdium špe
ciálnych pe dagógov.
Preto PdF UK pripravila te n to o d b o rn ý sem inár s m edzinárodnou
účasťou, pretože tú to form u p o kla dá za nanajvýš vho dnú pre riešenie
otázok súvisiacich s pripravovanou tra nsform áciou vysokoškolskej
prípravy špeciálnych pedagógov, realizujúcich v praxi form álnu i nefor
málnu výchovu, vzdelávanie, poradenské aktivity a ďalšie činnosti urče
né pre deti a mládež so špeciálnym i výchovno-vzdelávacími potrebami.
Základným cieľom sem inára bolo poskytnúť odborníkom priestor, aby
sa vyjadrili k ťažiskovým oblastiam vysoko školskej prípravy špeciál
nych pedagógov, a to k h o d noteniu aktuálneho stavu vysokoškolskej
prípravy, k súladu prípravy špe ciá lnych pe dagó gov s požiadavkam i
praxe a ku k on cepčným otázkam a víziám do budúcnosti.
Hlavné tém y odborného sem inára boli:
- aktuálny stav vysoko školskej prípravy špeciálnych pe dagó gov vo
vztahu k transform ácii štud ijn ých o d b o ro v v ysoko školského vzde
lávania na Slovensku,

-

integrovane poním aná ed ukácia detí so špeciálnym i výchovnovzdelávacími potrebam i vo vztahu k súčasnej príprave špeciálnych
pedagógov,
- príprava špeciálnych p e dagó gov vo vzťahu k edukácii ťažko a viac
násobne po stihnutých detí, slepo hluch ých detí, autistických detí,
detí so sociálne zne výhodn ené ho prostredia, nadaných a talento
vaných detí,
- príprava pracovníkov poradenského servisu v oblasti špeciálnej pe
dagogiky,
- profilovanie absolventa vyso ko ško lské h o štúdia špeciálnej peda
gogiky v rámci širšie koncipovanej špeciálno-pedagogickej prípravy
vo vzťahu k je h o uplatneniu na trh u práce,
- postgraduálne a celoživotné vzdelávanie špeciálnych pedagógov,
- medzinárodná spolupráca v rámci vysokoškolskej prípravy špeciál
nych pedagógov, m ožné sp ô so b y kooperácie v stre doe uróp skom
priestore.
O d b o rn ým ga ra n to m se m in ára bol v sú ča sn o sti na jvýzn am n ejší
predsta viteľ slovenskej šp e ciá ln e j p e d a g o g ik y prof. PhDr. Štefan
Vašek, CSc., vedúci Katedry špeciálnej p e dago giky PdF UK. O rga
nizačný výbor sem inára tvorili PhDr. M agdaléna Habšudová, CSc.,
z PdF UK, Filip Kubovič, štud ent špeciálnej pe dago giky na PdF UK,
Mgr. Petra Barineková z luventy a doc. PaedDr. A lica Vančová.CSc.
z PdF U K
S em inár bol určený p re d o vše tkým pre v y s o k o š k o ls k ý c h učiteľov
p rip ra vu jú cich šp e ciá ln ych p e dagó gov, ďalej pre p ra co vn íko v MŠ
SR, Š tátneho p e d a g o g ické h o ústavu, pre šp e ciá ln ych p e d a g ó g o v
z praxe, ako i pre pracovníkov špeciá lno-peda gog ických a pedagog icko-psycho logických poradní, centier voľného času.
Hlavný referát predniesol prof. Š. Vašek a prezentoval v ňom návrh
novej koncepcie vysokoškolskej prípravy špeciálnych pe dagó gov
v súlade s požia davka m i vyp lýva jú cim i z tra n sfo rm á cie štu d ijn ých
o d boro v a poňatia vysoko školského vzdelávania. O krem dom ácich
o d borníkov vystúpil na sem inári aj celý rad zahraničných od born íkov
z oblasti špeciálnej pedagogiky. S pom eňm e také oso bnosti ako prof.
Juszczyk, dekan Inštitútu pedagogiky, prof. R adziew icz-W innicki či
doc. S tankow ski z Inštitútu pe dago giky Sliezskej Univerzity v Kato
wiciach, doc. Ľudiková z PdF Univerzity Palackého v O lom ouci a zá
roveň p ro re kto rka UP, doc. H atos z F a kulty šp e ciá lnej a liečebnej
pedagogiky ELTE Univerzity v Budapešti, doc. C haloupka, rektor ne
štátnej Vysokej školy J. A. K om enského v Prahe.
Sme radi, že slovenská špeciálna pe dago gika môže bu dovat na
do brých vzťahoch nadviazaných v m inulosti a skuto čne ho dnotne
kooperovať s význam ným i zahraničným i pracoviskam i, univerzitam i či
fakultam i pripravujúcim i špeciálnych pedagógov. Táto kooperácia sa
do posiaľ realizovala najm ä v oblasti vedeckovýskum nej, publikačnej
a v oblasti kvalifikačných a kariérnych postupov. V blízkej budúcnosti
však chcem e kooperáciu orientovať na p o d p o ru m o bility študentov,
s čím súvisí nu tná s p o lu p rá c a fa k ú lt pri príprave štu d ijn ých p ro g 
ram ov.
Účastníci sem inára sa zhodli na bazálnych ko n cepčných zám eroch
vysokoškolskej prípravy špeciálnych p e dagó gov v zm ysle vládnych
koncepcií a požiadaviek trhu práce a prezentovali návrhy nových m ož
ností spolupráce medzi vysokým i školam i na S lovensku a v zahraničí
vrátane m obility študentov.
Na záver by sme radi vyslovili poďakovanie predstaviteľom luventy.
najm ä jej generálnem u riaditeľovi Ing. Viliam ovi M ichalovičovi a člen
ke organizačného výboru sem inára Mgr. Petre Barinekovej (m im o
c h o d o m absolventke špeciálnej pe dago giky na PdF UK) za skvelú
sp o lu p rá cu pri príprave a realizácii sem inára. Na to m to m ieste je
potrebné vyzdvihnúť aj p o dporu bývalého i terajšieho vedenia fakulty
a najm ä jej d e ka n o v pri o rg a n izá cií o d b o rn ý c h p o d u ja tí z ob la sti
špeciálnej pedagogiky. O sobitne ďakujem e dekanovi fakulty prof.
O. Majzlanovi za o so bnú účasť a za p o dporu štúdia špeciálnej peda
gogiky na fakulte. Napokon, to to pochopenie je zrejmé aj zo strategic
kého plánu rozvoja fakulty, ktorý prof. O. M ajzlan predstavil akade
m ickej obci. Pre špeciálnych pe dagó gov ob ec na fakulte i m im o nej
iste môže b yt m otivujúcim stim ulom poznanie, že to. čo má naša
fakulta jedin ečné v ponuke štúdií v porovnaní s iným i pedagogickým i
fakultami - teda štúdium špeciálnej pedagogiky - nachádza u dekana
fakulty skutočné porozum enie.
Doc. PaedDr. Alica Vančová, CSc., Katedra pedagogiky
m entálne postihnutých PdF UK
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Slovenské univerzity v európskom ringu: PARTNER ALEBO SPARRING-PARTNER?
Slovenská asociácia Rímskeho klubu usporiadala 30. apríla 2003 v priestoroch Slovenskej akadémie vied jedno zo svojich pravidelných
stretnutí, ktoré tentoraz venovala problémom vysokých škôl. Úvodné slovo predniesol vysokoškolský pedagóg a publicista doc. PhDr. Ján
Szelepcsényi, CSc., ktorého verejnosť pozná aj ako bývalého veľvyslanca SR v Turecku a zakladajúceho rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Vo svojom úvodnom slove doc. J. Szelepcsényi
pripomenul ciele boloňského procesu - vytvorenie
spoločného vzdelávacieho priestoru, vytvorenie
podmienok pre mobilitu študentov a pedagógov
a rozvinutie európskej dimenzie vzdelávania. Za
tiaľ čo boloňský proces bol na Západe spojený
s vášnivými diskusiami o princípoch a cieľoch vy
sokoškolského štúdia - a dodnes sa o nich nepre
stalo vášnivo diskutovať, u nás bez výraznejších
názorových konfliktov vyústil do nového vysoko
školského zákona, ktorý z celého komplexu cieľov
boloňského procesu vyriešil len formálnu stránku
mobility študentov vo forme kreditového systému.
Všetky ostatné prvky organizácie a riadenia vy
sokých škôl, zavedené novým vysokoškolským
zákonom, priniesli transformáciu univerzít na sa
mostatne hospodáriace subjekty, ktoré poskytujú
služby na trhu vzdelávania.
Nezávislosť od štátu, vyjadrená majetkovo-právnou i vyučovacou autonómiou, je danajským da
rom, pretože faktická moc na univerzite prechádza
na jej správnu radu, ktorá nie je demokraticky
voleným orgánom, ale formuje sa na základe po
liticky a ekonomicky motivovaných nominácií.
Akademickému senátu síce ostáva kompetencia
v otázkach výučby a výskumu, ale jeho riešenia
sú determinované hospodárskou situáciou školy,
ktorú senát nemôže ovplyvniť. Štát sa „vyvliekol“
zo svojej povinnosti sanovat finančné potreby
univerzít, ktorých hospodársky organizm us aj
technická vybavenost je oslabená dlhodobým ne
dostatkom finančných prostriedkov. Dramatický
dopad týchto okolností sa zvyšuje rastúcim poč
tom študentov.
Toto riešenie vytvára situáciu bezprostredného
ohrozenia vysokej školy. Doc. J. Szelepcsényi pri
blížil účastníkom stretnutia scenár postupnej
erózie celistvosti školy. Ak je vedenie univerzity
nútené šetriť, začne šetrením nie u najmenej kva
lifikovaných učiteľov, ale u najvyššie kvalifikova
ných pedagógov, ktorí majú najvyššie platy. Ak sa
univerzita úspešne „zbaví“ niekoľkých profeso
rov, musia ich povinnosti prevziať tí, ktorí obstáli
v prvom vylučovacom kole. To znamená zvýšený
pedagogický úväzok a zmenšenú výkonnost
v oblasti výskumu. Menší počet výstupov v oblasti
vedy a výskumu znamená pre fakultu či odbor
problémy s akreditáciou, ktoré sa zase odrazia

na menšom počte študentov uchádzajúcich sa
o štúdium.
Ak sa presadí v plnom rozsahu financovanie
v závislosti od počtu študentov, je potom len otáz
ka času, kedy škola musí vyhlásiť konkurz. Možno
že takáto dramatická situácia bude vhodnou klí
mou pre sprivatizovanie univerzity. Súkromná
univerzita - to znie hrdo a sľubne. No ak štát
prestane dotovať takúto univerzitu, ocitne sa za
krátko na kolenách, či na lopatkách - ako o tom
svedčia prípady austrálskych univerzít, ktoré od
roku 1993 realizujú model, nápadne sa podoba
júci nášmu.
Je prirodzené, že ak univerzita chce v takejto
situácii prežiť, musí sa sústreďovať na odbory,
ktoré sú atraktívne jednak pre donátorov (vý
skum), jednak pre študentov, ktorí za dnešnej
situácie na trhu práce uprednostňujú odbory,
v ktorých majú nádej, že si nájdu zamestnanie.
K tom uto pragmatickému hľadisku nútia štu
denta aj pôžičky, ktorými si financuje štúdium:
študent si nemôže dovoliť, aby ako absolvent
s nesplatenou pôžičkou na krku ostal nezamest
naný.
Medzi preferované odbory patria dnes biotech
nológie a informatika. Je prirodzené, že za tejto
situácie je znížený až nulový záujem o humanitné
disciplíny, umenie, jazykovedu a najmä o discip
líny, ktoré sú dôležité pre skúmanie a rozvoi
národnej kultúry. Každý z nás si vie predstavil
donátorov, ktorí podporia zriadenie nejakého ex
kluzívneho genetického laboratória, alebo infor
matického projektu. No málokto si vie predstaviť
dary, ktoré plynú na konto etnografie, národnej
histórie, výskumu slovenského jazyka a literatúry,
či politické dejiny Slovenska v 20. storočí. Je preto
len otázkou času, kedy takéto „neproduktívne“ ka
tedry, ústavy a odbory vymiznú zo štruktúry na
šich univerzít.
K tomuto stavu mohlo dôjsť len preto, že v sú
časnom reformnom zápale si nikto neuvedomil,
že od prelomu 18. a 19. storočia sa európske
univerzity pridržiavali Humboldtových ideálov,
ktorými boli: jednota bádania a učenia, sloboda
a celistvosť vedeckého poznania. Univerzity, kto
ré boli vybudované na týchto princípoch, pripravili
zázrak vedecko-technickej a informačnej revolú
cie. Každý reformátor univerzitného vzdelávania,

ktorý chce tieto ideály tvorby a šírenia poznania
nahradiť pragmatizmom kurzov na obsluhu hightech zariadení, by si mal uvedomiť, že zdanlivá
efektívnosť a úspornosť takého systému môže byť
predpeklím duchovného a následne aj hospodár
skeho rozkladu spoločnosti.
Doc. J Szelepcsényi upozornil na nebezpečie,
že finančná núdza univerzít a z toho vyplývajúca
materiálna núdza vysokoškolských pedagógov
vedie k tomu, že demotívovaní pedagógovia sa
prestanú venovať aj tým stránkam vyučovacieho
procesu, ktoré nie sú nevyhnutne podmienené
financiami, ale závisia skôr od fenoménu dobrej
vôle. stavovskej cti a sebaúcty vysokoškolského
profesora. V tejto súvislosti predniesol pomerne
obsiahly katalóg kompetencií budúceho absol
venta, o ktorých formovanie sa môže univerzita
usilovat aj bez toho, aby mala pre to mimoriadne
podmienky. Sú to napríklad oblasti komunikač
nej kompetencie, formovania mravného profilu
absolventa a jeho vedomia zodpovednosti za svoj
osud a osud spoločnosti a štátu a celý rad dal
ších zložiek výchovno-vzdelávacieho procesu
ktoré závisia predovšetkým od osobnosti vysoko
školského pedagóga a jeho záujmu o študenta
a jeho budúcnosť
Doc J Szelepcsényi upozornil aj na to, že je
nevyhnutné, aby sme pripomenuli štátu jeho po
vinnost starat sa o bezpečnost, zdravie vzdělaně
a výchovu populácie a o sociálnu politiku, ktorá
zabezpečí rovnost šanci pre všetkých Vrhnut
chudorľavé a podvyživené slovenské univerzity
do konkurenčného prostredia Európy ie to isté
ako spojrf olympiádu zdravých s paraotympiádou
zdravotne handicapovaných Nie je tažké si pred
staviť, kto vyhrá tento súboj.
V bohatej diskusii, ktorej sa aktívne zúčastnil aj
autor tejto informácie, prítomní ocenili hĺbku po
hľadu referenta na problematiku univerzít a refo
riem vysokoškolského štúdia a skúmali možné
riešenia súčasného stavu. Plénum poverilo vede
nie Slovenskej asociácie Rímskeho klubu, aby
na základe podnetov tohto stretnutia iniciovalo
celospoločenskú diskusiu o otázkach vysokých
škôl i celej vzdelanosti a tak pomohli vyhnúť sa
katastrofickým scenárom, ktoré avizuje doterajší
vývoj.
Prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc., LF UK

Recenzia

Adamcová Lívia: PHONETIK DER DEUTSCHEN SPRACHE
Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave. 2001, 202 s.
Knižná publikácia je druhým prepracovaným vydaním populárnej prí
ručky o základoch nemeckej fonetiky a ortoepie, ktorá od roku 1994
(v r. 1994 prvé vydanie, v r. 1997 dotlač prvého vydania), slúži posluchá
čom odboru germanistika denného a externého štúdia na Pedagogickej
fakulte UK ako povinná študijná literatúra. Publikácie z tejto jazykovej
oblasti na Slovensku absentujú, podľa našich informácií sa na vysokých
školách používajú a odporúčajú fonetiky nemeckých autorov, ako napr.
R. Rausch, G.. Meinhold, E. Stock, U. Hirschfeld a iní. Z uvedeného dô
vodu je o učebnicu velký záujem, čoho dôkazom sú objednávky napr.
z Katolíckej univerzity z Ružomberku, z Univerzity v Hradci Královej a pod.
Autorka publikácie sa už níekolko rokov venuje problémom modernej
nemeckej lingvistiky, známa je prednáškovou a publikačnou činnosťou
doma i v zahraničí. Jej publikácia je vlastne fonetickou propedeutikou
nielen pre študentov germanistiky, ale aj pre učiteľov z praxe a pre všet
kých záujemcov o zásady správnej výslovnosti a intonácie v nemčine.
Predstavuje základné teoretické a praktické vedomosti z nemeckej fone
tiky, pričom poskytuje čitateľom aj základný terminologický aparát z tejto
oblastí.
Publikácia je rozdelená do troch väčších celkov. Úvodné časti sú veno
vané všeobecnej charakteristike jazyka a jazykovedy, začleneniu fone
tiky do sústavy lingvistických disciplín, jej prepojenosti z fonológiou, ako
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aj deleniu fonetiky a jej krátkemu historickému vývinu. Ďalšie kapitoly sú
venované segmentálnemu a suprasegmentálnemu systému nemeckého
jazyka, to znamená klasifikácii hlások, popisu ich artikulácie, porovnaniu
s grafickou podobou a pod. Suprasegmentálna časf je venovaná najdô
ležitejším prozodickým zvláštnostiam z nemčiny, ako sú prízvuk, melódia
a rytmus, ktoré sú v procese komunikácie najdôležitejšie. Okrem týchto
dvoch oblastí nemeckej fonetiky sa autorka venuje aj iným fonetickým
javom, ktoré velkou mierou charakterizujú nemeckú reč, a to je ašpirácia,
elízia, asimilácia, redukcia, strata znelosti spoluhlások v určitých pozíciách,
transkripcia a pod.
Druhú časf publikácie tvorí cvičebnicový materiál k nemeckým hláskam,
pričom jednotlivé segmenty sú precvičované v kontrastoch, menších
i väčších celkoch. V závere každej kapitoly je jav precvičovaný na vybra
nom texte z nemeckej krajínovedy alebo literatúry.
Tretia časf „Anhang"slúži na zopakovanie a upevňovanie učiva z horeuvedených oblastí.
Knihu odporúčam do pozornosti všetkým poslucháčom germanistiky,
pretože v nej môžu nájsf nové poznatky, ako aj učiteľom nemeckého ja
zyka, ktorí môžu materiál využiť vo svojej pedagogickej praxi.
Dr. Mária Kraushuberová

A e ro b ic m a r a tó n z ís k a v a
s tá le v ä č š iu p o p u la ritu
V bratislavskom PKO sa pod záštitou dekana PdF UK uskutočnil dňa
26. apríla 2003 už XIV. ročník Aerobic maratónu, ktorý organizovala TJ
Slávia Pedagóg UK v spolupráci s PKO Bratislava.
Pravidlá súťaže nie sú zložité: cvičí sa šesť kôl po 50 minút, medzi cviče
niami sú 10 minútové prestávky. Šieste kolo je finále. Cvičenec musí mať
jasne viditeľné štartové číslo a musí presne dodržať čas nástupu na cvičebnú
plochu. Hodnotí sa rozsah, presnosť a súlad pohybu s hudbou, rytmus a dy
namika cvičenia, celková koordinácia, fyzická zdatnosť a kondícia. Vylučovať
zo súťaže začínajú rozhodcovia po 3. koíe. Ak cvičenec vynechá niektoré ko
lo, už nemôže pokračovať v súťaži. Kedykoľvek, podľa vlastného zváženia,
môže tiež zo súťaže odstúpiť.
Súťaž rozhodovala 10-členná odborná porota, zložená z uznávaných od
borníkov v oblastí aerobicu a fitness. Z celkového počtu štartujúcich postú
pilo do finále 30 najlepších. Víťazkou prvej kategórie (do 25 rokov) sa stala
Eva Sekáčová z Bratislavy. V druhej kategórii (do 35 rokov) zvíťazila Hele
na Sedláčková a v tretej kategórii (nad 35 rokov) Renáta Farenzenová.
Pretekári, ktorí sa v každej kategórii umiestnili na prvých troch miestach,
boli ocenení hodnotnými vecnými cenami. Vďaka organizátorov súťaže za
ceny patrí dekanovi PdF UK, generálnemu sponzorovi ORION „Študentská
pečaf“ , firmám so športovým oblečením Róhnisch, Sei-gem, Geners col
lection, Kraug a dalším. Rovnako aj firmám Evian, Red bull, McDonald's
a Multipower, ktoré sa postarali o pitný režim účastníkov.
V kultúrnom programe vystúpili tanečníci z tanečnej školy JUMBO Bra
tislava, detský folklórny súbor GERULATA z Rusoviec a tanečná skupina
PKO-step.
Aerobic je v súčasnosti najrozšírenejšie a najpríťažlivejšie cvičenie s hud
bou. Za svoju popularitu vdáčí mnohostrannému blahodarnému účinku na
kondíciu, na psychické uvoľnenie a v neposlednej miere i na formovanie
postavy. Aerobné cvičenie, tanec, vytrvalosť a spojenie pohybu s hudbou
boli základnými inšpiráciami vzniku aj tejto našej súťaže, ktorá sa v roku
2003 dožila už 14. ročníka. Za jej zrod vďačíme Katedre telesnej výchovy
PdF UK, TJ Slávii Pedagóg UK a ELAM klubu na internátoch v Mlynskej
doline. Viaceré účastníčky a víťazky súťaží v jednotlivých ročníkoch sa
neskôr stali majsterkami sveta a Európy a ďalších významných podujatí
v aerobicu. Spomenieme iba niektoré - Zora Czoborová (víťazka 5. roční
ka) sa neskôr stala majsterkou sveta, Európy a ako prvá Európanka sa
zúčastnila na zámorských fitnes súťažiach. Iveta Chrfanová (víťazka 8. roční
ka) bola majsterkou sveta v roku 1998. Pravidelná cvičitelka v našom aerobic
maratóne Natália Schánerová bola vicemajsterkou sveta v športovom aero
bicu v roku 1997.
Pre zvýšenie popularity a skvalitnenie priebehu súťaže vytvoril výborné
podmienky PKO Bratislava, ktorý je od roku 1993 aj jej spoluorganizátorom.
Počet štartujúcich mal v jednotlivých ročníkoch narastajúci trend a pravi
delne registrujeme nad 100 účastníkov. Najvyšší počet, až 167 účastníkov,
sme zaznamenali v 12. ročníku. Treba poznamenať, že toto podujatie nachá
dza odozvu aj medzi mužmi, pravidelne je medzi štartujúcimi 1 0 - 1 5 mla
dých mužov a od roku 1993 vedú skúsení cvičitelia aj jednotlivé hodinovky.
Tento rok to boli Milan Adamka a Ladislav Vaska, ktorý je zároveň pedagó
gom našej fakulty.
V roku 2004 uskutočníme jubilejný - XV. ročník súťaže. Naším cieľom nadalej zostáva prilákať k cvičeniu čo najviac študentov a neprofesionálov.
Budeme sa snažiť získať kvalitných cvičiteľov a zabezpečiť opäť výbornú
atmosféru, ktorá je typická pre túto akciu.
Už dnes vás všetkých srdečne pozývajú organizátori AEROBIC ma
ratónu z PdF UK!

Slovenskí akademici sapripravujú naletnú univerziádu
Slovenská asociácia univerzitného športu, ako hlavný garant športových
aktivít v telovýchovných jednotách a kluboch na univerzitách v SR a orgán
zodpovedný za reprezentáciu SR na svetových Univerziádach a Akademic
kých majstrovstvách sveta, schválila nomináciu športovcov na XXII. Let
nú svetovú univerziádu. Univerziáda sa uskutoční v dňoch 21. - 31. au
gusta 2003 v juhokórejskom meste Daegu. Výpravu bude tvoriť 22 špor
tovcov, ktorí budú súťažiť v siedmich individuálnych športoch. Plánovala sa
účasť futbalového a volejbalového družstva mužov, žiaľ, p>o rokovaniach s po
slušným zväzmi nedošlo k dohode o podpore štartu a o uvoľnení akademi
kov na LSU, a tak v slovenskej výprave nebudú zastújoené kolektívne športy.
Univerzitu Komenského bude reprezentovat sedem športovcov (atletika,
športová gymnastika a judo), vedúcim výpravy bude doc. Tmovský zFMFI
UK, ako tréner atlétov pocestuje prof. Kampmiller z FTVŠ UK a prof. Hamar,
tiež z FTVŠ UK, bude pracovať v lekárskej komisii.
Účasť našich reprezentantov na univerziádach má už dlhoročnú a úspešnú
tradíciu, ktorá sa potvrdila aj na XXI. Zimnej svetovej univerziáde, ktorá sa
konala v dňoch 16. - 26. januára 2003 v talianskom zimnom stredisku Tarvisio, ako aj v ďalších zimných strediskách v Taliansku i v Rakúsku. Slo
venská výprava, ktorú tvorilo 49 športovcov so sprievodom, tam získala
celkove 2 strieborné a 3 bronzové medaily a ďalšie pekné umiestnenia na
4. až 6. mieste. Na zimnej univerziáde sa zúčastnilo 51 krajín a v celkovom
hodnotení podľa zisku medailí sa výprava SR umiestnila na 18. mieste
Teší nás, že členmi výpravy boli aj siedmi športovci z Univerzity Ko
menského v Bratislave, všetko študenti FTVŠ UK. Športovci našej alma
mater získali 1 striebornú medailu - Pavol Hurajt v biatlone v behu na
20 km a Juraj Kurie bol členom hokejového družstva, ktoré získalo
striebornú medailu.
Vo výprave pôsobili aj viacerí pracovníci z UK - prvým trénerom hoke
jového družstva bol V. Šťastný z PriF UK, trénerom biatlonistov bol Dr
Petrovič z FTVŠ UK. zástupcom vedúceho výpravy bol Dr. Sokol z PdF UK
a v lekárskej komisii FISU pracoval prof. Hamar z FTVŠ UK.
Ďakujeme našim akademickým športovcom a organizátorom akademic
kého športového života a prajeme veľa úspechov na nadchádzajúcej
XXII. Letnej svetovej univerziáde!
Dr. Peter Sokol. Katedra telesnej výchovy. PdF UK

PUBLIKÁCIE VYDANÉ VO VYDAVATEĽSTVE UK
v o fe b ru á ri - m áji 2 0 0 3
Ceny publikácii sú bez DPH
Š t u d ijn á lite r a tú r a

Binovský, A.: Anatómia I
Bizubová, M. - Škvarček, A.: Geomorfológia
Fajnor, V. - Luptáková, V. - Tatiersky, J.: Cvičenia z anorganickej cnémie
pre biológov.
Fekete, M.: Manažment produkčného systému.
Moderné prístupy k nadeniu procesov a operácií
Gavora, P.: Učitef a žiaci v komunikácii
Gheorghiová, E.: Texty zo slovenského jazyka pre zahraničných Študentov.
Medicínsko - biologické odbory
Gnoth, M.-Pupala, B Vybrané kapitoly z pedagogiky I. (Učitef a vyučovací proces)
Ivanová, A. - Mrázová, V.: Latinský jazyk pre farmaceutov
Jurečková, A. - Poláčková, G.: English in Nursing
Knor, M.: Mathematics for Managers I
Korbaš. J.: Lineárna algebra a geometria I
Kováč, M. - Plašienka, D.: Geologická stavba oblasti na styku
Alpsko-karpatsko-panónskej sústavy a prifahfých svahov Českého masivu
Kovačičová, O.: Krátky slovník ruských spisovateľov.
100 hesiel z ruskej literatúry 11. - 20. storočia
Krupa, J.: Sviatosti kresťanskej iniciácie Krst birmovanie, eucharis&a
Kubáček, 2. - Valášek. J.: Cvičenia z matematickej analýzy ii
Obdržálek. Z. a k o l: Didaktika pre študentov učiteľstva za^adnej školy
Pavlásková, A. - Baryšniková, J.: Rusko-slovenský dialóg
Rojkovič, I.: Rudné ložiská Slovenska
Sopóci. J.: Sociológia politiky
Stankoviansky, M.: Geomorfologická odozva environmentálnych zmien
na území Myjavskej pahorkatiny
Štraus. F.: Strofy a strofické útvary v poézu P. O. Hviezdoslava
Vallová, E.: Cursus linguae latinae ad usum pharmaciae studentium
Vojtaššák, J. a kol.: Vybrané kapitoly z lekárske; biológie a humánne; genetiky
Zrubák, A. - Štulajter. V.: Fitms
Zrubáková. N. - Breinám. E. - Pisoňová. B.: Praktikum z mechaniky
a molekulovej fyziky

Sk 199,Sk 183,Sk 109,Sk 203,Sk 95,Sk 80,Sk 71,Sk 93,Sk 99,Sk 192.Sk 115.Sk 125.Sk 190.Sk 202.Sk 72.Sk 151 .Sk 141.Sk 130.Sk 203,Sk 91 Sk 130.Sk 9C.
$*;*§■
Sk 155,-

O s ta tn á lite r a tú r a

Acta Astronomica et Geophysica UC. 2002 Vol. XXIV
Acta Facultatis luridicae XXII
Acta Facultatis Educationis Physicae UC Publ XLlll
Acta Meteorologica UC. 2002 Vol XXXI
Philologia XVI
Some Topics of Biology
Žena. Pohybová aktivita Životný štýl Zdravie
Scientific English - Latin of the Present m cooperation with
CASAJA'CERCLES and THE BRITISH COUNCIL na CD
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Možnosti štúdia na College of Europe
Diplomati
aj pracujúci cudzinci
sa slovenčinu učia
po večeroch
Stáva sa tradíciou, že začiatkom každého
semestra otvára Ústav jazykovej a odbornej
prípravy zahraničných študentov UK v spo
lupráci s Ministerstvom zahraničných veci
SR špecializovaný kurz slovenského jazyka
pre pracovníkov cudzích zastupiteľských
úradov a medzinárodných organizácií akre
ditovaných v SR. Po štvrtýkrát sa tak stalo
17. februára 2003, kedy do lavíc zasadlo
33 diplomatov zo 14 krajín sveta - Bielorus
ka, Francúzska, Grécka, Indonézie, Líbye,
Nemecka, Poľska, Rakúska, Rumunska, Špa
nielska, Talianska, Turecka. USA a Velkej Bri
tánie, ako aj pracovník Delegácie Európskej
komisie či riaditeľ Úradu Európskeho parla
mentu na Slovensku.
Kurz prebiehal v piatich študijných skupi
nách a potešiteľné je, že dve z nich tvorili
frekventanti, ktorí kurz slovenčiny začali nav
števovať už v zimnom semestri, dve skupiny
vytvorili úplní začiatočníci a jednu frekven
tanti s miernou znalosťou nášho jazyka.
V posledný májový týždeň, po 14 týždňoch
výučby, prevzalo certifikáty o absolvovaní
kurzu 23 frekventantov, ktorí si pri svojom
vysokom pracovnom vyťažení našli počas
trvania kurzu každý týždeň dva voľné večery,
aby poznávali zákonitosti nášho jazyka. Frek
ventanti si úroveň kurzu pochvaľovali, dô
kazom čoho je fakt, že tí, ktorí na svojich
postoch na Slovensku ešte zotrvávajú, majú
záujem v kurze pokračovať aj v dalšom škol
skom roku a rozhodne ho budú odporúčal
svojim novým kolegom, pretože prirodzeným
záujmom diplomatov je spoznať a rozumieť
jazyku krajiny svojho pôsobenia.
Paralelne s kurzom pre diplomatov ÚJOP
UK realizoval aj večerný kurz slovenského
jazyka pre cudzincov, čím reagoval na dopyt
zo strany cudzincov, ktorí pôsobia na Slo
vensku v medzinárodných firmách a spo
ločnostiach, mimovládnych organizáciách
a nadáciách, alebo sú u nás na študijných
pobytoch. Boli vytvorené dve študijné skupi
ny - úplní začiatočníci a skupina začiatoč
níkov pokračujúcich zo zimného semestra.
Ľudí z USA, Brazílie, Číny, Rakúska, Švaj
čiarska, Francúzska či Poľska zaviali na Slo
vensko rôzne dôvody a u nás v ÚJOP UK
ich spojil spoločný záujem - získať základné
komunikačné zručností v slovenčine a pros
tredníctvom jazyka lepšie porozumieť nám
Slovákom, nášmu naturelu a spôsobu života.
V poslednom období pozorujeme, že v sú
vislosti s očakávaným vstupom Slovenska
do Európskej únie, či s novými investičný
mi zámermi medzinárodných spoločností,
vzrastá v zahraničí záujem o našu krajinu ako
o zaujímavý trh pracovných príležitostí, ale
bo ako o miesto vhodné pre študijný pobyt.
S tým súvisí aj záujem cudzincov naučiť sa
základy slovenského jazyka v intenzívnych
večerných i individuálnych kurzoch, ktoré im
ÚJOP UK ponúka počas celého kalendárne
ho roka.
PhDr. Alena Mikolajová,
manažérka marketingu ÚJOP UK

College of Europe (CoE) je významná vzdelávacia inštitúcia s dlhoročnou tradíciou, ktorá je pod
porovaná vládami členských krajín EÚ a Európskou komisiou. Jej prvoradou úlohou je poskytovať
postgraduálne štúdium zamerané na výchovu odborníkov pre európske otázky v oblasti práva, eko
nomiky a administratívy.
CoE funguje za pomoci finančnej dotácie Európskej komisie (cca 20 % nákladov), Belgického
kráľovstva, Poľskej republiky (cca 20 %) a príspevkov členských krajín EÚ a kandidátskych krajín.
Štúdium je dvojsemestrové a poplatok za štúdium vrátane nákladov na stravu a ubytovanie je
15 000 Euro. CoE má dve centrá, jedno v Brugách a druhé vo Varšave (Natolin), Vo všeobecnosti
sa úroveň štúdia na CoE považuje za jednu z najvyšších v EÚ. Je ideálnou vzdelávacou inštitúciou
pre pracovníkov európskych inštitúcií a pre pracovníkov zodpovedných za európske záležitosti v člen
ských krajinách.
Slovenská republika dostala pozvánku participovať na riadení CoE a do Správnej rady bol vládou
SR menovaný veľvyslanec SR pri ES. Ročný poplatok SR je 20 000 Euro a garantuje nám miesto
v Správnej rade a možnosť pre 6 študentov ročne študovať na CoE. Za posledné roky SR nena
plňovala svoju kvótu študentov, v súčasnosti študuje v CoE len jedna študentka zo SR Hlavnou
príčinou nízkeho počtu študujúcich je poplatok, ktorý je potrebné za štúdium zaplatiť. Bližšie infor
mácie o CoE sú na internetovej stránke http://www.coleurop.be/
Pravidelné zasadnutie Správnej rady College of Europe sa uskutočnilo dňa 20 5 2003 v Brugách
a zaoberalo sa najmä riešením situácie po vypršaní trojstrannej dohody medzi Poľskom, Belgickom
a EK a informáciou o čerpaní rozpočtu za rok 2002.
V závere zasadnutia rektor CoE a predseda Správnej rady informovali o nízkom počte študentov
z niektorých kandidátskych krajín. Upozornili na úlohu štátu v tejto oblasti a poukázali na niektoré
pozitívne príklady pri vytváraní štátnych štipendií Napríklad Slovinsko poskytuje 7 štipendií ročne
Rumunsko 4 štipendiá a Česko 5 štipendií ročne. CoE je pripravená spolupracovať s kandidátskymi
krajinami, ktoré prejavia záujem o podporu svojich študentov.
Slovenská republika zdaleka nevyužíva možnosti, ktoré poskytuje CoE v oblasti vzdelávania od
borníkov pre európske záležitosti. Pretože hlavným dôvodom je študijný poplatok, ktorý je pre
väčšinu slovenských študentov privysoký, Misia SR odporúča, aby bola vypracovaná koncepcia
poskytovania štátnych štipendií viazaných na povinnosť štipendistu pracovať po ukončení štúdia
pre inštitúcie SR. Taktiež považuje za potrebné preveriť, aké sú možnosti štúdia na CoE prostred
níctvom slovenského vysokoškolského pôžičkového fondu, prípadne prehodnotiť možnosti Višegrádskeho fondu s cieľom prednostnej podpory potenciálnych študentov CoE Kedže začiatkom
roku MZV SR odstúpilo agendu CoE Ministerstvu školstva SR, je žiaduce, aby MŠ SR poverilo svoj
ho pracovníka sledovaním a rozpracovávaním agendy CoE
Podlá Informácie V. Šuchu z Misie SR pri ES

Na vysokú školu sa dá ten to rok dostať ľahšie
Dostať sa v tomto školskom roku na vysokú školu môže byť ľahšie ako po minule roky. Na vysoké
školy, ktoré v júni začínajú s prijímacími skúškami, totiž prišlo menej prihlášok. Šanca na prijatie sa
tak zvýšila. Kým v minulom roku mala najznámejšia Univerzita Komenského takmer 21 tisíc prihlá
šok, v tomto roku ich v máji bolo len necelých 14 500. Bratislavská Ekonomická univerzita zazna
menala pokles až o tretinu. Podľa počtu prihlášok príjmu školy v priemere každého druhého. Počet
uchádzačov je však v skutočnosti menší, pretože ľudia majú právo dať si tolko prihlášok, kolko chcú.
Pokles počtu prihlášok sa pripisuje najmä tomu, že na stredných školách je čoraz menej študen
tov. Za sedem rokov sa ich počet znížil o vyše 11 tisíc. V štvrtých ročníkoch bolo tento rok študentov
výrazne menej predovšetkým pre prechod na deväťročnú základnú školu pred niekolkými rokmi. Tá
spôsobila, že v mnohých školách sa oproti bežným rokom učila len tretina žiakov, alebo aj menej.
Niektorí odborníci však poukazujú na to, že prihlášok je menej aj preto, že veľa uchádzačov upred
nostňuje zahraničné univerzity. „Len na jedne] z českých lekárskych fakúlt študuje štyridsat percent
Slovákov. Najlepší odchádzajú, otvárajú sa hranice," povedal prodekan bratislavskej Lekárskej fakulty
UK Marián Bernadič. Na túto školu sa pred desiatimi rokmi hlásil desaťnásobok uchádzačov - bolo
ich do tritisíc. Dnes sa z tohto počtu hlási jedna tretina. Prodekanka martinskej Jesseníovej lekár
skej fakulty UK Eva Rozborilová si myslí, že uchádzačov na ich škole je menej, pretože „klesá spolo
čenské aj ekonomické ohodnotenie lekárov".
Počet prihlášok však môže byť nižší aj preto, že veľa ľudí si ich podalo menej, ako to bývalo bežné
v minulosti. Poplatok za přijímačky je totiž bežne už aj tisíc korún. Ak by sa chcel záujemca prihlásiť
napríklad na štyri školy, len samotné poplatky za náklady súvisiace s pohovormi by ho vyšli na štyri
tisícky.
Aké sú šance na prijatie na Univerzite Komenského
Škola/fakulta

Chcú prijať
Denné
Exter

UK celkom
CMBFUK
EBF UK
FMFI UK
PriF UK
FM UK
LF UK
JLFUK
FaF UK
PraF UK
FiF UK
FSEV UK
PdF UK
FTVŠ UK

6070
150
45
715
1640
280
650
300
245
402
740
80
645
178

520
220
0
0
70
*
*
50
0
0
0
0
180
0

Hlási sa
Denné
Exter.

14342
145
43
940
1974
937
1231
534
555
1940
3078
373
2083
509

2410
197
0
0
662
24
334
157
0
73
0
0
952
11

Na jedno miesto
Denné
Exter

2,3
0,9
0,9
1,3
1.2
3,3
1,9
1,8
2,2
4,8
4,1
4,6
3,2
2,8

4,6
0.9
0
0
9,4
*
♦
3,4
0
•
0
0
5,2
♦

Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva a Pravda
* Údaj nie je k dispozícii

Pravda, 31. m á/a 2003
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BJíži sa čas p rá z d n in a d o v o le n ie k , m n o h í ic h p re ž ijú a j v U čeb n o -vý cvik o vo m z a r ia d e n í U K v R ich ň av e. N a jm ä p re n ich b u dú
u rč ite z a u jím a v é in fo rm á c ie o B a n s k e j Š tiav n ic i a o j e j okolí, kto ré sú súčasťou te jto re p o rtá že .

V ík e n d v R ic h ň a v e
Prvý predĺžený májový víkend strávila skupina pracovníkov IIKS UK,
FMFI UK a OMV RUK v krásnom prostredí Štiavnických vrchov a vodných
nádrží v Učebno-výcvikovom zariadení (UVZ) UK v Richňave. Akcia, ktorej
predmetom tentoraz neboli prednášky, ale oddych a poznávanie okolia,
bola skvele pripravená. Hlavný organizátor Michal Zeman - „Zimo“ z IIKS
UK a FMFI UK rozoslal účastníkom e-mailom cestovný poriadok autobu
sov, mapu Richňavy a okolia a predbežný plán akcií. Účastníci prichádzali
na miesto činu individuálnou dopravou - autami, autobusom i na bicykloch.
Vďaka mobilom a obetavosti hlavného organizátora, ktorý chodil blúdiacim
účastníkom naproti na hlavnú cestu, niektorým dokonca o pol druhej nad
ránom, sa všetkým napokon podarilo doraziť do cieľa.
Všetky naplánované akcie sa aj uskutočnili. Na chate a v jej blízkom okolí
sme strávili prijemné chvíle pri neformálnych debatách, pri večernom pose
dení s gitarou, bubnom a spevom, chutilo nám aj nad vatrou opekané mäso,
nechýbalo púšťanie šarkana na lúke a dokonca aj kúpanie v jazere (sedem
statočných sa síce nenašlo, ale štyria otužilci áno). Vydarili sa aj výlety
a exkurzie do vzdialenejšieho okolia, ktoré sme začali prehliadkou Banskej
Štiavnice.
Prvou zastávkou v Banskej Štiavnici bola návšteva Strednej priemyselnej
školy Samuela Mikovíniho. Škola sa hlási k tradíciám prvej banskej školy
v Európe, ktorú vraku 1735 založil a ktorej prvým riaditeľom bol Samuel Mikovíni. S históriou a súčasnými aktivitami školy nás oboznámila jej riaditelka
RNDr. Mária Gubrianska, ktorá je absolventkou UK, odbor matematika chémia. Škola je podporovaná projektom Infovek, ktorý jej poskytol šesť
multimediálnych PC, periférie (laserová tlačiareň, tablet, skener), veci na
zosiefovanie a edukačný balík.
Prehliadku bane sme absolvovali v nepremokavých plášťoch, s helmami
a baníckymi lampášmi. Cestu do bane sme neobanovali - v štôlni Glanzenberg sme síce nenašli zlato ani striebro, ale ocitli sme sa veľmi blízko k bo
hatstvu - priamo pod budovou VÚB. Steny štôlne zdobia pamätné tabule
dokumentujúce návštevy príslušníkov rakúsko-uhorskej cisárskej rodiny
a áalších hostí.
V Banskej Štiavnici a okolí je mnoho pozoruhodných pamiatok: Banské
múzeum v prírode (skanzen), Námestie Svätej trojice so súsoším Svätej
trojice, radnica s vymenenými ručičkami hodín, Starý zámok. Botanická
záhrada, budovy Baníckej a lesníckej akadémie, Kalvária, Piargska brána,
Kammerhof, kostol svätej Kataríny, barokový kaštieľ v Antone a iné. Na
tieto pamiatky sa návštevníkom naskytá nezabudnuteľný pohľad z najvyššie
ho podlažia Nového zámku, kde je umiestnená expozícia protitureckých
bojov na Slovensku. Odtiaľ je výhľad aj na cintorín, kde je pochovaná
Marína Pischlová, ktorú ospieval básnik Andrej Sládkovič. Marína však
rozmýšľala trhovo a dala prednosť výrobcovi fast food - medovníkov.
Po prehliadke Banskej Štiavnice sme sa osviežili v čajovni Klopačka, kde
ponúkajú vyše sto domácich i zahraničných druhov čajov i fajčenie vodnej
fajky. Čajovňa sa nachádza v historickej budove s vežou, z ktorej klopaním
oznamovali baníkom čas fárania.
Podnikli sme výlet aj na najvyšší vrch Štiavnických vrchov - Sitno (1009).
Oblasť Sitna je považovaná za kolísku európskej turistiky v stredných
polohách. Na Sitno vedú tri cesty: strmá pre náročných turistov, mierna
pre nenáročných turistov a asfaltová pre náročných cyklistov a nenáročných
automobilistov. Všetky skupiny sa hore stretli a púšťali šarkana. Podľa po
vesti sú v bralách Sitna zakliati mocní Sitnianski rytieri, kton sa prebudia, keď
bude slovenskému národu najťažšie a budú zaň bojovat. Rytieri doteraz
ešte nezasiahli a euroskeptici z toho usudzujú, že to najhoršie ešte len
príde.
Pracovníkov Integrovaného informačného a komunikačného systému UK
(IIKS UK) najviac zaujímal Integrovaný banský vodohospodársky systém

(IBVS), o ktorom nám priamo na brehu Richňavského tajchu prednášal
pán Ing. Ján Novotný zo Slovenského vodohospodárskeho podniku so
sídlom v Banskej Štiavnici.
Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky priľahlého oko
lia včítane IBVS boli v roku 1993 zapísané do Listiny svetového dedičstva
UNESCO. IBVS pozostáva z umelých vodných nádrží - tajchov, zberných
a náhonných jarkov a vodných štôlní. Ich výstavbu projektovali a viedli
Matej Kornel Hell (1653 - 1742) a hlavne Samuel Mikovíni (1700 - 1750).
Samuel Mikovíni, matematik, geooet, kartograf, stavitel, vodohospodár,
pedagóg, astronóm i medirytec, geniálnym spôsobom vyriešil problematiku
energetickej základne banskoštiavnického baníctva. Jeho vodohospo
dársky systém poskytoval energiu na pohon čerpacích zariadení, ktoré
odčerpávali spodnú vodu z banských šácht a štôlní. Sieť nádrží umožňo
vala niekolkonásobné využívanie vodnej energie, voda z tajchov sa pritom
používala aj na úpravu rúd. Vybudovaním tohoto integrovaného systému
sa vytvorili podmienky pre taký rozvoj baníctva v banskoštiavnickom rud
nom revíri, ako nikdy predtým ani potom. Až do konca 18. storočia dosa
hovala ťažba striebra v tomto revíri najvyššie hodnoty v celej Európe.
Samuel Mikovíni je veľmi zaujímavá historická osobnost. Narodil sa v ro
ku 1700 vÁbelovej, vraku 1719 odišiel do Norimbergu, kde sa učil umeniu
medirytectva. V rokoch 1721 - 1722 študoval „božské vedy matematické"
na univerzite v Aldorge neďaleko Norimbergu, a univerzitné štúdiá ukončil
na univerzite v Jene, kde v roku 1723 získal diplom „matematika“ (v dneš
nom ponímaní inžiniera - geodeta). Od roku 1725 bol „stoličným matema
tikom“ v Bratislave. V tomto období sa ako cisársko - kráľovský geometer
najviac venoval melioračným prácam, najmä protipovodňovej úprave brehov
Dunaja a Váhu, zabezpečeniu ich splavnosti a viedol regulačné úpravy pn
Tate, Zaoberal sa tiež astronómiou v observatóriu, ktoré si zanadil vo vlast
nom dome na dnešnej Laurinskej ulici v Bratislave. Výsledky bádania po
užil aj vo svojich teoretických astronomicko-geodetických a kartografic
kých prácach. V ra ku 1731 ho cisár poveril vypracovat mapy pre dielo
Mateja Bela. Do Banskej Štiavnice prišiel Mikovíni vra ku 1735 ako cisár
sko - kráľovský geometer stredoslovenských banských miest. Súčasne bol
poverený organizovaním banskej odbornej školy, ktorej sa stal prvým
riaditeľom. V Banskej Štiavnici vytvoril banský vodohospodársky system,
ktorý bol vtedy najefektívnejší na svete a založil banskú školu, prvú v Euró
pe. V roku 1750 vyslali Mikovíniho do Trenčína uskutočniť protipovodňové
regulačné práce na Váhu, V Trenčíne ochorel a cestou domov do Banskej
Štiavnice zomrel.
Banícka akadémia, prvá technická vysoká škola na svete, bola v Banskej
Štiavnici založená v roku 1763. Existovala 156 rokov, do roku 1919
Z pôvodných 60 tajchov sa zachovalo 30. najväčšími sú Rozgrund, Rchňava a Počúvadlo. Dnes sa využívajú na rekreačné účely.
Víkend, ktorý sme na Richňave prežili, bol pekný a zaujímavý Vďaka za
to patri najmä organizátorom stretnutia - Ing. Jane Jansovej a Michalovi
Zemanovi z IIKS UK, Ing. K. Mandikovej z Intoveku. doc. i. Kalašovi z FMFI
UK. ako aj vedúcemu UVZ p. Dušanovi Šrámkovi s manželkou, kton sa
spolu s ďalšími pracovníkmi chaty výborne starajú o prijemne prostredie,
chutnú stravu a pohodu návštevníkov. Kto navštívi Richňavu a Banskú
Štiavnicu a jej okolie, neodíde sklamaný.
Zuzana Ladzianska
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Jubileum vzácneho človeka
V kruhu svojich spolupracovníkov a priateľov
oslávil prof. MUDr. František Makai, DrSc., dňa
16. mája 2003 svoje životné jubileum, ktoré on
sám rozpísal ako 50+20. Do záhrady starobylej
Prašnej brány, kde sa 29. mája konala oslava,
doliehal radostný hurhaj pochodujúcich maturan
tov a ich životný elán, radosť a očakávania, čo
vysvetlilo, prečo si pán profesor pripomenul dvad
siatkou práve toto krásne obdobie života. Na
druhej strane päťdesiatka už charakterizuje múd
rosť, poznanie a zrelosf, ktoré dovoľujú napĺňať
sny mladosti. Aj preto bola v pozvánke 50-tka na
prvom mieste.
Životné smerovanie profesora Makaia ovplyvni
lo rodinné zázemie - vyrastal v rodine známeho
bratislavského chirurga. Jubilant začal svoju le
kársku prax v Trnave na chirurgickom oddelení,
neskôr pracoval v Detskom ústave telesne chyb
ných, od r. 1960 pracoval na I. ortopedickej klinike
LF UK v Bratislave, v období od r. 1987 do 1990
pracoval ako prednosta Ortopedickej kliniky a te
lovýchovného lekárstva v Olomouci. Vr. 1990 bol
prednostom I. ortopedickej kliniky LF UK, vedúcim
Katedry ortopédie SZU a prezidentom Slovenskej
ortopedickej a traumatologickej spoločnosti SLS.

V roku 1990 ho tiež zvolili za prezidenta Sloven
skej lekárskej komory, v rokoch 1992 - 2000 bol
predsedom Rady MZ SR a hlavným odborníkom
pre ortopédiu. Je čestným členom Poľskej, Maďar
skej, Českej, Rakúskej a Slovinskej ortopedickej
spoločnosti a čestným členom Slovenskej reumatologickej spoločnosti SLS.
Vo vedeckovýskumnej práci sa prof, Makai orien
tuje na štúdium cievneho a lymfatického riečiska
pri ochoreniach osteoartikulárneho systému, naj
mä pri kostných nádoroch.
V liečebno-preventívnej činnosti prof. Makai pri
spel k udomácneniu rôznych operačných metód,
ktoré si osvojil na študijných pobytoch (Maďar
sko, Anglicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko).
Jubilant dlhodobo spolupracuje s Národným ústa
vom reumatických chorôb v Piešťanoch. Výsledky
svojej práce publikoval v 305 odborných a vedec
kých prácach doma i v zahraničí a predniesol vo
viac ako 750 odborných prednáškach.
Profesor Makai je mimoriadne vzácnym člove
kom všestranných záujmov, obľúbený u pacien
tov. Kultúra, história a umenie, osobitne hudba, sú
oblasťou jeho relaxácie a načerpania nových síl
Je vždy a všade vítaným spoločníkom

Na oslave v mene spolupracovníkov pozdravil
jubilanta v úvodnom príhovore prim. MUDr. P. Maresch. Podäkoval mu za prácu, za schopnosť viest
kolektív a pomenúvať ciele, ktoré motivujú ľudí
a určujú vývoj ortopédie. Zdôraznil, že profesor
Makai vytvoril podmienky pre rozvoj pracoviska
i pre odborný rast lekárov a prepojil pracovisko
na európske ortopedické centrá Odovzdal jubi
lantovi dar spolupracovníkov - medirytinu Brati
slavy v 17. storočí. Prorektor UK prof. RNDr D
Mlynarčík, DrSc, ocenil dlhoročnú pedagogickú,
vedeckú a liečebno-preventívnu prácu jubilanta
a odovzdal mu Zlatú medailu UK Za dekana LF
UK sa prihovoril prodekan M Bernadič, ktorý
pripomenul život a prácu profesora Makaia a vy
zdvihol jeho prínos pre fakultu, fakultnú nemocni
cu a vysokú školu. Odovzdal jubilantovi najvyššie
vyznamenanie LF UK - Hynkovu medailu a po
zdravný list dekana
Vážený pán profesor, do da líie h o života a prá
ce Vám ž e lá m e pe v n á zdravie a veta fvor/ve/
pohody.

M. Bernadič

Laudácia človeku, ktorého dielo, myšlienky a príklad
predbiehajú dobu
K živo tn ém u ju b ile u prof. M U D r. Ivana Hulína, DrSc.
Aj u tých najvýznamnejších vedcov - a zrejme
práve u nich - je niečo dôležitejšie ako len scientologický súčet výsledkov ich práce, a to, akí sú
ľudia, za čo bije ich srdce, čomu sú ochotní oddať
sa do posledného dychu. Táto myšlienka akade
mika Niederlanda nám rezonuje mysľou pri pí
saní laudácie človeku, ktorého dielo, myšlienky
a priklad predbiehajú dobu. Profesor Hulín neosla
vuje životné jubileá, neslávi to, čo život prináša,
ale ctí si každý výsledok cieľavedomej práce.
Sám prezentuje diela, ktoré prekračujú hranice
a spájajú nielen študentov, ale aj ich učiteľov. Prá
ve prezentácie opakovaných vydaní Hulínovej Patofyziológie alebo Princípov internej medicíny sú
oslavou práce, tvorivosti a schopnosti, medicíny
a umenia, filozofie a života vtákom vyjadrení, aké
sa nám v písanej forme nemôže podariť.
Napriek tomu chceme aj takto pánu profeso
rovi Hulínovi zavinšovať a poďakovať - a to nielen
za knihy, ale za všetko, čo robí pre študentov,
lekárov, medicínu, vedu a spoločnosť. Profesor
Ivan Hulín je už desaťročia spiritus movens našej
lekárskej fakulty. Mnohí lekári a dnes už význam
ní vedci, profesori a docenti často ani netušia, že
na začiatku ich vedeckého úspechu bola schop
nost profesora Hulína odhalit ich talent a potom
ho s plným nasadením nezištne podporovat. Ak
súhlasíme so slovami, že hodnota života je daná
mierou nádeje, potom hodnotu života a práce
profesora Hulína vyjadrujú desiatky úspešných
lekárov, profesorov, doktorov vied a stovky nad
šených študentov. Nadšených pre medicínu, vedu,
prácu, dobro a pre krásu. Do naplnenia poslania
takýchto ľudí ukladá profesor Hulín svoju nádej
v budúcnosť človeka. A to sú vlastnosti šľachti
cov ducha, ku ktorým profesor Hulín bezpochyby
patrí.
Ivan Hulín sa narodil 23. 6. 1938 v Lietavskej
Lúčke. Príklad statočnej práce svojich rodičov
a ich životnú múdrosť prenáša celým svojím ži
votom. Stredoškolské štúdium ukončil maturitou
r. 1955 v Žiline. Na LF UK študoval v rokoch
1955 - 1961, doktorom vied je od roku 1983
profesorom normálnej a patologickej fyziológie je
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od roku 1985. Na Ústav patologickej fyziológie LF
UK, kde je od roku 1990 prednostom, prišiel ako
študent v decembri roku 1955 spolu so staršími
študentmi medicíny, ktorí sa zúčastňovali na prí
prave experimentálneho modelu mitrálnej stenózy u psa. Od r. 1957 pracoval v tomto ústave
(vtedy Ústav pre všeobecnú a experimentálnu pa
tológiu) ako „vedecká pomocná sila“ a v 6. roční
ku dokonca už vo funkcii „pomocného asistenta“
v riadnom pracovnom pomere.
Počas štúdia a v mladších rokoch zvládal pre
kážky a dosahoval to, čo bolo jeho cieľom. Ne
skôr istú mieru razantnosti vystriedala tolerancia
a hĺbavé zamyslenia o problémoch patofyziológie
a všeobecne o problémoch žitia. Jeho úsilie o har
móniu života, správania a profesionálnej orientácie
oceňovalo najmä české odborné prostredie. V ne
prajných časoch dokázal vzdorovat v záujme prav
dy, dobra a spravodlivosti. Neznášal a nikdy sa
nevedel zmieriť so skrivodlivosfou. Neprajnosť
však oplácal trpezlivosťou a dobrými skutkami.
Vo vedeckej oblasti dominuje jeho záujem
o elektrickú činnosť srdca. Vedecké výsledky z tej
to oblastí prezentoval na najvýznamnejších sveto
vých fórach, často formou vyžiadaných prednášok.
Publikácie so zameraním na elektrickú činnost
srdca sú jeho najlepšími vedeckými a citovanými
publikáciami. Sústredenie na túto oblasť bolo za
vŕšené vydaním monografie Cagáň S., Hulfn I.:
Elektrokardiografia. Bola to prvá slovenská kniha
tohto zamerania. Ocenenia sú v početných recen
ziách, ktoré bolí publikované.
V profesionálnej patofyziológickej orientácií jeho
systematická a sústredená práca prináša úžitok
vo forme opakovaných - už šiestich vydaniach
Patofyziológie. Dosiahol uznávaný post patofyziológa. Inicioval mimoriadne rozsiahly a náročný
projekt vydania „Princípov internej medicíny“
(3150 s), na ktorom spolupracovalo viac ako 200
spoluautorov a ktorý sa realizoval pod záštitou
World medical association. V tomto diele, ale aj
v dlhoročnej práci pre Bratislavské lekárske listy,
a samozrejme v jeho vedeckej práci, je vyjadre
ná jeho životná filozofia vo vzťahu k človeku, me
dicíne i spoločnosti.

Analýza úspechov a tohto, čo sa podanlo profe
sorovi Hulínovi dosiahnuť, by sa mohla rozplynúť
v jednotlivostiach a vo vyratúvaní jednotlivostí.
Mnohorozmernost jeho prístupu k odborným prob
lémom a k chápaniu ľudskej existencie sa nemô
že simplifikovat do vecných a jednorozmerných
viet. Tí, ktorí ho osobne poznajú, budú s takýmto
vyjadrením iste súhlasiť.
Vážený pán profesor, my, Vaši spolupracov
níci, Vám vys!ovu|eme obdiv a vdaku za Vašu
prácu a príklad a veríme, že sa postupne, v sú
bornom diele ukáže všetko, 6o ste skryte a ne
nápadne, ale cieľavedome a systematicky pre
našu fakultu, medicínu a spoločnosť vykonali bude to dlhý príbeh.
Veľa energie, zdravia a H asila Vám želajú
Ivan Ď u rli a M arián Bernadič

Sportu zasvätil celý svoj život
Významného životného jubilea - 65 rokov sa 28. júna tohto roku dožíva náš bývalý
kolega, niekolkoročný pedagóg na Katedre
gymnastiky, tancov a úpolov Fakulty telesnej
výchovy a športu UK - doc. PhDr. Miroslav
Ďurech, CSc.
Prvé životné kroky jubilanta sú spojené s de
dinkou Lontov v okrese Levice, kde sa narodil,
a mladosť s krásnym prostredím pod Prašivou
v Liptovskej Lužnej. Vyrastal v rodine učiteľa,
a možno aj vďaka tomu jeho cesta viedla k uči
teľskému povolaniu. Vyššiu školu pedagogickú
v Bratislave, odbor telesná výchova a slovenský
jazyk, absolvoval v roku 1960 a v roku 1967
ukončil Fakultu telesnej výchovy a športu UK,
odbor telesná výchova so špecializáciou zápa
senie, kde v tom čase už pracoval ako externý
spolupracovník. Súčasne pôsobil aj na Farma
ceutickej fakulte UK a Telovýchovnej škole SÚV
ČŠZTV. Neskôr, od roku 1968, ako odborný asis
tent na Katedre telesnej výchovy Vysokej školy
ekonomickej, od roku 1975 na Katedre brannej
výchovy a od roku 1990 na Katedre gymnastiky
Fakulty telesnej výchovy a športu UK.
V rokoch 1975 až 1989 sa podieľal ako učiteľ
na Katedre brannej výchovy FTVŠ UK na rozvoji
brannej výchovy v oblasti Civilnej obrany, bran
ných zimných sústredení a úpolov v brannej
výchove. Bol pokračovateľom doc. PhDr. Jána
Víťazku, CSc., v rozvoji úpolov na FTVŠ UK. Svo
jimi prácami sa pričinil o ich začlenenie do teórie
a didaktiky telesnej výchovy a športu. Vytvoril
systém spolupráce športových zväzov rôznych
bqjových umení, pre ktoré viedol niekolko diaľ
kových štúdií trénerov I. triedy. Zúčastnil sa na
mnohých domácich a zahraničných konferenciách
a seminároch, kde propagoval význam a poslanie
úpolov. Bol školiteľom viacerých diplomových prác
týkajúcich sa úpolov a bojových umení (38 z ka

rate, 33 zo zápasenia, 15 z juda, 4 z aikido, 1 zo
šermu, wing-tsu, kobuda, boxu a kick-boxu), 3 ri
goróznych, 3 doktorských a 1 habilitačnej práce,
ako aj 30 záverečných prác trénera I. triedy.
Podieľal sa tiež na organizovaní Večerov družby
a hromadných vystúpení, Telovýchovných sokol
ských slávností, XIII. Všesokolského zletu, ako aj
vedeckých konferencií z oblasti úpolov. V čase
zaslúženého odpočinku zostáva nadälej aktívny,
svoje dlhoročné skúsenosti odovzdáva študen
tom na Fakulte sportovních studií v Brne, Poli
cajnej akadémii a Pedagogickej fakulte UK, ako
aj svojim kolegom v Slovenskom zápasníckom
zväze.
Publikačné aktívny začal byť už v šesťdesiatych
rokoch, kedy sa začal venovať aj vedeckovýskum
nej činnosti v oblasti úpolov, najmä však zápase
niu. Publikoval 177 vedeckých a odborných prác,
ktoré zaznamenali 100 ohlasov doma i v zahrani
čí. V roku 1975 obhájil rigoróznu prácu „Klasifiká
cia technických činností zápasníkov sledovaním
dráhy ich ťažísk“ a v roku 1989 dizertačnú prácu
„Predikčná validita testov pohybovej výkonnosti
mládeže v zápasem". V roku 1993 habilitoval s prá
cou „Zovšeobecňujúce požiadavky na stretovú
činnosť v úpoloch“ .
Jeho vzťah k športu ho viedol celým jeho živo
tom. Vo svojej mladosti cvičil v Orle, Sokole, ne
skoršie v Telovýchovnej jednote Slávia, kde ho
k zápaseniu priviedol prof. Jandera. Už tu sa
prejavil ako obetavý športovec, organizátor, tré
ner í rozhodca. Zápasil za Sláviu Ružomberok,
Lokomotívu Košice. Duklu Holýšov a Dunajplavbu Bratislava, kde pôsobil ako tréner, metodik
a predseda oddielu. V zápasníckom zväze Ústred
ného výboru a Slovenského ústredného výboru
československého zväzu telesnej výchovy praco
val ako člen trénerskej komisie voľného štýlu
a neskôr ako jej predseda. V súčasnosti je pod

predsedom Slovenského zápasnického zväzu.
Zúčastnil sa na viacerých Majstrovstvách sveta
a Európy v zápasení a na Olympijských hrách
v Atlante a Sydney.
Za zásluhy o rozvoj telesnej výchovy a športu
bol ocenený Zlatým odznakom Medzinárodnej
federácie zápasenia. Diplomom dobrovoľníka
Medzinárodného olym pijského výboru a Medzi
národnej federácie zápasenia, Zlatou medailou
Slovenského zväzu telesnej kultúry a Zlatou me
dailou FTVŠ UK.
Jubilantovi srdečne blahoželáme a prajeme,
aby sl ešte dlho udržal pevné zdravie a elán
do dalších rokov života.
Mgr. Erika Zemková. PhD.,
Mgr. František Seman, PhD.

C e s i n e b u d ú b rá n iť S lo v á k o m v š tú d iu
n a s v o jic h u n iv e rzitá c h
Podľa údajov českého ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy štu
duje na vysokých školách v Českej republike 6 790 slovenských študen
tov - pričom len vlani ich do prvých ročníkov nastúpilo asi 3 000. Iba
neinvestičné náklady a príspevky na internáty a jedálne na týchto prvákov
budú Čechov stáť v tomto roku viac ako 470 miliónov českých korún.
Naproti tomu Čechov študujúcich na Slovensku je len okolo 300 a náklady
na nich zdaleka nie sú tak vysoké.
Pretože slovenské ministerstvo školstva plánuje zaviesť školné, a české
nie, predpokladá sa, že počet slovenských študentov sa na českých ško
lách ešte zvýši. Navyše, po vstupe do Európskej únie začne platiť pravidlo,
ktoré hovorf: ak krajina vyberá školné, platia všetci, aj zahraniční študenti. Ak
nevyberá, neplatí nikto, ani zahraniční študenti. V praxi to znamená, že po
vstupe do Únie Slováci v Česku platiť nebudú, ale Česi na Slovensku áno.
Pre českú stranu je to teda zjavne nevýhodný obchod.
Zaujímali sme sa preto, či české ministerstvo školstva neuvažuje o zru
šení Dohody o spolupráci v oblasti vzdelávania z roku 1992, platnej do
roku 2006, podľa ktorej študujú študenti oboch susediacich krajín za
rovnakých podmienok ako domáci študenti. Podľa vyjadrenia českej mi
nisterky školstva Petra Buzkovej ani po vstupe republiky do Únie nebudú
brániť slovenským študentom študovať v Čechách. „Rovnako ako nebudeme
môcť brániť nemeckým, rakúskym či francúzskym študentom, ktorí budú
chcieť študovať v Českej republike za rovnakých podmienok ako naši štu
denti, v tom, aby tu študovali."

České ministerstvo školstva poskytlo tiež prehľad o počtoch slovenských
študentov prijatých do prvých ročníkov niektorých najväčších verejných
vysokých škôl v ČR v akademickom roku 2002/2003 a celkový počet štu
dujúcich Slovákov do 30. 11. 2002:
Vysoká škola
Univerzita Karlova v Prahe
Masarykova univerzita v Brne
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Tomáša Bafu v Zlíne
Vysoká škola ekonomická v Prahe
Vysoké učení technické v Brne
České vys. učení technické v Prahe
Technická univerzita v Liberci
Vysoká škola banská v Ostrave
Mendelova zeméd. a lesnícka univerzita v Brne
Sliezska univerzita v Opave
Univerzita Pardubice v Pardubiciach
Ostravská univerzita v Ostrave
Česká zemědělská univerzita v Prahe
Akadémia múzických umení v Prahe
Janáčkova akadémia múzic. umení v Brne

1. ročníky
968
520
175
9
545
207
198
60
119
47
57
12
24
28
14
16

Celkom
2 136
1 080
609
135
950
380
440
245
201
122
120
34
43
9
43
59
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THEATRO

SVETA STOJÍME A ČOKOĽVEK

SATÚ KONA, VŠETKÝCH SATYKA • OMNES IN MAGNO MUNDI

VŠETCI NA JEDNOM

HIC AG1TUR, OMNES T A N G IT

JAVISKU VEĽKÉHO

CONSIDEMUS: QUICQUID

ISLAVENSIS
IDITA MCMXIX

Jan Amos Kom enský na obraze akad. mal. Františka Šestáka

