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NAŠA UNIVERZITA
Voľby kandidáta na rektora
Univerzity Komenského v Bratislave
V A ule U niverzity K o m e n ské h o v B ratislave sa dňa 20. novem bra 2002 ko n a lo slávnostné z a sa d n u tie A ka d e
m ické h o senátu U n ive rzity K om enského, na kto ro m sa u s k u to č n ili vo lb y ka n d idá ta na re kto ra UK p re funkčné
o b d o b ie 2003 - 2007. Na z a s a d n u tí sa z ú č a s tn il tie ž re k to r UK prof. Ing. F. Devínsky, DrSc., s p o lu s č le n m i
vedenia UK, v ia c e rí d e k a n i a p ro d e k a n i fa kú lt i zástu p co via fa ku ltn ých senátov. O n o m in á c ii ka n d id á to v na
rektora UK, kto rý m i sa s ta li do c. PhDr. F ra n tiše k Gahér, CSc., p re d se d a AS UK, p ro f. M UDr. P e te r Mráz, DrSc.,
p ro re k to r UK, a p ro f. RNDr. M iro sla v Urban, DrSc., z PriF UK, bola a kadem ická o b e c UK v d o s ta to č n o m p re d 
s tih u info rm ova ná a kto m a l záujem , m o h o l sa zasadnutia senátu zúčastniť.
Keďže sa te n to akt, tak význam ný p re ž iv o t U niverzity, nečakane sko m p liko va l a vzn ikli p o c h y b n o s ti o re g u 
lá rn o m p rie b e h u volieb, vydávam e v záujm e in fo rm o v a n o s ti a ka d e m icke j o b ce UK to to m im o ria d n e číslo náš
ho spravodaja, v k to ro m p o d ro b n e m a p u je m e p rie b e h to h o to zasadnutia senátu.

Akademický senát UK sa zišiel už o deviatej hodine ráno. Zasadnutie
otvoril a viedol podpredseda AS UK prof. RNDr. Peter Lukáč, DrSc. Po pri
vítaní oslovil členov senátu, vyzdvihol ich zodpovednosť za priebeh i vý
sledky rokovania a oboznámil ich s navrhovaným programom:
1. Otvorenie
2. Volba návrhovej komisie AS UK
3. Vystúpenie predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK pre volby
kandidáta na rektora UK
4. Vlastné predstavovanie navrhovaných kandidátov
5. Tajné volby kandidáta na rektora UK
6. Vyhlásenie výsledkov volieb
7. Prijatie uznesenia
8. Záver
K návrhu programu mali členovia AS UK pripomienky: Na otázku, prečo
návrh programu neobsahuje aj vystúpenie súčasného rektora UK, ako
bolo uvedené v pôvodnom, vopred poslanom programe, podpredseda
AS UK odpovedal, že tento bod Predsedníctvo AS UK zrušilo. Ďalej po
žiadali o informáciu, či sa zástupcovia Akademického senátu novej Fakul
ty sociálnych a ekonomických vied UK môžu zúčastniť volieb, a keď nie,
tak z akého dôvodu. Po dohode s predsedajúcim bola Informácia o účasti
zástupcov FSEV UK na volbe kandidáta na rektora UK zaradená ako
súčasť vystúpenia predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK pre
volby kandidáta na rektora UK pred volbami kandidáta na rektora UK. Takto
upravený program rokovania členovia senátu jednomyseľne schválili.
Ďalej bola zvolená návrhová komisia AS UK vzložení: doc. M. Kusá,
MUDr. P. Osuský a prof. L. Žurková, ktorá bola zvolená aj za predsedníč
ku komisie.
Nasledovalo vystúpenie predsedu Volebnej a mandátovej komisie
AS UK pre volby kandidáta na rektora UK doc. MUDr. D. Mlchalíka, CSc., ktorý prečítal podstatnú časť Zápisnice zo schôdze Volebnej
a mandátovej komisie AS UK konanej dňa 19. 11. 2002 o 13. 00 hod.,
týkajúcej sa účasti zástupcov AS FSEV UK na volbách kandidáta na
rektora UK. Text Zápisnice prinášame v plnom znení:

Zápisnica zo schôdze Volebnej a mandátovej komisie AS UK
konanej dňa 1 9 .1 1 . 2002 o 13.00 hod.
Prítomní: doc. Michalík, doc. Predmerská, doc. Gajdoš (ospravedlnený
M. Vazan).
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK (VMK AS UK) konšta
toval, že schôdza VMK AS UK je uznášaniaschopná (3/5 väčšina členov).
Oboznámil prítomných s 2 zápisnicami (volby členov AS FSEV UK a zo
zasadnutia AS FSEV UK dňa 6. 11. 2002), z ktorých ale nie je vôbec
zrejmé, kedy boli napísané - chýba dátum. Obe zápisnice boli doručené
na Fyziologický ústav LF UK v piatok 15. 11. poobede, predsedovi VMK AS
ich doručili v pondelok 18. 11. ráno.
VMK AS UK konštatuje, že:
1. V zmysle článku 9, odseku 6 Štatútu UK v Bratislave doteraz neobdržala žiadnu zápisnicu o priebehu a výsledkoch volieb zástupcov FSEV UK
do AS UK.
2. Ani v zápisnici zo zasadania AS FSEV UK zo dňa 6. 11. 2002 (doru
čenej 18. 11. 2002) nie je žiaden údaj o tom, že by AS FSEV UK bol zvolil
„Volebnú komisiu fakulty" (VKF), čo je jednoznačne stanovené v článku 9,
odsek 2 (2. veta) Štatútu UK.
3. Zo zápisnice AS FSEV UK zo 6. 11. nie sú známe mená členov VKF
a chýbajú tam aj podpisy všetkých členov VKF, čo jednoznačne určuje
článok 9, odsek 6 Štatútu UK.
4. V zápisnici AS FSEV UK zo 6. 11. nie je uvedený .Volebný ponadok
pre volby zástupcov FSEV UK do AS UK".
5. V e-maili predsedu AS FSEV UK z 8. 11. 2002 (adresovanom P AS UK)
je oznámenie, že AO a AS FSEV UK .sú pripravení delegovat zástupccn
FSEV do AS UK v počte, ako to vyžaduje Štatút UK.'
6. Volby zástupcov FSEV UK do AS UK neprebehli v súlade s ustano
veniami Zákona o VŠ a Štatútu UK v Bratislave
Na základe horeuvedených skutočnosti sa VMK AS UK po podrobnej
diskusii a hlasovaní ( 3 : 0 : 0 ) vyjadrila k spôsobu a postupu delegovania
zástupcov FSEV UK do AS UK:

VMK AS UK neosvedčuje výsledky volieb zástupcov FSEV UK do AS
UK, a to s odvolaním sa na princíp, podľa ktorého výkon práva nemôže
byf protiprávnym konaním. Zodpovednosť potom je nepriaznivý právny
následok porušenia povinnosti.
Primárne tieto povinnosti porušili členovia AS FSEV UK, a preto ich
právo sankcionuje nepriaznivým následkom, t.j. nemajú tohoto času svo
jich zástupcov v AS UK.
Podpísaní: doc. A. Predmerská, člen VMK, doc. V. Gajdoš, člen VMK,
doc. D. Michalík, predseda VMK AS.
V reakcii na túto informáciu prof. L. Kabát, dekan FSEV UK, konšta
toval, že od založenia fakulty uplynul dostatočne dlhý čas k nadviazaniu
kontaktov medzi AS UK a AS fakulty a vyjadril nesúhlas s takou interpre
táciou faktov, ktorá indikuje nesúlad krokov AS fakulty so zákonmi. Vy
slovil názor, že tento závažný dokument mal byť doručený predsedovi AS
fakulty. Položil otázku, prečo sa AS UK nesnažil podporiť a uľahčiť prácu
senátu novej fakulty, ktorý pracoval pod velkým časovým tlakom. Podľa
názoru dekana FSEV UK, všetky kroky AS fakulty vykonával v súlade s vy
sokoškolským zákonom a Štatútom UK.
Predseda VMK AS doc. D. Michalík uviedol, že podľa Štatútu UK zá
pisnicu o konaní volieb zástupcov fakulty do AS UK je potrebné doručiť
AS UK najneskôr jeden pracovný deň po ukončení volieb na fakulte. Kon
štatoval. že zápisnice zo zasadnutí akademickej obce a AS FSEV UK zo
6. 11. 2002 obdržal AS UK až 18.11. 2002. VMK AS UK sa zišla 19. 11. 2002,
aby k nim zaujala stanovisko, s ktorým sa následne v ten istý deň stotož
nilo aj Predsedníctvo AS UK. Na zasadnutie PAS UK bol pozvaný aj pred
seda AS FSEV UK, ktorý sa však ospravedlnil.
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Diovčošová Tatiana, Mgr.
Gál Egon, Ing., CSc.
Hatrák Michal. Doc., Ing., CSc.
Hradiská Elena, Doc., Ing , CSc.
Kopecký Peter, PhDr., CSc.
Mielcarková Jana, PhDr., CSc.
Ritomský Alojz, Doc., RNDr., CSc.
Zámečníkové Mária, Ing.
Za správnosť volebná komisia:
Prof. PhDr. Tibor Kollárik, DrSc.
Doc. PhDr. Peter Sýkora, CSc.
Doc. Ing. Vladimír Mlynarovič. CSc.
Mgr. Eva Holešová
Eva Krasková

Študentskou časťou akademickej obce boli do Akademického senátu
FSEV zvolení:
Jerguš Holéczi,
Michaela Petříková
Karol Margeta
Martina Repíková
Zapísala:
Ing. M. Zámečníkové

Prof Ing Ladislav Kabát, CSc
dočasne poverený výkonom funkcií
akademickej samosprávy

Prof, L. Kabát, dekan FSEV, upozornil, že základná informácia bola
poslaná doc. F. Gahérovi, predsedovi AS UK, dňa 8.1 1. 2002 a z nej sa
malo vychádzať.

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSEV UK

V diskusii členovia AS UK konštatovali, že napriek schválenému prog
ramu vstúpil do rokovania senátu nový problém, ktorý nikto nenavrhol
ako zvláštny bod programu. Prof. L. Kabát bol požiadaný, aby vysvetlil,
čo myslí pod pojmom „základná informácia" a kto, komu, kedy a akým
spôsobom doručil zápisnicu z volieb na fakulte AS UK, pretože svojím
vyjadrením spochybňuje činnosť jedného z kandidátov na rektora UK.
Ďalej členovia AS UK uviedli, že boli upozornení predsedom AS UK na
možnosť konania mimoriadneho zasadnutia AS UK 19. 11. 2002 a že od
poručili. aby sa na ňom prerokoval aj tento problém. Opätovne navrhli
dodržať stanovený program, alebo podať návrh na jeho doplnenie. Návrh
na doplnenie programu nikťo nepodal.

Prítomní: Diovčošová T., Gál E . Hatrák M , Hradiská E , Kopecký P.. Miel
carková J., Ritomský A . Zámečníkové M Holéczi J
Ospravedlnení: Petříková M , Margeta K . Repíková M

Prof. F, Devínsky, rektor UK, konštatoval, že otázka účasti zástupcov
AS FSEV UK na volbách je legitímna, odporučil však ukončiť diskusiu a ve
novať sa volbám.
Na opätovnú otázku člena AS UK, akou formou oznámila FSEV UK no
minovanie svojich zástupcov do AS UK, odpovedal prof. L. Kabát, dekan
FSEV UK, že základnú informácia o zasadnutí AS fakulty a o výsledkoch
volieb do AS UK poslal dňa 8. 11. 2002 doc. F. Gahérovi, predsedovi AS
UK. Dodal, že očakával, že budú prizvaní k participácii na činnosti AS UK.
Následne predseda VMK AS doc. D. Michalík rozdal členom AS UK kó
pie troch zápisníc - Zápisnicu z volieb členov AS FSEV zo 6. 11. 2002,
Zápisnicu zo zasadnutia AS FSEV UK zo 6. 11. 2002 a už vyššie citova
nú Zápisnicu zo schôdze Volebnej a mandátovej komisie AS UK konanej
dňa 19. 11. 2002 o 13. 00 hod.

Zápisnica z volieb členov Akademického senátu
Fakulty sociálnych a ekonomických vied
Univerzity Komenského
V súlade s požiadavkou Zákona o vysokých školách na konštituovanie
orgánov akademickej samosprávy sa dňa 6. 11. 2002 uskutočnili volby
členov učiteľskej a zamestnaneckej časti senátu Fakulty sociálnych a eko
nomických vied UK.
Volby riadila akademickou obcou zvolená volebná komisia v zložení:
Prof. PhDr. Tibor Kollárik, DrSc., doc. PhDr. Peter Sýkora, CSc., doc. Ing.
Vladimír Minarovič, CSc., Mgr. Eva Holešová, Eva Krasková.
Volieb sa zúčastnilo 17 členov učiteľskej a zamestnaneckej časti akade
mickej obce FSEV (98%). Za členov AS FSEV boli navrhnutí:
Diovčošová Tatiana, Mgr.
Gál Egon, Ing., CSc.
Hatrák Michal, Doc., Ing., CSc.
Hradiská Elena, Doc., Ing., CSc.
Kopecký Peter, PhDr., CSc.
Mielcarková Jana, PhDr., CSc.
Ritomský Alojz, Doc., RNDr., CSc.
Zámečníkové Mária, Ing.
V tajnom hlasovaní boli za členov Akademického senátu FSEV zvolení:
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konaného dňa 6 .1 1 . 2002

Prvé zasadnutie Akademického senátu FSEV UK zvolal prof Ing Ladisiav
Kabát, CSc . dočasne poverený výkonom tunkoi akademickei samosprávy
Akademický senát fakulty zvolil za svojho predsedu doc Ing Michala
Hatráka, CSc , podpredsedu doc PhDr Elenu Hradiskú. CSc zápisová
telkou je Ing. Mária Zámečníkové
Akademický senát fakulty navrhol do AS Univerzity Komenského týchto
kandidátov:
Egon Gál, Ing., CSc.
Elena Hradiská, Doc., PhDr., CSc.
Michal Hatrák, Doc., Ing., CSc,
Jerguš Holéczi, študent
V súlade s platným štatútom UK zvolil AS FSEV týchto zástupcov fakul
ty do AS UK:
Egon Gál, Ing., CSc.
Elena Hradiská, Doc., PhDr., CSc.
Michal Hatrák, Doc., Ing., CSc.
Jerguš Holéczi, študent
Zapísala:
Ing. M. Zámečníkové

9 hlasov
9 hlasov
9 hlasov
9 hlasov
Doc. M Hatrák
predseda AS FSEV UK

K citovaným zápisniciam doc. D. Michalík uviedol, že žiadna volebná ko
misia FSEV UK nenapísala a nedoručila AS UK žiadnu zápisnicu o de
legovaní zástupcov FSEV UK do AS UK. Ani v zápisnici zo zasadnutia AS
FSEV UK zo 6. 11. 2002 nie je údaj, že fakulta zvolila volebnú komisiu, chý
bajú aj podpisy členov volebnej komisie a schválený volebný poriadok.
Následne predsedajúci zasadnutia ukončil diskusiu k tomuto bodu

Kandidáti na rektora UK - zľava prof. P. Mráz. prof. M. Urban, doc. F. Gahér

Keďže P re d se d n íctvo AS UK n e u m o ž n ilo sú ča sn é m u re k to ro v i UK v y s tú p iť v rám ci sch vá le né h o p rogram u
ro kovania, u p la tn il prof. F. D evínsky, re k to r UK, § 8, ods. 5 zákona o vys o k ý c h ško lá ch , požiadal o u d e len ie slova
a p re d n ie so l n a sle d u jú c i prejav:
Vážený pán predsedajúci, vážený Akademický senát
Univerzity Komenského v Bratislave, cives academici,
vzhľadom k tomu, že program tohto rokovania AS UK mi neumožnil vy
stúpiť, požiadal som o slovo podľa §8 ods. 5 zákona č. 13112002 Z. z. o vy
sokých školách.
Jednou z najvýznamnejších udalostí v histórii univerzít nepochybne bo
la a stále je volba ich akademických funkcionárov. Osobitne však volba
ich rektorov. Na Univerzite Komenského bol zavedený dobrý zvyk, že
okrem predstavovateľov kandidátov na rektora prehovoril pred volbami aj
končiaci rektor. Prehovoril na tému: „Aký má byť rektor tejto Univerzity ?“
Ja by som v tejto chvíli však radšej povedal pár slov na inú tému: „Čo
čaká Univerzitu v najbližšom i vzdialenejšom období ?“ To, čo poviem, sú,
samozrejme, moje názory. A pre krátkosť času nemôžu byť vyčerpávajúce.
Sú však podopreté nielen mojimi vlastnými skúsenosťami z dvanásťroč
ného pôsobenia vo vedení Univerzity, ale aj skúsenosťami tých, ktorí boli
a sú najvyššími riadiacimi orgánmi najlepších európskych i amerických
univerzít a s ktorými som mal tú česť diskutovať aj takéto témy.
Aj v našom práve ostáva zakotvená stáročná skúsenosť univerzít o tom,
že rektor je štatutárnym orgánom verejnej vysokej školy, riadi ju, koná
v jej mene a zastupuje ju navonok. Táto veta § 10, odseku 1 nového zákona
o vysokých školách, na prvý pohľad vyzerá tak, že zákon dáva rektorovi
velké práva. Môžem vám však povedať, že táto veta je predovšetkým o zod
povednosti. O mimoriadnej zodpovednosti rektora za univerzitu, za jej štu
dentov, za akademickú obec a najmä za to, aby univerzita prosperovala.
Vyššie citovaná veta §10 však nie je ničím mimoriadnym, pretože všade
na svete, aj v tých najvyspelejších krajinách s najlepšími univerzitami, sa
tento hierarchický systém, určujúci - opakujem - predovšetkým zodpo
vednosť, osvedčil ako najlepší. A hneď vyvoláva otázku, pre koho najlepší?
Odpoveď dáva história ale aj súčasnosť. Najlepší pre existenciu, prežitie
a pozitívny rozvoj univerzity a predovšetkým pre pozitívny rozvoj jej štu
dentov. Nie vždy a nie každý si uvedomuje, že my sme tu pre študentov
a nie študenti pre nás. A nie vždy a nie každý si uvedomuje, že študent
už dnes nie je konzumentom toho, čo mu predkladáme, ale je naším
partnerom a spolutvorcom toho, čo a ako sa na Univerzite udeje. Som
veľmi rád, že tento vzťah bol zakotvený aj v dokumentoch Boloňského
procesu a že bez jeho naplnenia sa dnes žiadna európska vysoká škola
nemôže stať súčasťou nového európskeho vzdelávacieho priestoru Čo
teda Univerzitu v najbližšom období očakáva, je globálne prehodno
tenie vztahu učiteľ - študent.
To je zvlášť symbolické v tom to čase, keď si pripomíname 17. novem
ber 1989. November 1989 nám priniesol slobodu. A čo je tiež už sym
bolické, že volby rektora Univerzity sa zvyknú konať práve v období, keď

si pripomíname výročie Novembra. November 1989 nám okrem sloboay
priniesol aj možnosti, ktoré sme dovtedy nemali.
Dnes má Univerzita za sebou úspešnú medzinárodnú evaluáciu a voľnú
vstupenku do väčšiny inštitúcií, ktoré dnes v Európe ovplyvňujú vysoko
školské dianie. Preto je dnes pre rozvoj Univerzity - a dovolím si opäť zo
skúseností povedať, že aj pre jej medzinárodné prežitie - absolútne nevyh
nutné, aby mala nie dobré, ale aby mala vynikajúce zahraničné kontakty
a vztahy. Pretože to znamená jej uznanie doma i v zahraničí, to znamená
prizývanie jej predstaviteľov do orgánov a inštitúcií, kde sa rozhoduje nie
len o finančných prostriedkoch, mobilitách študentov a zamestnancov, ale
predovšetkým o tom, ako bude vyzerať európska politika v oblasti vyso
kého školstva. Kde sme nielen účastní týchto precesov, ale ich môžeme
aj ovplyvniť. Je to dôležité aj v tomto období, keď sa chystáme vstúpiť do
Európskej únie. Mnohí viete, že od r. 1988, keď bola v Bologni podpísaná
rektormi viac ako 500 univerzít Magna Charta Umversitatum. bola naša
Univerzita v r. 2001 prvou, ktorej bolo umožnené sa pod tento dokument
podpísať. Univerzitu preto očakáva udržanie si, rozšírenie a prehĺbe
nie svojho dobrého medzinárodného kreditu. Všetci vieme, že jazyko
vá bariéra je velkou brzdou medzinárodných aktivít. Očakáva nás tiež
výrazné rozšírenie odbornej výučby v cudzom jazyku tak, aby naši
študenti a absolventi nemali od 1. mája 2004, keď sa p o čta s vstupom
Slovenska do EÚ, jazykové problémy na európskom trhu práce Aby na
ša Univerzita nebola z dôvodu jazykovej bariéry odsunutá medzi ostatne
provinčné vysoké školy netransformovaného typu
Nový zákon o vysokých školách nás postavil do konkurenčného trho
vého prostredia. Dal nám v tejto oblasti nielen práva, ale najma povin
nosti. A opäť je to o zodpovednosti. Už len napnklad v tom. že podľa
súčasného zákona môže zlé hospodárenie vysokej školy privodiť aj jej
bankrot, a naopak, dobré hospodárenie jej môže pnniesf podstatne lepšie
podmienky pre vzdelávanie a vedu. Preto dnes už nestač byt len revo
lučným obhajcom ideí, ktorých akceptovateľnosf vo svete je nulová. Dnes
je životne dôležité pre Univerzitu a pre všetkých tých. ktori sú s ňou
v spojení, uvedomiť si, že čím ďalej tým viac sa každa univerzita bude
musieť spoliehať na svoje vlastné sily. Musí byť pnpravena konat tak, aby
úspešne zvládla stále silnejúci konkurenčný boj o študenta a stále viac sa
zostrujúcu súťaž o finančné zdroje. K tom u treba veľmi dôverne poznat
nielen riadiace nástroje a mechanizmy, finančne toky. ich prepojenia, diverzitu zdrojov, funkcie a riadenie Univerzity. Treba poznat nielen to. ako
funguje a pracuje akademická samosprava. ale treba poznat aj to. ako sa
má zabezpečit fungovanie a chod celei Univerzity A tu nestač poznat
problémy len jednej fakulty', jednej inštitúcie - aj to možno len jej jednej
časti. Byť zameraný na dva - tri partikutame problémy, ktoré bača len
zlomok akademickej obce Univerzity Ano aj tým sa treba věnovat, ale
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v primeranom rozsahu a primeranej dôležitosti pre dobro celku. Univer
zita musí vidieť veci v širších súvislostiach, musí mať vízie, ktoré smerujú
dopredu a neobracajú sa k minulosti. To sa nedá naučiť zo dňa na deň.
To možno získať len skúsenosťami. Univerzitu teda čaká kompletné
prehodnotenie jej postoja k hospodáreniu i riadeniu.
V súvislosti s novým zákonom sa zmenili a ešte sa aj zmenia pracovno
právne vzťahy Univerzitu preto očakáva nielen systemizácia pracov
ných pozícií, ale aj komplexná prestavba študijných odborov a prog
ramov, na ktoré sú viazané funkčné miesta. Situácia je o to ťažšia, že
svoju reformu riadenia a hospodárenia i personálnu reformu musí Univer
zita urobiť paralelne s plnením si svojich doterajších povinností. A pri tom 
to procese vedenie Univerzity nesmie urobiť ani jeden chybný krok
Nemáme na to čas ani peniaze. Nezabudnime, že Univerzita nemá kampusový charakter, že má 13 fakúlt rôzneho typu a 21 samostatných úč
tovných stredísk, že má 176 objektov evidovaných ako samostatné ne
hnuteľnosti, že jej rozpočet presahuje v tom to roku 1,5 miliardy, že jej
majetok v účtovných cenách sa pohybuje okolo 3,3 miliardy, z toho ne
hnuteľný majetok má hodnotu 2,1 miliardy a že od skúsenosti (alebo ne
skúsenosti) univerzitného managementu závisí 26 000 našich študentov
a 5 000 zamestnancov. Nezabudnime ani na to, že celá táto zodpoved
nosť leží na pleciach jediného človeka, ktorý je štatutárnym orgánom uni
verzity, zastupuje ju a koná v jej mene.
Z toho tiež vyplýva, že pre riadne fungovanie Univerzity musí mať jej
vedenie okrem dôvery aj podporu. Nielen dôveru a podporu, ktorú vede
niu prejaví Akademický senát Univerzity Komenského pre volbe rektora
a schvaľovaní prorektorov, ale aj dôveru a podporu čo najširšieho spektra
akademickej obce. Môžem vám z vlastnej skúsenosti povedať, že dôvera
a podpora senátu a akademickej obce je pre vedenie a pre Univerzitu ži
votne dôležitá.

Na záver svojho vystúpenia by som rád povedal niečo osobného z vlast
nej skúsenosti rektora. Bez zbytočného pátosu hovorím, že rektor musí
obetovať celý svoj život, celé svoje konanie, celý svoj um a schopnosti
práci pre Univerzitu. Musí na jej prospech myslieť vo dne v noci. Lebo byť
rektorom tejto Univerzity nie je o talároch, reťaziach a slávnostiach. Nie je
to o to m , ako viesť s väčším či menším úspechom rôzne schôdze a za
sadnutia. Je to predovšetkým o tvrdej práci, dlho do noci 7 dní v týždni,
bez oddychu a v permanentnom strese. Je to práca, za ktorú sa platí vy
soká cena, lebo nič nie je zadarmo. Zaplatí to vaše zdravie, rodina, vedecká
práca. Pretože ak túto krásnu a zmysluplnú prácu chcete naoza) poctivo
vykonávať, potom sa jej musíte venovať celý Rektor tejto Univerzity mu
sí byť preto pripravený odovzdať sa tejto Univerzite úplne a bezozvyšku
A musí mať túto dôstojnú dámu, ktorej hovoríme naša Alma mater, rád, aj
keď to býva niekedy dosť ťažké
Ak sa teda budete rozhodovať, vážený akademický senát, prosím, berte
do úvahy aj tieto skutočnosti.
(Platí hovorené slo vo )

Po vystúpení rektora UK prevzal vedenie rokovania AS UK doc RNDr
V. Gajdoš, CSc., predseda Volebnej komisie AS UK pre volby kandi
dáta na rektora UK. Oboznámil členov senátu s prípravou volieb a s na
vrhmi kandidátov na rektora UK a konštatoval, že všetky nominácie kan
didátov boli predložené v súlade s príslušnými ustanoveniami Statutu UK
a nič nebráni tomu. aby uvedení uchádzači kandidovali na post rektora
UK. O poradí následných vystúpení kandidátov na rektora UK rozhodlo
losovanie za účasti členov volebnei komisie, kandidátov a ich představo
vateľov.

Prvé p ora die p ris ú d il los p ro f. P. M rázovi, p ro re k to ro v i UK, k to ré h o p re d sta vil p ro f. M UDr. P. K u ku m b e rg , PhD.
Nebudem opakovať faktografiu podrobne, ale zmienim sa o podstat
ných časovo-vecných bodoch kurikula. Prof. P. Mráz prešiel doteraz osob
nou a profesnou púťou nasledovne: Má 62 rokov. Maturoval v Prešove
r. 1957 poznačený spoločensky negatívnym dopadom na rodinu (tzv. B ak
cia). Po promócii v r. 1963, nepretržite až doteraz, upísal svoje schopnosti
Anatomickému ústavu LP UK.
Od hodnosti CSc. v r. I970, cez gradus docenta v r 1980, doktora vied
v r. 1991 a profesúry v tom istom roku, prebieha jeho osudovo-osobnostná línia, ktorá razila cestu zvedavého vedca. Toto smerovanie profesora
Mráza - použijem frázu Viktora Frankla - sa stalo z m y s l o m jeho živo
ta, oné Franklovo LOGO. Napriek nepriazni politickej klímy (nik nemohol
predvídal krach východného režimu, teraz tak rafinovane odetého do
hávu niektorých európskych intelektuálov) a bez možnosti elegantného
spoločenského prieniku (profesor Mráz nie je klinický pracovník), sa vy
pracoval v profesne excelentnú osobnosť. O tom svedčí jeho úctyhodný
počet publikácií (i za tzv. totality sa dalo publikovať, ak niekto chcel a ve
del, môj učiteľ profesor Cigánek by to tiež dosvedčil), prednášok a postup
ne narastajúcich odborne vedeckých funkcií. V r. 1990 sa stáva predsedom
tesne porevolučného Akademického senátu LF UK a vzápätí dekanom LF
UK. V tejto najvyššej funkcii počas dvoch funkčných období rozvinul širokoplošne svoje schopnosti v prospech Alma mater. Zostručním a tým
zvýrazním: Pod jeho vedením, ktorého členom v druhom funkčnom ob
dobí som mal česť byť i ja, Lekárska fakulta UK nadobudla veľa mét spo
ločensky pragmatických. Na prvom mieste to bol revolučný krok, ktorý sa
spájal s nevyhnutným rizikom - zavedenie výučby v anglickom jazyku.
Presadiť tento čin znamenalo spoľahnúť sa na jazykovú zdatnosť pedago
gického zboru najstaršej fakulty a ten nesklamal - výnos z tejto činnosti
nepejoratívne živí fakultu doteraz. Lekárska fakulta dostala nespochyb
niteľné punc európskej lekárskej školy. Profesor Mráz mal ťah na bránu,
efektívny i efektný. Vybudoval športový areál fakulty, nechal rekonštruo
vať velebnú budovu Aspremontovho paláca so sídlom dekanátu, bez prie

ťahov zaviedol a tým definitívne modernizoval výpočtovú techniku, vratii
redakčnú pôdu Bratislavských lekárskych listov Lekárskei fakulte atd
Zdôraznil by som však črtu jeho dekanského postu Dokázal činmi zrno
bilizovat a realizovať ciele, v ktorých líniách kráča Aima mater dodnes
Lekárska fakulta sa jeho pričinením stala členom Association of Medical
Schools of Europe Súčasne sa prepracoval - naprosto ne samoúčelné
do pózy medzinárodne uznávaného vedca Má za sebou dva zahraničně
pobyty - v Sheffielde a na Malte Nebudem opakoval konkrétné výsledky
vedeckej kreativity profesora Mráza Su všeobecne známe a získali po
četné ocenenia Jeho pnemk do sféry elektrónovei mikroskopie pnmesoi
zásadné vedecké priority Všetky aktivity profesora Mraza očam. tych
ktorí ho poznajú, sú vyjadrením výnimočných schopností jedinca, ktoré
sa i kontinuálne logicky preniesli do jeho doterajšej funkcie - prorektora
Univerzity Komenského. Nikdy nebol členom žiadnej strany. Odpočet tejto
funkcie mi neprichodí deklamovať.
Po tejťo čítanej časti kompozície o menovanom mi dovolte niekolko slov
osobných. Týkajú sa profesora Mráza ako vedca i človeka. Profesor Mráz
je (zodpovedne a bez nadsádzky) osobnosť - inak by sa am nemohol
ocitnúť v nominácii na tak významnú funkciu a hodnosť. Je človek hlboko
humánny, čestný, má aktualizovaný nadhľad nad súčasnými dejinnými
udalosťami, nie je síce prorokom, ale dokáže anticipovať. Je originálne krea
tívnym a univerzálne inteligentným jedincom, ktorý - freudisticky poveda
né - sublimuje svoje danosti a schopnosti do viditeľných kvádrov.
Je spoločensky a dodal by som, i diplom aticky významná osobnosť,
schopná nevyhnutných kompromisov, ale celkom neschopná intríg
Profesor Mráz má vzácnu schopnosť odstupu Je to vlastnosť pozitívna
a možno i negatívna, ale snúbi sa zároveň s jeho ľudským šarmom Roz
vaha, osobná disciplína a závideniahodná húževnatosť sú neotrasiteľné
atribúty akcieschopnosti menovaného Váha jeho verdiktov vytvára pozície,
na ktorých sa dajú budovať monumenty

Po predstavení predniesol svoje Programové vyhlásenie prof. MUDr. P. MRÁZ, DrSc.
Vážení členovia Akademickej obce Univerzity Komenského,
vážený Akademický senát, Magnificencia pán rektor. Honorabiles,
Spectabiles, vážení študenti, dámy a páni,
predstupujem pred vás ako jeden z tých, ktorí sa uchádzajú o najvyšší
post na tejto univerzite. Chcem sa poďakovať všetkým pánom dekanom,
tým akademickým senátom fakúlt aj členom Akademického senátu Uni
verzity, ktorí ma navrhli na túto funkciu. Je to mimoriadna pocta i mimo
riadna výzva pre každého, kto takúto nomináciu akceptuje. Ja som túto
výzvu s plným vedomím zodpovednosti prijal a teraz tu stojím v úcte pred
vami s úlohou uviesť niektoré moje predstavy o tom, ako by sa mala Uni
verzita Komenského v najbližšej budúcnosti správať, čo by mala robiť
a ako by to mala robiť.
K tomu, aby človek sformuloval čo chce urobiť, musí mať v prvom rade
dosť presný prehľad o fungovaní univerzity, o fungovaní fakúlt a takéto
poznatky konfrontovať so skúsenosťami iných, aby jeho budúca práca
nebola chaotickým experimentovaním systémom POKUS/OMYL. Po 39 ro
koch, strávených na jednom a tom istom pracovisku tejto univerzity (s dvo
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ma ročnými prerušeniami pre prácu na zahraničných univerzitách), si do
volím prehlásiť, že do detailu poznám naše akademické prostredie, doslova
od umývania pitevne cez vedenie velkého ústavu, vedenie velkei a zloži
tej fakulty, až po prorektorské a celouniverzitné starosti A v nich stále re
zonuje jeden základný motív - tým motívom je študent A preto, ak by ste
ma zvolili za kandidáta na post, o ktorý sa uchádzam, mojou prvou a ab
solútnou prioritou bude ŠTUDENT Študent, kvôli ktorému vznikla okolo
roku 1000 idea univerzity; ten študent, ktorý by mal byť jej hybnou silou a|
dnes. Naša univerzita je Alma Mater pre takmer štvrtinu všetkých vysoko
školákov na Slovensku a musí ostať vlajkovou loďou univerzít Slovenska
nielen v počte študentov, ale aj v ich kvalite a v kvalite všetkých svo
jich činností aj v nadchádzajúcom období; teda v období, keď už zrejme
budeme nielen de facto, ale aj de jure oboma nohami v Európe Ako vie
te, výsledkom Bolonskej deklarácie a pražského dohovoru je proces, na
konci ktorého má byť do roku 2010 vyťvoreme spoločného Európskeho
priestoru vedy a vysokého školstva.
Konkrétne kroky týmto smerom sa začali realizovať v niekolkých európ
skych univerzitných zoskupeniach už dnes Ich výsledkom by mal byť

tzv. európsky univerzitný diplom, ktorý bude automaticky platný tak,
ako dnes piati jednotná európska mena. Takýto projekt rozpracovala sku
pina COIMBRA a minulý týždeň ho v Nikózii prijala aj výročná konferencia
organizácie UNICA, ktorá združuje 31 členských univerzít sídliacich v hlav
ných mestách krajín Európy. Medzinárodný riadiaci výbor UNICA, ktorého
som členom, rozpracoval tento projekt na roky 2003 - 2007 s tým, že pô
da UNICA bude akýmsi inkubátorom, laboratóriom, v ktorom sa má od
skúšať s trojročným predstihom to, čo má Európa prijať okolo roku 2010.
V týchto súvislostiach treba spomenúť ECTS, t.j. Európsky systém pre
nosu kreditov. Pri implementácii ECTS, čo bol u nás dosť „ťažký pôrod“ ,
teda nejde iba o krátkodobé mobility študentov počas ich štúdia, ako zmy
sel ECTS niektorí chybne ponímali. Ide o oveľa viac, ide o prípravu na vstup
do spoločného európskeho priestoru, v ktorom sa chce pohybovať aj Uni
verzita Komenského, a toto treba študentom i našim učiteľom a všetkým
zamestnancom neustále pripomínať.
Chcem teda vytvárať pre študentov také podmienky a milieu, aby sa v no
vej Európe necítili ako nezvaní hostia, ale aby vystupovali sebavedome,
s pocitom ľudí, ktorí boli dobre profesionálne i ľudsky pripravení na svoju
úspešnú existenciu a na konkurenčný boj na teritóriu Európy.
Niekolko slov k spoplatnenlu vysokoškolského štúdia, ktoré nás zrej
me v krátkej dobe neminie. Hlavným argumentom pre zavedenie školného
je tvrdenie, že získané peniaze sa použijú na čiastkovú úhradu nákla
dov na štúdium, inými slovami, štát sľubuje, že univerzity získajú viacej
peňazí. Štát klame. V mnohých krajinách po zavedení poplatkov univerzity
nezískali takmer nič, lebo štát „pritvrdil“ v inej oblasti dotácií. Zavedenie
školného so sebou istotne prinesie aj tieto dva mylné postuláty:
1. študent môže nadobudnúť dojem, že ak platí školné, kupuje si sú
časne univerzitný diplom,
2. ak študent platí, chce dobre „obchodovatefný“ výsledok, t.j. záruky na
výhodné a výnosné vlastné postavenie na trhu práce.
Obe tieto tézy treba priviesť na správnu mieru a na tieto veci musí mys
lieť univerzita, aby sa nedostala do pozície zlého obchodníka, ktorý svojho
klienta podvádza. Vzdelanie, ukončené univerzitným diplomom, nie je to
var, ktorý možno kúpiť ako zemiaky na trhu. Vzdelanie je entita, na vytvá
raní ktorej sa musí podieľať intenzívnou prácou a vlastným úsilím aj sám
študent
Univerzita sa celou svojou autoritou musí zasadzovať, aby aj pripra
vované legislatívne opatrenia mali hlavu a pätu; a aby po zavedení škol
ného z možnosti študovať neboli vylúčení študenti zo sociálne neprivile
govaných vrstiev.
Ďalším konkrétnym počinom, ktorý chcem vo väzbe na študenta na uni
verzite zaviesť, je ustanoviť študentského ombudsmana Je mnoho oblastí,
v ktorých sa jednoducho študent nevyzná. Je tu množstvo nových pred
pisov, počnúc novým VŠ zákonom, Štatútom UK, atď., a sú tu rôzne iné
situácie, keď študentovi niekto musí vysvetliť jeho práva a povinnosti, dať
mu kvalifikovanú radu. Rektor má k dispozícii odborných pracovníkov aj
právnikov, ktorí túto úlohu budú bezplatne a na patričnej úrovni plniť. Ich
klientom bude študent ako fyzická osoba, i študent, zastúpený napríklad
študentskou komorou akademického senátu. Táto odborná právna služba
bude, opakujem, bezplatná.
Druhou, nemenej dôležitou časťou akademickej obce sú, samozrejme,
učitelia, vedeckí pracovníci a ďalší, bez ktorých by to nešlo. Treba si vážiť
každého, kto napriek ťažkým podmienkam ostáva na univerzite a venuje
sa svojim študentom a vedeckej práci. Viem, že mnohé fakulty sú rady,
ak za dané peniaze si udržia kvalitných profesorov, docentov, asistentov.
Na druhej strane univerzita nemôže byť ústavom sociálneho zabezpeče
nia pre takých pracovníkov, ktorých hlavnou starosťou je opečiatkovať si
lístok na obed na ďalší deň. Univerzita nemôže byt útočiskom zlenivělých,
ani všetkých tých, ktorým vlastne študenti prekážajú v ich pokojnom star
nutí. Takže z týchto poznámok vyplýva aj ďalšia úloha - programovo ve
novať pozornosť sledovaniu a zvyšovaniu kvality univerzity, zvyšova
niu kvality fakúlt, zvyšovaniu kvality všetkých našich činností.
Hodnotenie kvality je mimoriadne dôležitý komplexný problém, a teraz
vôbec nemám na mysli iba rátanie publikácií a rátanie citácií. Kvalita bude
rozhodujúcim činiteľom, ktorý priamo určí konkrétne postavenie každej
univerzity na trhu práce. Univerzita Komenského je v tejto oblasti v rámci
nášho regiónu ďaleko vpredu: na projekt hodnotenia kvality dostala dva
medzinárodné granty a je koordinujúcou inštitúciou úlohy, na ktorej sa
okrem 8 slovenských univerzít zúčastňujú aj univerzity z Írska, Portugalska
a Velkej Británie. V tejto sebapoznávacej a komparatívnej činnosti treba po
kračovať nielen preto, že je to nový a intenzívne podporovaný trend, ale je
to činnosť, ktorá pomáha odlíšiť „zrno od pliev“ a v rámci často chaotického
vývoja vysokého školstva na Slovensku dáva Univerzite Komenského do
rúk ďalšie argumenty v dialógu či skôr polemike s ministerskými úradníkmi.
V oblasti vzdelávania a vedy netreba zabudnúť na výsledky našich
úspešných medzinárodných hodnotení, ktoré konštatovali, že Univerzita
Komenského a vzdelanie, ktoré poskytuje, spĺňajú kritériá, obvyklé v rozvi
nutých krajinách Európy. To je však konštatovanie o minulosti Čo sa
týka budúcnosti, tam je jasné, že máme sa o čo usilovať. Grantová úspeš
nosť by sa mala vzhľadom na potenciu UK zvyšovať, ale nemožno tu
uvažovať o nejakom centrálnom riadení tejto agendy - právo uchádzať sa
o grant je právom každého pracoviska, každého pracovníka, nezávisle od
názorov rektora či dekana. Úloha univerzity by mala spočívať v účinnej
logistickej podpore celého procesu žiadania grantov, aby žiadosti spĺňali
aj všetky formálne náležitosti, lebo bruselská byrokracia je v tomto sme
re veľmi dôsledná. Bude treba viac zapojiť do týchto procesov Kanceláriu

pre európske projekty a kontakt s priemyslom, ktorá bola už na UK zria
dená a má dvoch pracovníkov (niektorí už využívajú jej služby)
Podstatne tiež treba zlepšovať technickú infraštruktúru, materiálne, prí
strojové, ale i personálne vybavenie pracovísk: musíme sa usilovať získať
mladých nadaných ľudí, učiteľov a vedeckých pracovníkov. Nestačí, že sme
sa uchádzali o priznanie štatútu „výskumnej univerzity“ , musíme ňou aj
naozaj byť. Zvyklo sa hovoriť, že peniaze nie sú dôležité, že dôležitejšie
sú koncepcie a vízie. Nuž koncepcií, vízií a strategických zámerov máme
naozaj dosť a môžeme nimi bohato dokumentovať šírku aj hĺbku nášho
mentálneho a intelektuálneho rozhľadu; čo nám však často citeľne chýba,
to sú práve peniaze. A darmo sa budeme usilovať o úplnú akademickú
nezávislosť a slobodu, pretože stupeň slobody je daný stupňom finan
čnej nezávislosti.
Túto jednoduchú rovnicu som si v praxi overil ako dekan fakulty, ktorá
sa vtedy stala najbohatšou školou u nás. Nerozpakujem sa povedať, že
cez moje ruky prešli milióny dolárov, ktoré sme investovali do budovania
fakulty, počnúc sanáciou katastrofálneho technického stavu budov a sietí
(oprava striech, odvlhčenie, vzduchotechnické úpravy na pracoviskách, no
vá telefonizácia celého areálu, plyn, kanalizácia, počítačová sieť, atď.
atď....), až po velkorysý nákup prístrojového vybavenia pracovísk a finančnú
stimuláciu pracovníkov - a to všetko sa dialo nezávisle od rozpočtu z uni
verzity. Taký stupeň akademickej nezávislostí a slobody, ako v tých rokoch,
som už potom nikdy nepocítil. Takže naozaj - stupeň akademickej slobo
dy a nezávislosti je daný stupňom finančnej nezávislosti inštitúcie - a tu je
ďalšia velká výzva pre budúceho rektora a jeho team. Ak budem mať ja tú
šancu zodvihnúť túto hodenú rukavicu, verejne prehlasujem, že sa budem
dôsledne pridržiavať § 23 zákona č. 131/2002 Z. z., ktorý hovori, že právo
nakladať s týmito „ďalšími" finančnými prostriedkami jsrmáleží fakulte.
Chcem jasne povedať, že univerzita nemôže na jednej strane žiadaf
nezávislosť od vlády a štátu a vo svojom vnútri zaviesť finančný diktát
a dohľad nad fakultami a pracoviskami. Aj vnútri univerzity sa musí za
chovať akademická sloboda a nezávislosť, pokiaľ smeruje k rovnakým cie
ľom. Navonok zasa univerzita musí zdôrazňovať, že peniaze potrebuje na
plnenie svojich základných úloh a nie kvôli zbohatnutiu svojich akcioná
rov Pritom si nemyslím, že univerzitu treba skomercionalizovať, treba
ju len sprofesionalizovať Na druhej strane však niet žiadneho dôvodu
byť úsjxírným, ak sa ušetrená časť prostriedkov nedá koncom roka pre
niesť do nasledujúceho rozpočtového obdobia.
Takže v oblasti hospodárenia a legislatívy chcem presadzovať nasledovné
ciele:
1. Dokončiť tvorbu vnútornej legislatívy UK v nadväznosti na nový VŽ
zákon v úzkej, ale účinnej spolupráci s AS UK. Bol vypracovaný podrobný
algoritmus, v ktorom sa definovalo niekolko desiatok nadväzných krokov
a dokumentov, z ktorých sa už mnohé realizovali a ktoré treba Dotiahnuť
do konca. Nemienim však pristúpiť na hru prijímať rozhodnutia v časovej
tiesni.
2. Usilovať sa o zmenu pravidiel, podľa ktorých sa prideľuje rozpočet
(teraz nazývaný dotácia) z kapitoly MŠ SR. Ide o to, že delenie dotácie na
jednotlivé položky sa musí skončiť! Dotácia musí byť pridelená ako jeden
balík, lump sum, ktorý si univerzita rozdelí bez ministerských úradníkov
a plánovačov tak, ako sama potrebuje.
3. Pri vlastnom zhospodámení prevádzky treba identifikovať a postupne
obmedzovať dotovanie takých aktivít, ktoré priamo nesúvisia s hlavnými
úlohami univerzity.
4. Identifikovať a aktivizovať potenciálne zdroje prijmov univerzity, ale
pritom mať na zreteli to, čo som už spomínal - môžeme naše činnosti sprofesionalizovaf, ale nie skomercionalizovať (na túto tému by som mohol ho
voriť ďalšiu polhodinu).
Vážené kolegyne a kolegovia,
humboldtovský ideál univerzity, ktorý sa zrodil okolo roku 1810. je pre
konaný. Žijeme v 21. storočí. K pôvodnému poslaniu UNIVERZITY, ktorého
základy tvorila slobodná vedecká práca, prinášajúca vedomosti a pozna
nie. z čoho potom čerpá druhá základná úloha univerzity, totiž vzdelávanie
k tejto pôvodnej misii pribudla ďalšia velká úloha, a tou je spolupráca uni
verzity so spoločnosťou, alebo ešte rigoróznejšie, SLUŽBA SPOLOČ
NOSTI. Táto tretia, nová úloha, možno u akademických puritánov vyvolá
averziu. Napriek tomu si myslím, že služba spoločnosti nijako nepoškvrni
dôstojnosť a akademickú hrdosť univerzity, naopak, schopnosť vystúpHť
z nedobytnej slonovinovej veže akademickej strnulosti je dnes základ
ným atribútom každej modernej univerzity a Univerzita Komenského ta
kou univerzitou rozhodne musí byť. Treba zdôrazniť, že služba spoločnosti
služba regiónu a mestu, nie je jednosmerná cesta, lebo môže byť aj veľmi
výnosnou činnosťou. Prvé plody interakcie univerzity a mesta predstavujú
byty, ktoré Magistrát mesta Bratislavy pridelil Univerzite Komenského v tom
to roku.
Kolegyne a kolegovia,
v čase. ktorý mám k dispozícii, nemožno komentovať všetky zámery,
ktoré budúci rektor bude musieť realizovať. Spomenul som iba základné
myšlienky, ktoré považujem za dôležité. Obdobie, do ktorého vstupujeme
bude obdobím skutočnej a autentickej transformácie, keď sa od základov
mení legislatívna aj ekonomická podoba univerzity. Tieto zmeny su a bu
dú naozaj dramatické a ja si to v plnej miere uvedomujem Vôbec neostá
vám pokojný, lebo jDokojní sú len ti, čo sú neinformovaní Nie je však ani
dôvod na paniku. Nesmieme sa zľaknúť nových myšlienok a nešeni Ne
smieme sa zľaknúť nových horizontov Odborný a intelektuálny potenciál
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Univerzity Komenského je obrovský, iba ho treba využiť, aby prinášal uni
verzite a všetkým, ktorí ju tvoria, hojné ovocie. A s vašou pomocou sa aj
táto vízia naplní.
Nasledovala diskusia, v ktorej prof. P. Mráz odpovedal na otázky se
nátorov
K systému rozdeľovania finančných prostriedkov podľa počtu študentov
vyslovil názor, že tento princíp rozdeľovania nemôže byť v špecifických
podmienkach UK jediným kritériom, pretože ak by sa prísne dodržiaval, mu
seli by na UK zaniknúť tzv. malé, ale pre smerovanie a rozvoj Univerzity
nevyhnutné pracoviská (napr. japonológia). Rozdeľovanie dotácií musí byť
preto vyvážené, s ohľadom aj na iné kritériá. Ďalej v diskusii podporil po
silnenie vzťahov a zlepšenie koexistencie VŠ a SAV. Na otázku, akú má
predstavu o modele inaugurácie profesorov vo Vedeckej rade UK, odpo
vedal, že zavedený model hodnotí ako demokratický, pretože uchádzač
má možnost oboznámiť jej členov o prínose svojej vedeckej práce. Dodal,
že je však prístupný návrhom na zmenu jednotlivých technických krokov,
ak by prispeli k ďalšiemu skvalitneniu činnosti VR UK. Proces systemizácie miest na UK je podľa prof. P. Mráza zložitý problém, ktorý však ne
môže byť usmerňovaný z úrovne Univerzity, musí ho zabezpečiť fakulta,
pretože tá najlepšie pozná svoje personálne zdroje a potreby. Za príčiny

odchodu mladých pracovníkov z Univerzity považuje prot. P. Mráz nedo
statočné finančné i sociálne stimuly, a to i napriek tomu, že Univerzita
v týchto smeroch rozvíja viacero aktivít; k zmene nestačia iba politické
deklarácie, ale tiež finančne podložené argumenty. V súvislosti s kompe
tenciami a pôsobnosťou Univerzity v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
a rozvoja ľudských zdrojov tak, ako ich stanovuje Štatút UK, vyjadril prot.
Mráz názor, že neodmietne, ak bude vôľa členov akademickej obce otáz
ku týchto vzťahov znova otvoriť. V odpovedi na ďalšiu otázku vyzdvihol
čelné postavenie UK v systéme slovenských vysokých škôl, z ktorého
však vyplýva záväzok, aby sa Univerzita neuzavrela, ale bola otvorená
a ústretová aj voči iným menším vysokoškolským inštitúciám Ďalei prot
P. Mráz zdôraznil význam doktorandského štúdia, ktoré je určitým indiká
torom kvality vysokej školy, konštatoval však, že možnosti jeho zatrak
tívnenia sa odvíjajú najmä z dostatku finančných prostriedkov. Na druhej
strane ale poukázal na nedostatočné využívanie grantových pobytov pre
doktorandov Senátorov taktiež zaujímalo stanovisko kandidáta k znovuotvoreniu niektorých ustanovení Štatútu UK V odpovedi prot P Mráz
uviedol, že napriek tomu, že väčšina pripom ienok fakúlt k Štatútu UK
bola i v AS UK akceptovaná, súhlasí s tým, aby AS UK využil legálne
prostriedky a vrátil sa k riešeniu neuralgických bodov obsiahnutých v Šta
túte UK.

Ď alšieho kandidáta na re k to ra UK - prof. M. U rbana p re d s ta v il prof. RNDr. Ivan K raus, DrSc.
Vážené členky a členovia Akademického senátu UK, vážený pán rektor.
vážení páni prorektori, vážené kolegyne a kolegovia, vážení študenti!
S radosťou a súčasne aj s istou dávkou hrdosti si vám dovoľujem pred
staviť kandidáta na rektora UK na obdobie najbližších štyroch rokov prot. RNDr. Miroslava Urbana. DrSc., z Prírodovedeckej fakulty UK.
Iste so mnou súhlasíte, že tieto štyri roky budú mat po práve prijatom
vysokoškolskom zákone rozhodujúci význam nielen pre dalšie utváranie
pomerov na našej univerzite, ale aj v celom slovenskom vysokom školstve,
pričom sa domnievam, že aj osobnost nového rektora našej Alma Mater
môže zohrávať významnú úlohu v tomto smere. Súvisí to predovšetkým
so zmenou kompetencií samosprávnych orgánov v prospech univerzít
a menovite ich právnej subjektivity, ktorá ale by nemala v žiadnom prípade
oslabiť jej fakulty! To sa môže stať jedine za predpokladu, že na ich
čelo budú zvolení rektori s vrodeným demokratickým cítením, ale aj
s jasnou koncepciou, ktorá využije potenciál jednotlivých fakúlt na
všestranný rozvoj univerzít. Poznajúc situáciu na väčšine slovenských
univerzít otvorene hovorím, že predpoklady pre takýto scenár splna v sú
časnosti len máloktorá z nich. Práve v tejto chvíli sa o takúto víziu m usí
úspešne uchádzať tá najstaršia, najväčšia a vari stále ešte najkvalit
nejšia slovenská univerzita - Univerzita Komenského.
V týchto súvislostiach si vám dovoľujem predstaviť prot. Urbana, s kto
rým som v osobnom kontakte viac ako 12 rokov, a tak som mal možnosť
spoznať jeho:
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- vedeckú erudíciu, vzácne prepojenú na denný kontakt so študentmi
a doktorandmi pri formovaní vynikajúcej vedeckej školy,
- medzinárodný kredit nielen jeho osoby, ale aj nim sformovanej vedec
kej školy.
- obdivuhodnú angažovanost a aktivity smerujúce k hľadaniu optimálne
ho modelu vysokých škôl v ponovembrovej ére
Všetci, ktorí ho poznajú, a nie je ich málo ako na UK. tak aj v celej aka
demickej obci Slovenska, potvrdia, že velkou přednostou prot Urbana je
jeho obdivuhodná vyrovnanost a zároveň sklbenosf všetkých základ
ných činností, ktoré sa vyžadujú od špičkového akademického funk
cionára.
Na začiatok tejto charakteristiky kladiem jeho morálne kvality čestnost
a úpornú snahu zachovat pri rozhodovaní a hodnotení ludi či problémov
korektný postoi spojený soddoinosfou voči sprievodným často negatív
nym tlakom okolitého prostredia.
Potom je to nezávislost a odvaha obhajovat svoi názor založeny okrem
iného aj na patričnom ohlase jeho publikačnej činnosti, ktorá ho zaraduje
k absolútnej medzinárodnej špičke v jeho vednom odbore Takéto posta
verne mu umožňuje pravidelný pohyb po zahraničných vrcholných ve
deckých pracoviskách. S tým súvisia jeho velké možnosti rozvíjať na univer
zite kvalitnú medzinárodnú spoluprácu, ale zároveň urobit rozhodujúce
kroky, vrátane získania materiálnej podpory k tomu, aby sa UK stala sú
časne naším najvýznamnejším pedagogickým a súčasne aj vedeckým
pracoviskom, aby získala čo najskôr štatút výskumnej univerzity, pričom

by sa mal svojou autoritou usilovať, aby nedošlo k devalvácii tohto ozna
čenia v domácom meradle.
Nielen mne, ale aj iným nezávislým pozorovateľom osobnostných črt
prof. Urbana, neušli pozornosti jeho organizačné a manažérske kvality spo
jené súčasne s vysokou dávkou invencie a nápaditosti pri hľadaní jednot
livých postupov a metód riešenia. V diskusiách na rôznych úrovniach sa
dokáže veľmi dobre orientoval V zložitých situáciách veľmi rýchlo reaguje.
Je schopný vystihnúť podstatu problému a zároveň ho dokáže pohotovo
form uloval S partnermi sa vie dohodnúť, ale rovnako dokáže ísť nekom
promisne za stanoviskom, najmä ak sa zrodilo v rámci otvorenej diskusie,
po ktorej je poverený ho presadiť.
Tieto schopnosti azda najfundovanejšie osvedčil vo funkcii predsedu
prvej AK vrakoch 1990 - 1995, v ktorých formoval základy jej činnosti
metódou otvorenej diskusie a širokej výmeny názorov. Tieto boli po pred
časnom odvolaní celej AK Mečiarovou administratívou akceptované de
kanmi fakúlt, čo som mal možnosť overiť si v ankete, ktorú som organizo
val na pôde RVŠ. Znovu ich osvedčil vo funkcii člena Predsedníctva AK
v treťom volebnom období v rokoch 1998 - 2002, kedy sa v značnej miere
zaslúžil o medzinárodnú akceptáciu AK tým, že bola prijatá do medziná
rodných organizácií v rámci ENQA.

Je príznačné, že prof. Urban prirodzeným spôsobom , len na základe
svojho talentu a nevšednej pracovitosti, získal všeobecnú známosť a re
putáciu v celom slovenskom vysokoškolskom prostredí, v celej domácej
vedeckej komunite, ale aj v širšej laickej verejnosti prostredníctvom medializácie svojich názorov dotýkajúcich sa predovšetkým problematiky
kvality pedagogickej a výskumnej činnosti vysokých škôl a nakoniec aj
u súčasnej vládnej garnitúry. Predstavuje harmonickú, vyváženú osobnosť,
ktorá je schopná zvládnuť všetky rôznorodé problémy vedenia UK práve
v tomto kľúčovom období spojenom s očakávaným vstupom do integrač
ných európskych štruktúr.
Vážené zhromaždenie!
V mojom vystúpení som sa usiloval na malej ploche predniesť poctivé
svedectvo bez akejkoľvek snahy zveličovať, alebo zastierať vlastnosti, vý
konnosť a schopnosti prof. Urbana, pričom som sa opieral výlučne o svo
ju vlastnú skúsenosť. Aj na tomto fóre môžem prehlásiť, že prof. Urban
ma počas tých 12 rokov v mnohom inšpiroval a v mnohom obohatil Som
presvedčený, že je toho schopný aj na poste rektora UK. Je na vás, čle
novia AS UK, pre koho sa rozhodnete na základe toho, čo vám bude
diktovať vaše svedomie. Želám vám, aby ste mali pritom šťastnú ruku UK
to bude v ďalších štyroch rokoch veľmi potreboval

Nasledovalo Programové vyhlásenie kandidáta na rektora UK - prof. RNDr. M. URBANA, OrSc.
Vážené členky a členovia Akademického senátu UK, vážený pán rektor,
vážení páni prorektori, vážené kolegyne a kolegovia, vážení študenti!
Dnes už 13 fakúlt UK s približne 2 500 učiteľmi a vedeckými pracovník
mi a zhruba rovnakým počtom zamestnancov poskytuje a organizuje vzde
lávanie pre približne 25 tisíc študentov vo všetkých formách a stupňoch
vzdelávania. Ide o mimoriadne rozsiahle a diverzifikované vzdelávacie a ve
decké aktivity, najrozsiahlejšie v SR Z toho vyplýva obrovská zodpoved
nosť vedenia univerzity voči študentom, učiteľom a zamestnancom, ale aj
voči spoločnosti.
Moje myšlienky o činnosti Univerzity Komenského, s ktorými pred vás
predstupujem pri volbách rektora, ktorého Akademický senát navrhne na
menovanie pánom prezidentom, nie sú nijako revolučné. Vychádzajú z po
slania našej univerzity tak, ako je uvedené v základných dokumentoch UK
„Základným poslaním Univerzity Komenského je rozvíjať a šíriť vzdelanosť
a starať sa o jej hlboké pochopenie, pnčom ako vedecká inštitúcia činí tak
tvorivým vedeckým výskumom, ktorým otvára nové honzonty vo vede i vo
vzdelávaní.“
Ďalej zo základného dokumentu našej univerzity vyberám:
„Ako vysokoškolská inštitúcia s ambíciou byť popredným centrom eu
rópskej vzdelanosti a univerzitou s medzinárodnou orientáciou definuje
svoje strategické ciele:
- trvalo udržiavať a rozvíjať svoju identitu vedeckej a vzdelávacej ustano
vizne najvyššej medzinárodnej úrovne; vytvárať vynikajúce podmienky

pre vzdelávanie s podporou štúdia v širokom spektre študijných od
borov;
- pripravovať svojich absolventov tak, aby reprezentovali meien najvyšší
stupeň osobnej a profesionálnej kvality, ale i ľudskosti a humanizmu;
- zlepšovať vedecké a kultúrne výhľady spoločnosti ako aj jej hospodár
sku prosperitu.“
Všimnite si prosím, reč je - veľmi správne - o poprednom centre eu
rópskej vzdelanosti nielen našej, slovenskej. Implicitne, ak máme hovoriť
v termínoch zákona o vysokých školách ide o výskumnú univerzitu
Ako viete, určitý čas som pracoval v Akreditačnej komisii, poradnom or
gáne vlády SR. Jednou z úloh AK je sledovať, posudzovať a nezávisle
hodnotiť úroveň vzdelávacej, vedeckej a umeleckej práce vysokých škôl
a napomáhať ich zvyšovaniu. Pri napĺňaní tejto úlohy AK (a pnznávam
ako jej prvý predseda som bol spolutvorcom koncepcie práce AK od jej
počiatku, či už túto koncepciu pcvažujete za dobrú ä zlú) som vždy vy
chádzal zo základnej tézy, uznávanej v každej podobnej inštitúcii, totiž
tej, že úroveň práce inštitúcie treba hodnotiť podľa toho, ako kvalitne plní
svoje poslanie. Preto som uviedol svoju reč základným dokumentom U K
ktorý toto poslanie definuje. Aj vzhľadom na zlé podmienky, v ktorých
poskytujeme vzdelávanie a uskutočňujeme vedeckú (umeleckú) prácu, ide
o mimoriadne ambiciózne poslanie, ale žiadne iné si dosť dobre neviem
predstaviť. Želáme si všetci, aby ho UK skutočne napĺňala, ale o miere
tohto naplnenia, v dôraze na niektorý z jeho aspektov a cestách, ktoré
k tomu vedú, môžeme mať rôzne predstavy. Navyše, sme v období, keď je
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nevyhnutné implementovat významné zmeny, ktoré vyplývajú z nového zá
kona o vysokých školách. Aj tu je viacero možných ciest.
Vážené dámy, váženi páni, ponúkam vám moju predstavu, a ak ju
prijmete, prosím vás o spoluprácu. Bez nej ide len o prázdne slová. Pro
sím tiež, aby sa môj pohľad na činnosť univerzity, ak bude iný, ako bol
pohľad doterajšieho vedenia, neponímal ako jeho kritika. Konanie doteraj
šieho vedenia bolo inšpiratívne, hoci môj program môže zdôrazňovať
iné aspekty poslania univerzity.
V ďalšom zosumarizujem nasledovné oblasti, ktoré z hľadiska činnosti
UK považujem za dôležité, hoci podrobnejšie sa môžem venovať len nie
ktorým z nich:
- Štruktúra siete slovenských vysokých škôl, najmä ich financovanie, ur
čujú vonkajšie prostredie, v ktorom UK realizuje svoje poslanie.
- Vzdelávacie programy. Dôraz na masové vzdelávanie, či na špičkové, ako
tieto aspekty zosúladiť?
- Doktorandské štúdium, vedecká (umelecká) práca.
- Učitelia, vedeckí pracovníci, zamestnanci UK. Osobnosti, o ktoré sa mož
no oprief. Konkurzy na obsadenie funkčných miest docentov a profe
sorov.
- Hodnotenie vzdelávacej a vedeckej práce, rozvojové programy univer
zity.
- Manažment univerzity. Spoločný informačný a ekonomický systém, in
formačný systém pre vzdelávacie aktivity.
- Financovanie v rámci univerzity, financovanie vysokých škôl.
- Informačné a počítačové zabezpečenie, knižnice.
- Infrastruktura, technické vybavenie laboratórií, vedeckých a ďalších pra
covísk univerzity.
- Ubytovanie študentov, kultúrne možnosti, športové aktivity, klubová
činnosť.
V akej sieti slovenských vysokých škôl pôsobí UK? Je známe, že v SR
máme najviac vysokých škôl v Európe v prepočte na 100 tis. obyvateľov.
S jedinou výnimkou sú to všetko VŠ univerzitného typu. Bez ohľadu na
demografický vývoj a zdravý rozum sa zakladajú stále ďalšie. Slovensko
prijalo síce Bolonskú výzvu, vrátane systému trojstupňového vzdelávania,
ale skutočnosť je taká, že len približne 5 % absolventov VŠ končí prak
ticky orientovaným, lacnejším a pre mnohých študentov zvládnuteľným
bakalárskym stupňom štúdia. Neprávom sa podceňuje, bakalár len hľadá
svoje miesto v štruktúre akceptovaných pracovných miest v spoločnosti
Predstavitelia štátu hovona o programe, podľa ktorého má prejsť VŠ vzde
lávaním 30 % a dokonca až 40 % percent populácie 18-ročných. Zároveň
SR na vysoké školy vynakladá percento HDP, ktorým sa zaraďujeme na
koniec zoznamu európskych krajín. Pritom inštitucionálne financovanie
VŠ zo štátneho rozpočtu závisí takmer výlučne od počtu študentov, od tzv
koeficientu personálnej náročnosti (pri rozpise miezd), kvalifikačnej štruk
túry učiteľov a koeficientu ekonomickej náročnosti. V podstate vôbec
nezohľadňuje kvalitu vzdelávania a vedy, a pri súčasnej politike v tejto
oblasti kvalita musí nevyhnutne klesat. Z počtu študentov je takmer fetiš,
pričom je to indikátor, ktorý sa v mnohých odboroch dá splniť najľahšie.
Celý vzdelávací systém je orientovaný na masové vzdelávanie. Nie sme
s týmto problémom sami. Vlani sa dokonca v Birminghame organizovala
konferencia s názvom „Musí byt masové vzdelávanie hrobárom kvality?”
Ide teda o známy konflikt masového a špičkového vzdelávania, ktorý
Slovensko už vyriešilo - jednoznačne prehráva špička.
Prichádzam k prvému bodu zhrnutia, ktoré smeruje k aktivitám sme
rom „nahor”.
Rektor UK má spoločenské postavenie, ktoré mu občas umožní rokovať
s najvyššími predstaviteľmi štátu. Využil by som možnost presviedčať ich
(možno na pokračovanie) o potrebných zmenách, ktoré by pomohli reali
zovať zámery, ktoré som vyššie spomenul. Ešte pridávam skutočne de
vastujúce platové ocenenie celej univerzitnej sféry, vrátane osobností,
u ktorých sa spája vynikajúci učiteľ aj vedec.
Vzdelávacie programy UK. Nemyslím si, že by sa hlavné úsilie UK ma
lo uberať extenzívnou cestou, t.j. rozširovaním počtu študentov, aj keď
spôsob financovania VŠ k tomu nabáda. Boj o študenta je realitou, s kto
rou musíme počítať. Aj na UK treba starostlivo uvážit podiel uzavretej for
my bakalárskeho štúdia, t.j. formy, u ktorej sa nepredpokladá pokračo
vanie v magisterskej forme. Aj na veľkých, uznávaných univerzitách je
významný. Ak sa má v SR dosiahnuť proklamovaný podiel vysokoškolsky
vzdelanej mládeže, musí aj u nás dominovat. Masové vzdelávanie sa ne
dá realizovať inak. Uplatnenie UK na trhu vzdelávania nie je však orien
tované len, ä hlavne na túto oblasť. Treba si uvedomiť, že záujmy rôznych
skupín študentov sa líšia. Väčšina zrejme chce solídne vedomosti a získať
diplom, s ktorým sa uplatní v SR aj na európskom trhu práce. Myslím, že
toto UK poskytuje, dominantne na magisterskom (doktorskom) stupni.
Optimisticky si myslím, že len menšia časf študentov nechce nič viac, ako
čo najľahšie získat práve len ten diplom. A dúfam, že je veľa takých, ktorí
chcú získať špičkové vzdelávanie v širokom spektre ponúkaných
odborov, porovnateľné s vysokým európskym štandardom. Ide o študen
tov, ktorí chcú byť pripravení nielen na ďalšiu vedeckú kariéru, ale aj ta
kých, u ktorých sa v náročnom prostredí univerzity vypestujú návyky
potrebné pre tvorivú koncepčnú prácu, riešenie neobvyklých kompli
kovaných problémov. Obávam sa, že stále viac našich študentov odchá
dza do Čiech a ďalej na západ a hľadá tam práve tento vysoký štandard,
tvrdiac, že "diplom z Bratislavy je nám v Hamburgu nanič" (citát z titulku
jedného článku v SME). Prichádzame o nich, o mnohých natrvalo, možno
aj preto, že náš trh práce - zatiaľ - takýchto absolventov VŠ nedoceňuje.
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Ak teda majú mať títo študenti možnosť špičkového vzdelávania doma,
kto iný ak nie UK im ho má ponúknuť? Netvrdím, že ho neponúka aj dnes,
ale program, ktorý navrhujem, je sústrediť sa práve na rozvoj tohto as
pektu vzdelávania na UK a ubrániť sa úniku mozgov Nie je to ale len
otázka snahy, osobností, ale aj technických podmienok. Len niektoré na
še fakulty realizujú vo väčšom rozsahu vzdelávanie pre zahraničných
študentov. Bol by som rád, keď už naši študenti chodia do vyspelého
sveta, aby z tohto vyspelého sveta študenti chodili viac aj na UK, vediac,
že v niektorých odboroch predstavujeme špičku. Udržali by sme aj na
šich najlepších študentov. Aby sa nezdalo, že sa týmto chcem zapáčit
študentom, prehlasujem, že je v tom aj kus sebectva Sám rád pracujem
so zapálenými špičkovými študentmi, je to užitočné aj pre vedecké pro
jekty môjho pracoviska.
Ak som zvýraznil aspekt špičkového vzdelávania, nemienim tým nejaké
elitárstvo a podcenenie masového vzdelávania vo všetkých jeho rôznych
formách. Vzdelávanie velkých skupín študentov |e záslužné a náročné
a pri financovaní podľa počtu študentov by bol hazard podceniť ho Môže
vyvážit problém získavania študentov v študijných odboroch, kde je
neúčelné vychovávať mnoho študentov, alebo o ktoré je menší záujem
Získavaniu študentov treba venovať mimoriadnu pozornosť Týka sa
to napr. aj môjho odboru, chémie, kde máme možnosť poskytnúť skutočne
medzinárodne uznávanú kvalitu, a študentov nám berú univerzity, ktoré
ponúkajú podstatne menej. Rovnako nemienim podceňoval externé vzde
lávanie prip. dištančné vzdelávanie. a| keď sú to formy, ktoré nie sú môjmu
srdcu blízke. Myslím, že treba nájsf správne proporcie medzi všetkými for
mami vzdelávania Podiel externého vzdelávania na UK je asi 1/3 všetkých
absolventov, čo je podľa mňa na hranici únosnosti Na čom ale budem trval
je to. že všetky formy, aj externé, musia byt riadne akreditované Tým
myslím akreditáciu tých konkrétnych programov, ktoré sa poskytujú príp
aj mimo sídla UK, vrátene rozsahu výučby, obsadenie prednášok a semi
nárov, zabezpečenie infraštruktúrou atd Nestačí formálne právo poskytovať
príslušný diplom na základe akreditácie študijného programu denného
štúdia.
Ďalšou oblasťou sú školenia, doškoľovania, kurzy, pnprava expertov atď
aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania ktoré môžu slúžil ako doplnok
k upevňovaniu a zvyšovaniu atraktivity UK pre občanov firmy štátnu správu
i samosprávu, i ako zdroj príjmov Nesmú ale isť na úkor hlavného posla
nia univerzity.
Ak som navrhol, aby UK na Slovensku dominovala v oblasti špičkového
vzdelávania, resp aby toto svoje postavenie ešte posilnila, tak je zrejmé
že nevyhnutným predpokladom je kvalitné doktorandské študlum, naj
vyšší stupeň vzdelávania, a vedecká resp umelecká práca Zahrňuie aj
medzinárodnú spoluprácu a mobilitu študentov a učiteľov
Doktoranské štúdium vedúce k titulu PhD. uskutočňuje UK vo viac než
150 študijných odboroch a jeho podiel v SR je skutočne vysoký, asi 36 %
To sa zdá byť priaznivé a zodpovedá ambícii UK byt výskumnou univer
zitou. Na UK reprezentuje (za rok 2000) 3,7 % absolventov všetkých foriem
vzdelávania, čo vzhľadom na priemer v SR nie je málo, ale podstatne me
nej než na vyspelých európskych univerzitách. Negatívom je, že jednotlivé
fakulty sa na tomto čísle podieľajú nerovnomerne, že produktom dizertá
cií doktorandov nie sú v mnohých prípadoch medzinárodné vedecké publi
kácie, aspoň nie v žiadúcom počte a to, že len časf absolventov realizo
vala svoju dizertáciu na projektoch UK (inak by podiel doktorandov klesol
pod 3 %). Doktorandi predstavujú velký vedecký potenciál Môžu tiež pri
spieť k omladeniu učiteľského zboru. Budem podporovat rozvoj tohto stup
ňa na všetkých fakultách s cieľom dosiahnuť vyšší podiel absolventov
a najmä jeho vyššiu kvalitu a účinnosť. Odhliadnuc od podpory tohto vzde
lávania z alternatívnych zdrojov (ak vôbec reálne sú) budem voči minis
terstvu školstva presadzovať, aby financovanie doktorandského štúdia
záviselo od jeho doterajšej úspešnosti. Je známe, že len malé percento
PhD. študentov toto štúdium aj ukončí a že je často len prestupnou sta
nicou na lukratívnejšie zamestnanie. Ďalej, aby záviselo na doterajších ve
deckých výsledkoch univerzít, vychádzajúc z hodnotenia subjektov vedy
Aj v tejto forme by mala UK rozvíjať spoluprácu s inými inštitúciami vedy
preukazujúcimi reálnu kvalitu, najmä ústavmi SAV, a to aj v personálne|
oblasti
Hodnotenie vzdelávacej a vedeckej práce, rozvojové programy uni
verzity, sú nevyhnutným nástrojom pre presadenie zámerov, o ktorých
som hovoril. Toto je oblasť, ktorej som venoval za posledných 12 rokov veta
pozorností Ak sa má rozvíjať špičkové vzdelávanie a najma doktorand
ské štúdium podložené kvalitnou vedeckou prácou, nie je možné ju za
nedbat. Má dve formy. Jednou je interné hodnotenie samotnou univerzi
tou, s cieľom hľadať možnosti vlastného zlepšenia a je v jej na|vlastne|šom
záujme. Nejde len o hodnotenie vedeckej a vzdelávacej práce, ale aj o hod
notenie kvality manažmentu a podmienok, v ktorých sa vzdelávanie a ve
decká či umelecká práca realizujú Inou formou je externé hodnotenie
a porovnanie s inými subjektami. Nemyslím si, že by v súčasnosti externé
hodnotenia boli dostatočnou pákou Ostatné sa urobilo v r 2000 a vyso
ké školy ho odmietli, vrátane UK. Dovolím si tvrdiť, na vlastnú škodu
UK bola kontraktorom úlohy TEMPUS „Modelové inštitucionálne hodnote
nie na vybraných slovenských univerzitách” , ktorá prebiehala v spoluprá
ci s univerzitami v Portugalsku a írsku UK organizovala konferenciu
o kvalite a hodnotení vzdelávacej práce, ale chýba komplexnejšie hodno
tenie vedy Domnievam sa, že ak sa na UK urobil pokus o určité zjednote
nie hodnotenia vzdelávacej práce, podobný krok treba urobil aj v oblasti
vedeckej práce

Mal som možnosť prispieť do dvoch hodnotiacich materiálov, ktoré vy
dali INEKO (Stredoeurópsky inštitút pre ekonomické a sociálne reformy)
a SGI (Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť). Bola to Národná
správa o vzdelávacej politike a Národná správa o vedecko-technickej
politike. O kvalite vzdelávania som sa už zmienil - len dodám, že si myslím,
že po stupne magisterského-inžinierskeho-doktorského vrátane, sú po
núkané študijné programy a kvalita našich absolventov porovnateľné s bež
ným európskym štandardom, zatiaľ čo v mnohých odboroch doktorandské
ho štúdia zaostávame. Pri trochu prísnejšom pohľade to platí aj v merítku
UK. Zdevastované prostredie, v ktorom sa všetky stupne vzdelávania usku
točňujú, t.j. neudržateľné prístrojové vybavenie, prakticky úplná absencia
vedeckých knižníc a stupňujúce sa problémy s personálnym obsadením,
povedú k dálšiemu poklesu úrovne. Nemyslím, že je možné na ktorej
koľvek inštitúcií rozsahu UK dosiahnuť špičkovú medzinárodnú ba ani
domácu úroveň vo všetkých odboroch, ale na UK má taká úroveň do
minovať. Prinajmenšom by v žiadnom odbore nemala ísť pod slovenský
štandard.
Niektoré moje názory na kvalitu vzdelávania a najmä vedy v SR sa zvyknú
označovať ako príliš kritické. Aj keď UK vo väčšine odborov predstavuje
to lepšie alebo najlepšie, čo v SR máme, považujem falošné sebauspo
kojenie za škodlivé. Neuspokojuje ma názor, že pri biednom financovaní
VŠ vzdelávania a vedy vlastne dosahujeme takmer hrdinské výsledky, aj ak
by to bola pravda. Tým len pritakávame vláde, že s lepším financovaním
tejto oblasti, vrátane aspoň trochu motivačných platov, sa ešte dá počkat,
a že banky a iné oblasti sú pre oživenie hospodárstva dôležitejšie, a tak sa
platí stovka miliárd na ich oživenie. Musia sa veľmi rýchle nájsť aj zdroje
na vedu a vzdelávanie Ak premrháme ľudský potenciál, možno celú
generáciu, ten nám z vyspelejšieho sveta nepríde
Trúfam si povedať, že dobre poznám vedecký potenciál univerzít, aj
dalších subjektov vedy v SR V správe INEKO, ktorú som spomínal, sa
napr. konštatuje, že v SR za ostatných 5 rokov stagnuje počet publikácií
v medzinárodných periodikách, pričom voči vyspelému svetu nepresahuje
v prepočte na velkost populácie 20 - 30 percent počtu produkovaného
v stredne velkých štátoch vyspelej Európy a že sa stupňuje aj zaostáva
nie za krajinami strednej a východnej Európy. V indikátore, ako je Relatív
ny citačný impact (RCI), sme na jednom z troch posledných miest porov
návaných krajín, spolu s Bulharskom a Rumunskom. To sú celoslovenské
údaje, vrátane produkcie SAV. Len dokumentujú skutočnosť, že dlhodobé
oddelenie vedy a vzdelávania nevedie k lepšej výkonnosti vo vede a ne
blaho sa prejaví aj v kvalite vyšších stupňov vzdelávania. To nám na UK
nemôže byť ľahostajné.
Môžem urobiť druhú sumarizáciu krokov, ktoré navrhujem
Štruktúra UK je v podstate uzavretá. V oblasti vzdelávania navrhujem
sústredit pozornost na kvalitu vzdelania v dobrej rovnováhe s masovým
vzdelávaním. Chýbajú univerzitné študijné programy, predpokladám ich
vznik. Treba hľadať cestu na zefektívnenie výučby - verím, že sa nájde
vôľa na odstránenie časti duplicitných jednotiek študijných programov
v rámci univerzity.
1. Pre zabezpečenie kvality navrhujem vypracovať systém vnútornej evalvácie vzdelávacích programov, ale najmä doktorandského štúdia a vý
sledkov vo vede. Má mat spoločné črty, ale zároveň rešpektovať špecifiká
jednotlivých vzdelávacích programov a vedeckej práce v rôznych odbo
roch a programoch. Toto hodnotenie má zobraziť jednak bežné scientiometrické údaje (napokon pre zaradenie medzi výskumné univerzity ich
bude aj tak vyžadovať AK), ale aj ďalšie indikátory. Pôjde najmä o význam
né publikácie, o významné nové technológie, patenty, liečebné či diagnos
tické metódy a pod., a v neposlednom rade o prierezové práce v prospech
kultivovania a riadenia spoločnosti, určovania jej vízie a pod. Ide aj o také
práce, ktorými by UK navonok dokum entovala svoj význam pre rozvoj
spoločnosti.
2. Od AK a komisie pre periodické hodnotenie subjektov vedy v SR
žiadať korektné, ale prísne hodnotenie vedeckej výkonnosti a najmä
prísne kritériá pre zaradenie medzi výskumné univerzity (UK je zatiaľ jedinou
univerzitou, ktorá AK požiadala o zaradenie medzi výskumné univerzity).
Máme dosť sebavedomia, aby sme verili, že prísne kritériá splníme,
ale nepodporujem to, aby medzi takéto univerzity bola zaradená väčšina
univerzít v SR. Potom ale žiadať aj významné rozdiely v ich financovaní zo
strany MŠ. Súčasné financovanie nezodpovedá kvalite vzdelávacieho
a vedeckého potenciálu UK a značne ju poškodzuje, vrátane platov.
Vyvážený program masového aj špičkového vzdelávania si vyžaduje
úsilie každého pracovníka univerzity, ale bez osobností sa nezaobíde.
V mnohých odboroch čelíme generačnej kríze, v iných nám celkom chý
bajú a mali by sme rozmýšľať, ako ich získať. Nevidím cestu v tom, aby
sme umelo znižovali kritériá pre menovanie profesorov, len aby sme
ich mali (aj keď profesorov potrebujeme). Sú odbory, kde ich pre UK možno
získat z iných inštitúcií. V niektorých odboroch ich máme našťastie viac.
Starosti mi robí obsadzovanie funkčných miest docentov a profesorov pri
súčasnom financovaní. Rozbieha sa neskoro a zo strany MŠ, ktoré je
zatiaľ hlavným zdrojom mzdových prostriedkov, bez pravidiel a bez zo
hľadnenia kvality. Rozpustíme niektoré vynikajúce katedry, kde sa poda
rilo vybudovat pozoruhodný vzdelávací a vedecký potenciál troch či šty
roch profesorov, doktorov vied a ich školy? Na SAV by to nikdy neurobili.
Univerzita nie je iba vzdelávacou, ale UK |e rozhodne vedeckou inšti
túciou
Ďalším kľúčovým článkom prosperity univerzity je jej manažment. Spo
lieham sa na pomoc pani kvestorky a na pokračujúce výborné fungo

vanie všetkých oddelení a zamestnancov rektorátu Bez ich práce by
vedenie univerzity nemohlo plnit svoje úlohy.
V súvislosti s novým zákonom o vysokých školách vznikla otázka roz
delenia právomocí vedenia univerzity a dekanátov fakúlt. Som si istý, že
univerzitu nie je možné viesť centralisticky. Preto budem maximum prá
vomocí delegovat na fakulty (čo tak je, pokiaľ viem, už teraz), hoci detailné
rozhodnutie si vyžiada hlbšie sa zoznámiť s mechanizmami rozhodovania
na všetkých úrovniach a s ich funkčnosťou v prospech univerzity aj jej
fakúlt, V rozhodovaní rektorátu by malo ostaf nakladanie s majetkom uni
verzity a niekolko ďalších právomocí, v podstate tých, ktoré priamo vyplý
vajú zo zákona. Ako rektor by som chcel byť informovaný o obsadzovaní
funkčných miest profesorov. Ocenil by som, ak by senát univerzity súhla
sil s vytvorením fondu, nazvime ho motivačným fondom, ktorým by bo
lo možné v celouniverzitnom meradle oceniť nosné osobnosti. Ide o fond.
ktorý zo zákona nevyplýva. Na UK nie je ničím novým - na tom to bolo
a je založené fungovanie grantov pre mladých vedeckých pracovníkov
a doktorandov, čo je skvelá myšlienka. Navrhujem ju rozšíriť. Medzi pravid
lami pre využitie tohto fondu by malo napr. byt, že by z neho mohli čer
p a t- aj určité mzdové prostriedky - v rozumnom pomere mladí nádejní
učitelia univerzity (PriF UK taký fond má a ja ho považujem za mimoriad
ne prínosný), ako aj vedci absolútnej špičky. Nesmel by byť orientovaný
len na určitú skupinu odborov. Iným použitím by bola podpora rozvo
jových programov Napokon, možno v rozpore s tým, čo mak vyznávam
môže nastat situácia, ked bude treba podporiť určité oblasti, ktoré sú
neuspokojivé a nedokážu získať prostriedky pre svoju činnosť, ale UK ich
potrebuje udržať. Vo výnimočných prípadoch by bolo možné dočasne ich
podporiť, ak vypracujú plán na rozvoj.
Zákon o vysokých školách predpokladá viaczdrojové financovanie
a získavanie zdrojov z rozvojových programov. Jedným zo zdrojov finan
covania sú projekty VEGA. Zdá sa. že finančne viac podporované budú
projekty APVT (poskytuje aspoň minimálne prostriedky aj pre odmeny
riešiteľom) a medzinárodné projekty, najmä 6. Rámcového programu
COST, sietí excelencie Už som hovoril o možnostiach doplnkového vzde
lávania. ďalej je to podnikateľská činnost a iné aktivity. Úlohou RUK je
tieto aktivity logisticky podporovat, najma ak z viacerých nešitelia odvá
dzajú časť prostriedkov vedeniu univerzity
Fakultám by pomohla servisná činnosť pre projekty 6RP a iné medziná
rodné projekty, pri prezentáciách na výstavách a v kontakte s riadiacimi
štruktúrami týchto projektov
Najmä v situácii, keď zamkla právna subjektivita fakúlt, je pre servis rek
torátu fakultám a pre zaistenie dvojsmerného toku informácií nevyhnutné
v rámci UK používat Jednotný Informačno-ekonomický systém mapr
na PriF UK sa používa MARK), jednotnú študijnú agendu.
Vo finančných tokoch by som sa snažil o transparentnost, vratane r.apr
zverejňovania priemerných platov učiteľov a zamestnancov vo vhodnej
štruktúre na jednotlivých takultách.
Neostáva mi čas venovať sa krokom, ktoré by odvrátili kolaps prístro
jového vybavenia vo vzdelávaní aj výskume. Nechcem sa ale vyhnúť
skutočnosti, že vedecká a študentská komunita nemá k dispozícii žiad
nu vedeckú knižnicu s fondom vedeckej literatúry v rôznych odboroch
a v rozumnej šírke aspoň v elektronickej forme. Vďaka za WOS. ale to je
málo. Bez vedeckej literatúry nemôže byt reč o špičkovom medzinárodne
uznávanom vzdelávaní, ba ani vzdelávaní, ktoré by bolo založené na
aktívnom prístupe študenta k štúdiu, problémovo onentovanému štúdiu
a pod. Vyviniem úsilie o zriadenie spoločnej vedeckej knižnice v spo
lupráci s ďalšími univerzitami a SAV.
Viac pozornosti by si zaslúžili problémy ubytovania študentov, kultúr
nych možností, športových aktivít, klubová činnost. Majú velký význam
v kultivovaní osobnosti. Okrem toho, len pri dostatočnej kapacite ubytova
nia študentov a k ich primeranej spokojnosti môže UK pôsobiť prinaj
menšom ako celoslovenská inštitúcia a umožní nám získat výborných
študentov z regiónov ďaleko od Bratislavy
Vážení členovia Akademického senátu UK. dámy a páni ďakujem vám
za pozornost, ktorú ste venovali mojim predstavám o možnom fungovaní
Univerzity Komenského, našej Alma Mater.
V ďalšej časti prof. M. Urban odpovedal na otázky členov senátu
Vyjadril svoj názor na vzťah medzi masovým a špičkovým vzdelávaním,
keď ich prirovnal k dvom pilierom strechy, medzi ktorými je piotrebné hladaf optimálny pomer V súvislosti s realizáciou systemizacie konštatoval,
že je to zložitý problém, do riešenia ktorého malo vstúpil aj MŠ SR. Pn tej
zavádzaní na UK by na kvalitných pracoviskách oodporoval zachovanie
vyššieho počtu systemizovaných miest v rovnakom odbore Vyjadnl tiež
obavu z využívania inštitútu „mimonadny profesor" v praxi, najma na no
vozriadených univerzitách. Rozširovanie bakalárskeho štúdia na UK popn
magisterskom je podľa prof. M. Urbana otázkou efektivity, predpokladá
však, že UK sa bude orientovať na vyššie stupne vzdelavama V te|to
súvislosti poukázal na chybnú štruktúru vysokých škôl v SR v ktorej pre
vládajú školy univerzitného typu. Odpovedal tiež na otázku o rozdieloch
v poslaní bakalárskeho resp. magisterského stupňa, pričom sa opwera
o medzinárodne uznávane štandardy. V odpovedi na ďalšiu otázku ne
podporil názor, aby pri inauguračnom konaní vo VR UK bok kvant fikačne
ukazovatele vedeckej činnosti jednotné pre všetky odbory a neodporuč
z časových dôvodov rozšíril inauguračné vystupsena o diskusiu, hoci
uznáva, že by mohla byť užitočná. K otázke sociálneho a ekonomického
postavenia študentov vyslovil prof. M Urban názor, aby boli študenti a«
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tívnejši pri presadzovaní svojich práv, najmä v spojitosti s možnosťami
ubytovania a s očakávaným spoplatnením vysokoškolského štúdia a do
plnil, že tieto problémy by bolo možné efektívne riešiť redukciou počtu
vysokých škôl a následným adekvátnym rozložením štátnych finančných
prostriedkov. V súvislosti s kompetenciami a pôsobnosťou Univerzity v ob
lasti pracovnoprávnych vzťahov a rozvoja ľudských zdrojov tak, ako ich sta
novuje Štatút UK, prof. M. Urban konštatoval, že vzťah Univerzity a fakúlt by
mal byť vzťahom dohody. Keďže AS UK schvaľuje rozpočet školy, mal by
podporiť vytvorenie motivačného fondu, ktorý by umožnil rektorovi pod
poriť špičkové a iniciovat nové smery rozvoja Univerzity. V odpovedi na

ďalšiu otázku pripustil znovuotvorenie diskusie k Štatútu UK, zdôraznil
však, že právomoci rektora diktuje zákon. Ďalej v diskusii prot. M, Urban
uviedol, že bude podporovat všetky prospešné aktivity Univerzity vrátane
dištančného vzdelávania, tie však nemôžu ísť na úkor hlavného poslania
inštitúcie. Univerzita musí byť špičkovou inštitúciou a produkovať špičko
vú vedu aj v záujme vysokej kvality magisterského a doktorandského
štúdia. V reakcii na záverečnú otázku prot. M. Urban konštatoval, že má
úzke pracovné kontakty s viacerými zahraničnými univerzitami, s riade
ním UK, ako aj s viacúčelovým financovaním či s nakladaním s majetkom
Univerzity však skúsenosti nemá.

T re tie h o kandidáta na re k to ra UK - d o c. F. Gahéra p re d s ta v il doc. PhDr. L. K iczko, CSc., dekan FiF UK
Vážené dámy a páni, milí študenti,
dovoľujem si predstúpiť pred toto fórum, aby som predstavil navrhované
ho kandidáta na rektora Univerzity Komenského pána docenta Františka
Gahéra. Pokiaľ ide o jeho kurikulum, obmedzím sa na minimum a moje
predstavovanie bude spočívať v tom, ako vnímam pána kandidáta v pro
stredí Filozofickej fakulty, v prostredí, v ktorom spolupracujeme, v prostredí,
v ktorom vykonáva svoju činnost vysokoškolského učiteľa, vedca a aj or
ganizátora.
Pán docent Gahér je relatívne mladý, má 45 rokov. Maturoval na gym
náziu Jura Hronca v Bratislave v roku 1976 a vysokoškolské vzdelanie
získal na Univerzite Komenského. Študoval v časoch, kedy takéto štúdium
bolo možné - a veľmi ľutujem, že dnes takéto štúdium nemáme - bolo to
štúdium filozofe a fyziky. Určite ani dnes nič nestojí v ceste, aby sa takéto
štúdium zrealizovalo a myslím si, že otvorenie univerzity zvnútra by k tomu
aj malo smerovať. Pán docent Gahér ukončil vysokoškolské vzdelanie
v roku 198I a odvtedy nepretržite 21 rokov je jeho ďalší profesijný život
spojený s Univerzitou Komenského. Začal pracovat ako asistent, najprv ako
mladý absolvent na študijnom pobyte na Katedre filozofie Filozofickej
fakulty UK, potom ako mladý asistent, následne bol prijatý na Katedru
logiky a metodológie vied, kde získal vedecko-akademickú hodnosť kan
didáta vied a kde sa v r. 2000 úspešne habilitoval. Od r. 1998 pôsobí ako
vedúci Katedry logiky a metodológie vied. Je to pracovisko, ktoré je svo
jím rozsahom a počtom pracovníkov neveľké, ale svojím významom, do
volím si tvrdiť, dost velké, pretože výučba logiky na Filozofickej fakulte
zasahuje do mnohých ďalších odborov a som veľmi rád, že pánovi do
centovi Gahérovi sa podarila aj ďalšia vec - implantovať výučbu logiky aj
na niektoré iné pracoviská našej Univerzity, napríklad aj na Právnickú fa
kultu UK.
Pokiaľ ide o pána docenta Gahéra ako človeka, ktorý v súčasnosti za
stáva funkciu predsedu Akademického senátu UK, myslím, že z tohto
pohľadu nie je veľmi potrebné ho tomuto fóru predstavovať. Ako ho vní
mame - je to človek, ktorý je prísny, ale spravodlivý, ktorý má mimoriad
ny zmysel pre dodržiavanie pravidiel, pre dodržiavanie zákona, ale na
druhej strane je to človek, ktorý je schopný a ochotný počúvať hlas iné
ho, skôr než dospeje k záveru. Potrpí si, takto ho vnímam ja, na logickú
korektnosť, na racionálnu argumentáciu a je ochotný týmto spôsobom na
čúvať hlasu diskutérov.
Rád by som teraz prešiel do inej roviny, keďže v tejto rovine ho poznáte
vy lepšie. Ja by som ho rád predstavil ako vysokoškolského učiteľa, ved
ca a nakoniec ako obyčajného človeka. Pán docent Gahér venuje veľmi
veľa energie, schopností, veľmi veľa času študentom. Odráža sa to nielen
v tom, čo nebýva vždy zvykom hlavne na malých odboroch, teda vo vy
sokom pedagogickom úväzku - ten robí veľmi rád, a samozrejme, že je
to späté s mimoriadnym objemom nielen pracovného a mimopracovného
času, ale aj vynakladaného úsilia. Jeho vztah k študentom študenti vní
majú niekedy ako veľmi prísny. Ale opakujem, ako dekan fakulty mám ta
kú skúsenosť, jeho vztah k študentom je prísny, ale korektný, spravodlivý
a vecný. A neviem si ani predstaviť iný spôsob, ako by vysokoškolský
učiteľ mohol dodržať, resp. dbať o kvalitu toho, čo vyučuje, ak by naozaj

nebol prísnym, spravodlivým, korektným a vecným. Čo vyznačuje pána
docenta Gahéra ako vysokoškolského učiteľa a docenta je to že dokázal
a dokáže okolo seba skĺbiť skupinu mladých pracovníkov fakulty, skupinu
mladých asistentov a doktorandov na Katedre logiky a aj nových mla
dých študentov filozofov. Je veľmi ochotný prijať týchto mladých ľudí do
riešenia grantových projektov, o ktoré sa doteraz úspešne uchádza a za
pájať ich aj do medzinárodnej spolupráce so zahraničnými univerzitami
Tu by som chcel osobitne vyzdvihnúť jeho veľmi dobré kontakty s čes
kými univerzitami - s Karlovou univerzitou v Prahe, ale aj s Masarykovou
univerzitou v Brne, rozvíja úspešne nielen vedeckú činnosť, ale a| činnosť,
ktorú by som označil za sponzorujúcu mladých ľudí. a to s univerzitnými
pracoviskami v susednom Rakúsku, ako aj s univerzitnými pracoviskami
v Nemecku Sám je autorom troch vedeckých monografi a viac ako dvoch
desiatok vedeckých štúdií, nepočítajúc do toho samozrejme ďalšie od
borné články a odborné štúdie V tejto súvislosti jxikiaľ by som mal ho
vořit o jeho vedeckej a publikačnej aktivite, rád by som zdôraznil jednu vec
ktorú na fakulte, realizujúcej učiteľské štúdium, vnímame ako mimoriadne
dôležitú Pán docent Gahér sa podieľa aj na takej tvorbe ktorá nebýva
oceňovaná pri kvalifikačných postupoch vysokoškolských učiteľov Je to
práca v prospech stredoškolského študenta Je spoluautorom a autorom
viacerých učebných príručiek a sám som mal možnost spolupracovat
s ním napnklad na stredoškolskej učebnici filozofie ktorá sa používa v rám
d stredoškolského predmetu Náuka o spoločnosti A| keď môžeme zaujat
také stanovisko, že o stredné školy nech sa starajú stredoškolskí u&telta
ja celkom tento názor nezdieľam Myslím si. že prepojenie vysokej a stred
nej školy je mimoriadne dôležité najma v situácii ktorú potvrdzujú moje
6-ročné skúsenosti vo funkcii dekana, že na niektorých fakultách
ne
chcem to paušalizoval - sledujeme veľmi nepriaznivý trend z roka na rok
klesá úroveň vedomosti stredoškolských študentov Preto si myslím že aj
táto činnost vysokoškolského učiteľa vo vzťahu k stredným školám je dô
ležitá.
Nakoniec mi dovolte ešte povedať niekolko slov o doc. Gahérovi ako
o mojom kolegovi, ako o človeku. Hádam neprezradím nijaké tajomstvo,
ak budem trocha osobný. Keď som začínal pôsobiť na Filozofickej fakulte
UK ako mladý asistent, terajší pán doc. Gahér bol jedným z mojich prvých
študentov na odbore filozofie, konkrétne na predmete Dejiny filozofie. Už
ako študent bol v zdravom slova zmysle tvrdohlavý, tvrdohlavo išiel za
svojím cieľom, tvrdohlavo sledoval aj to, aby sme my. ako začínajúci uči
telia, robili svoju prácu dobre. Aby sme odovzdávali študentom to. čo im
odovzdávať máme a myslím si, že táto významná črta je preňho charakte
ristická doteraz. A nakoniec ešte posledné dve vety o doc. Gahérovi ako
o človeku. Nie je to len vysokoškolský učiteľ, nielen vedecký pracovník,
nielen vysokoškolský docent, nielen predseda Akademického senátu,
je to aj človek, ktorý má rád šjxirt, človek, ktorý absolvuje aj také aktivity,
ako je splav Dunaja. A je to človek, ktorý sa venuje aj takým záľubám, ako
je vinohradníctvo a vinárstvo. Myslím si, že toto všetko dotvára komplex
ne osobnosť človeka, ktorú nemôžme v nijakom prípade zredukovať len
na pôsobenie na vysokej škole, alebo na pôsobenie vo vedeckej komu
nite.
Ďakujem za pozornosť.

Následne sa ujal slova doc. PhDr. F. GAHÉR, CSc., aby predniesol svoje Programové vyhlásenie
Vážené senátorky, vážení senátori, vážený pán rektor,
vážení páni prorektori, vážená pani kvestorka, vážení páni profesori,
docenti, učitelia, študenti, ostatní zamestnanci Univerzity Komenského,
milí hostia!
Autonómia je podmienkou sine qua non pre kvalitné vzdelávanie a úspeš
ný vedecký výskum na pôde univerzity. Autonómia univerzity znamená
naplnenie poslania, ktoré nie je obmedzované či limitované vonkajšími mo
censkými a politickými vplyvmi. Sloboda bádania, hľadania pravdy a spra
vodlivosti je to, na čom je založená idea univerzity.
Máme dnes skutočnú autonómiu? Pravdivou odpovedbu je, že skutoč
nú autonómiu dnes nemáme. Nedostatok finančných prostriedkov na
činnosť vysokých škôl robí z nich ekonomicky neslobodné inštitúcie. Tento
nedostatok vyplýva z nepochopenia a nedocenenia významu vysokých
škôl a ich úloh pre rozvoj spoločnosti.
Čo v tejto kritickej situácii môžeme urobiť? Je tu niekto, kto naozaj vie,
ktorý postup je najlepší, ktoré problém y sú najpodstatnejšie? Máme toto
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riešenie nechať na jednotlivca, alebo sa chceme s týmito problémami bo
riť spoločne?
Aj toto stretnutie nie je dôležité len z hľadiska toho, 6 by som vás úspeš
ne alebo menej úspešne presvedčil o správnosti jednotlivých podrobnos
tí môjho programu. Zmysel tohto stretnutia chápem skôr ako príležitosť
na rozhovor o zásadných otázkach, ktoré sa týkajú prežitia univerzity, ako
výzvu na diskusiu o problémoch, ktoré ohrozujú činnosť a rozvoj univerzity
Preto ako prvoradé vidím potrebu definovať veľmi presne, čo su
hlavné príčiny tohto stavu a následne po dobrom zvážení vybrať jed
notlivé konkrétne kroky na jeho odstránenie. Z tohto dôvodu nemusí
byt najdôležitejšie hovoriť napríklad o tom, ako si ja predstavujem perso
nálny rozvoj univerzity, prekonanie mizivo nízkej úspešnosti doktorand
ského štúdia, vytvorenie dôstojných mzdových podmienok pre učiteľov,
zabránenie starnutiu učiteľského zboru vytváraním vhodných podmienok
pre mladých asistentov, ako si predstavujem rozvoj IIKS, internetovej sie
te, virtuálnej knižnice atď, atď. pretože tieto problémy sa nedajú riešiť inak

ako spoločne. Takže nemám svoj program, ale len návrhy na náš spoloč
ný program.
Financovanie univerzity musí mať tri hlavné zdroje: 1. dotácia od
štátu; 2. prostriedky z grantov, vedeckých projektov, a to v budúcnosti
najmä z fondov Európskej únie; 3. vlastné príjmy, zabezpečené svo
jou činnosťou.
K oblasti prvých zdrojov: Domnievam sa, že hlavnou príčinou tohto kri
tického stavu je to, že štátne orgány nechápu, že jedinou cestou rozvoja
spoločnosti je vzdelanie, z čoho vyplýva aj ich postoj k zabezpečeniu
činnosti VŠ; nemám na zreteli to, čo vládni predstavitelia hovoria, ale to,
čo robia, pretože nie slová, ale skutky vypovedajú o skutočných postojoch.
Aké konkrétne úlohy by sme mali plniť, aby sa zmenil tento postoj:
1. Za rozhodujúcu úlohu našej Alma mater, ktorá je najstaršia a naj
väčšia zo všetkých slovenských univerzít, by malo byť to, aby aj za iné
vysoké školy presadila iný vzťah zo strany vlády, aby sa naplnili progra
mové deklarácie vlády vo vzťahu k zabezpečeniu činnosti vysokých škôl.
Už nás nebaví počúvať slová najrozličnejších expertov o nutnosti reforiem
vysokého školstva. Veď ktorý iný rezort zvýšil svoju produktivitu tak ako
vysoké školy: v roku 2001 bol počet študentov dvojnásobný oproti roku
1992, ale rozpočet na rok 2002 je reálne menší ako v roku 1992.
2. Za najakútnejšie je presadiť to, aby štát okamžite zvýšil finančnú do
táciu vysokých škôl.
3. Zabránit, aby sa táto hlavná úloha odsúvala do ústrania a zakrývala
podružnými problémami a aktivitami.
4. Za jednu z rozhodujúcich aktuálnych úloh, na ktorú sme už takmer
rezignovali, musíme považovať naplnenie nárokov stanovených v zákone
o verejnej službe v mzdovej oblasti. S týmto súvisí aj ohrozenie právnych
istôt tohto štátu odsunutím účinnosti tzv. zdravotníckej tabulky pre zamest
nancov VŠ.
5. Musíme definovat minimálnu štruktúru pracovných miest univerzity,
potrebnú nielen pre udržanie súčasnej úrovne poslania univerzity, ale aj
jej rozvoja a nekompromisne žiadať na to finančné zdroje z peňazí daňo
vých poplatníkov, ktoré rozdeľuje štát.
6. Konkrétnou úlohou univerzity musí byť zabezpečenie sociálneho
postavenia študentov tak, aby najschopnejší mladí ľudia chceli a mohli
študovat na univerzite a najkvalitnejší mladí absolventi aj na nich ostávali.
7. Musíme žiadať takú zmenu financovania VŠ, ktorá zabezpečí aj štú
dium niektorých malých odborov, ktoré sú súčasťou kultúry národa.
8. Rovnako je dôležité zmeniť klauzulu v zákone o vysokých školách o fi
nančnom zabezpečení zo strany štátu iba na 5 % nárastu počtu prijatých
študentov. Bez tohto nemôžeme splnit požiadavky na zvýšenie počtu
kvalifikovaných a výkonných úradníkov, bez ktorých štátna a verejná správa
nedokáže splnit požiadavky pre vstup do EÚ, a čo je ešte horšie, ani vy
užiť výhody, ktoré tento vstup prináša. Kto iný, ak nie naša univerzita s kom
plexným vzdelávaním má povinnosť splniť túto úlohu.
9. Pre splnenie vyššie uvedených cieľov je potrebné neústupčivé medializovaníe problémov, pravidelné vyhlásenia pre tlač, organizovanie tlačo
vých konferencií. Veď verejnosť si možno ani neuvedomuje, že na armádu
dáva tento štát takmer trikrát viac ako na vysoké školy. Možno nevie, že
na jedného vysokoškolského študenta dáva z rozpočtu v priemere len

okolo 60 tisíc korún, ale na jedného väzňa dáva štát z peňazí daňových
poplatníkov ročne 300 tisíc korún, t.j. za jeden rok tolko, kolko na vysoko
školáka za celé štúdium. Verejnosť možno nevie, že žiadny z rezortov na
Slovensku nezvýšil po roku 1989 svoju produktivitu tak, ako vysoké škol
stvo.
Ak toto nedokážeme, môže to mat tieto dôsledky:
1. Nemusí sa len hovoriť o tom, že namiesto napĺňania našich úloh v ob
lasti vzdelávania a vedy sa stane najvyšším kritériom schopnosť obchodo
vať a podnikat; o čom inom svedčia aj vyhlásenia predstaviteľov rezortu
školstva, že tzv. neúspešné školy môžu skrachovať, pričom neodpoveda
jú na otázku, s čím bude podnikat klasický gréčtinár, latinčinár 6 astronóm.
Nepresvedčujme sa už teraz sami, že úspešnosť v obchodovaní je hlavnou
hodnotou aj pre akademickú komunitu.
2. Niektoré školy v súvislostí s prechodom majetku nebudú mat na opra
vy budov a majetku.
3. Stane sa skutočnosťou, že školy budú musieť prepúšťať zamestnan
cov nie z dôvodu prezamestnanosti, ale jednoducho preto, že prijmeme
predstavu o takomto .ekonom ickom“ správaní sa vysokých škôl
Okrem prostriedkov dotácií štátu druhým zdrojom sú prostriedky
z grantov a z vedeckých projektov. Najcennejšie bohatstvo univerzity intelektuálny potenciál členov jej akademickej obce - je rozhodujúcim fak
torom pre úspešnosť získavania takýchto prostriedkov. V tejto oblastí je
najväčšia možnost získavania prostriedkov zo zahraničných zdrojov, naj
mä projektov EÚ. Ak ste si prečítali manuál na vypĺňanie projektov pre
6. rámcový program, v ktorom je 1,8 mld. EUR, tak vám musí byt zrejmé,
že malé kolektívy veľmi ťažko toto budú zvládat. V tomto bode by univer
zita mala vybudovat perfektne fungujúce podporné servisné a metodické
centrá, s právnym, jazykovo-administratívnym i koncepčným poraden
stvom. Je najvyšším záujmom univerzity, aby kolektívy z univerzity získali
čo najviac projektov na vedu. Významnou súčasťou tejto oblasti musí byf
zvýšenie mobility študentov a učiteľov s využitím aktivity samých študentov
Práve pre získavanie financií z tretieho zdroja - z vlastných príjmov by mal platit princíp, podľa ktorého o úspešnosti vysokých škôl bude roz
hodovat to, kolko a za čo budú schopné predať svoje služby, pnčom ne
smie ísf o predaj poslania. Malo by ísf najmä o vzdelávanie zahraničných
študentov, vypracovávanie expertíz a odborných posudkov a iné platené
služby, a nie o predaj nehnuteľného majetku, ktorého cena v budúcnosti
určite stúpne Jednou z prvých úloh v tejto oblasti musí byf vypracovanie
zásad podnikateľskej činnosti za spoluúčast fakúlt. Tieto zásady by mali
dostatočne stimulovat tých, ktorí takéto zdroje priamo vytvárajú ale aj
zabezpečit rozvoj univerzity. Úlohou univerzity v tejto oblasti by malo byf
zabezpečenie kompletného odborného právneho, finančného a daňového
servisu.
Pri nakladaní s majetkom univerzity musí byf dôležitá spoluúčast fakúlt,
a preto je potrebné zverejniť kompletnú inventarizáciu nehnuteľného ma
jetku univerzity, ktorý spravuje. V tejto oblasti bude veľmi dôležitá úloha
manažmentu školy a jej fakúlt.
V tomto prejave nezazneli moje návrhy k mnohým dôležitým oblastiam
života univerzity. Ide napríklad o oblasť rozvoja vedy, sociálne služby pre
študentov, spoluprácu so zahraničnými partnermi, mobilitu študentov
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a učiteľov a pod. Pri riešení týchto otázok musia mať rozhodujúcu úlohu
odborné orgány, akým je napríklad vedecká rada univerzity, orgány štu
dentskej samosprávy, na ktorých koncepčnej práci musí byť založená
činnosť a rozvoj univerzity.
Môžem to zhrnúť. Ponúkajú sa dva varianty: A. právnymi normami jed
notlivé takulty zhora prinútime k integrácii: B. vyberieme si cestu integrácie
univerzity zdola, založenú na dobrovoľnom procese. Pri ceste integrácie
zdola nie sú vnútorné predpisy prekážkami pre využitie aktivity ľudí. Pri tejto
ceste nehrozí odcudzenie, strata spolupatričnosti k univerzite a jej hod
notám. Cesta integrácie zhora sa prejavuje konkrétne v centralizácii,
v množstve nezmyselných každodenných úkonov, ktoré znižujú akcie
schopnosť a odčerpávajú sily a čas a vyťvárajú informačnú bariéru v po
stupe od toho, kto má problém, po toho, kto ho rieši.
Záverom: som presvedčený, že iba silní jednotlivci, silné katedry a ústa
vy, silné takulty a ich spolupráca môžu vytvárať silnú univerzitu. Dútam,
že toto neznie len ako prázdne heslá, pretože pre naplnenie tohto prin
cípu Akademický senát ako reprezentant akademickej obce UK aj mnohé
vykonal. Spojenie síl, využitie tvorivého potenciálu členov akademickej ob
ce v rámci vhodných inštitúcií a orgánov za prísneho dodržiavania práv
nych noriem môže pomknút univerzitu oveľa ďalej, ako jej ktorýkoľvek
osvietený predstaviteľ. Je na vás, vážené senátorky a vážení senátori, ktorú
cestu si zvolí naša Alma mater.
Po vystúpení doc. F. Gahéra nasledovala diskusia
K vzťahu medzi vysokými školami a SAV sa doc. F. Gahér vyjadril, že tu
vzniká zbytočná averzia a pokojné spojenie, ktoré by bolo prínosom pre
obe strany, sa javí ako dlhodobý proces. Na otázku o vhodnosti súčasné
ho modelu práce VR UK odpovedal, že to je jeden z problémov, ku ktorým
AS UK nemá kom petenciu sa vyjadriť. Považoval by za účelné vypísať
na UK anketu mapujúcu problémy a názory členov AO. čo by prispelo
k efektivite práce managementu. Za hlavný problém udržania kvality vzde
lávacieho procesu označil doc. F. Gahér nedostatočné odmeňovanie, ktoré
je príčinou odchodu najlepších pracovníkov. V odpovedi na otázku o za
hraničných kontaktoch a o skúsenostiach v oblasti riadenia, ekonomiky
a financovania inštitúcie, informoval doc. F. Gahér o svojich zahraničných

kontaktoch v ČR, Nemecku, Rakúsku a v USA a o skúsenostiach z ria
diacej práce ako člena vedenia fakulty a UK. Špecifikoval, že má kontakt
s vedúcim katedry logiky na Karlovej Univerzite a podobný kontakt na
univerzite v Regensburgu. Nakladanie s majetkom UK, s mimorozpočtovými zdrojmi, pokladá za metodickú otázku, ktorá ba mala byt predme
tom rokovaní poradných orgánov rektora UK. Uviedol tiež svoj názor na
význam diverzifikácie školstva keď povedal, že viacstupňové vzdelávanie
predstavuje európsky model pre transfer pracovnej sily v období prípravy
a že je to otázka organizácie štúdia a podpory zahraničných mobilít.
K uplatneniu absolventov UK na európskom trhu práce sa vyjadril, že v SR
je kritická nepřipravenost na vstup do EÚ, a že príprava kvalitných pra
covníkov pre štátnu a verejnú správu predstavuje závažnú spoločenskú
objednávku. Taktiež uviedol, že SR nie je pripravená na spracovávanie
regionálnych projektov, čo ohrozuje čerpanie zdrojov EÚ. V odpovedi na
ďalšiu otázku doc. F. Gahér konštatoval, že podobnými vnútornými nor
mami, ako je ustanovenie o kompetenciách a pôsobnosti Univerzity v ob
lasti pracovnoprávnych vzťahov a rozvoja ľudských zdrojov v štatúte UK,
zbavujeme sa oprávnenia požadovať od vlády SR zodpovednosť za
vzdelávanie. Je potrebné zásadne zmeniť vzťah medzi štátom a vysokými
školami a v situácii, keď je ohrozená funkčnosť UK. je jej povmnosfou
uplatniť rezistentný postoi Na otázku, či bude ako rektor UK ochotny
znova otvoriť diskusiu k Štatútu UK. doc F Gahér odpovedal, že rektor
má právo podať návrh, ktorý môže byť predmetom diskusie AO V sú
vislosti s tradíciou rotácie funkcie rektora medzi dekanmi fakúlt vyjadril
názor, že dôležitejšia je osobnosť rektora než to. z akej je fakulty Na
margo nového zákona o vysokých školách doc Gahér konštatoval, že zá
kon akceptoval veľa zásadných pripomienok akademickej obce posilnil
právomoci akademických senátov, no stratu právnei subjektivity fakult
považuje doc. F. Gahér za chybu - bude si však ctiť a| tento zákon Zvý
šenie ubytovanosti študentov je podľa doc F Gahéra jedna z pnorít pra
ce nového vedenia. UK musí mobilizovať všetky, aj vnútorné zdroje aby
vytvorila podmienky pre bývanie aj mladých pedagogických pracovníkov,
pretože je to rozhodujúce pre reprodukciu Univerzity Dodal, že FSEV UK
vznikla s cieľom podporiť vstupu SR do EU. hoci jeho predstava o rozvoji
vzdelávania na UK nie je spojená so zvyšovaním počtu fakúlt

• • • • •
N a sle dovali ta jn é v o lb y ka n d idá ta na re k to ra UK. Z p rvé h o do d ru h é h o , tre tie h o a štv rté h o kola v o lie b p o s tú p ili
doc. F. G ahér a p ro f. P. Mráz. V štv rto m ko le bol za kandidáta na re kto ra UK z v o le n ý doc. F. G aher, k to rý získal
2 7 h la so v č le n o v AS UK. za p ro f. P. Mráza h la so va lo 25 č le n o v AS UK, je d e n se n á to r sa zdržal hlasovania.

Na záver zasadnutia Akademický senát UK prijal nasle
dovné uznesenia:

Uznesenia zo zasadania
Akademického senátu Univerzity Komenského
zo dňa 2 0 .1 1 . 2002
1. AS UK schválil program zasadania - príloha program
2. AS UK zvolil návrhovú komisiu v zložení: prof Žurková.
doc. Kusá, doc. Osuský.
3. AS UK vzal na vedomie informáciu doc. Michalika. ktorý
oboznámil AS UK so Zápisnicou zo schôdze volebnej a man
dátovej komisie AS UK zo dňa 19 11 2002 týkajúcej sa zdô
vodnenie skutočnosti, že členovia akademickej obce FSEV UK
nemajú toho času svojich zástupcov v AS UK
4 AS UK na svojom zasadnutí dňa 20 11 2002 v súlade s § 9.
odst.1, písmeno c) Zákona o VŠ. zvolil v 4 kole hlasovania
doc. PhDr. Františka Gahéra. CSc . kandidátom na rektora UK
Tento návrh kandidáta na rektora predloží AS UK ministrovi
školstva do 15 dní od prijatia tohto rozhodnutia

(Mimoriadne číslo pripravila Mgr. J. Hlnnerová,
zodpovedná redaktorka NU)
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