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V Aule UK, zaplnenej do posledného miesta, sa dňa 20. septembra 2004 konalo Slávnostné 
zhromaždenie akademickej obce UK, na ktorom doc. PhDr. F. Gahér, CSc., rektor UK, otvoril 
nový akademický rok 2004/2005. Pri tejto príležitosti rektor UK vyznamenal 23 vynikajúcich 
pedagogických a vedeckých osobností našej alma mater, ako i 5 dlhoročných a obetavých 
funkcionárov Akademického senátu UK. Program slávnostného zhromaždenia ukončilo vystú
penie súboru Colegium Musicum, v ktorom sa predstavili študenti PdF UK.

S lávnostný prejav doc. PhDr. F. Gahéra, CSc., rektora UK

Vážená akademická obec Univerzity Komen
ského, ctení kolegovia, milí študenti,

srdečne vás vítam na otvorení nového akade
mického roka 2004/05 na Univerzite Komenského 
v Bratislave, ktoré je už tradične spojené so sláv
nostným stretnutím akademickej obce univerzity. 
Som rád, že ste prijali naše pozvanie a že tieto 
slávnostné chvíle môžeme prežiť spoločne. Vítam 
vás, pedagógov a vedeckých pracovníkov našej 
alma mater, ktorí svoje vedomosti a výsledky ve
deckého bádania nezištne odovzdávate študen
tom. Vítam vás, študentov, ktorí ste pýchou školy 
a pre nás nenahraditeľným zdrojom energie. Zvlášť 
srdečne vítam nových študentov a som rád, že si 
pre prípravu svojej profesionálnej kariéry vybrali 
štúdium práve na našej alma mater. Teší ma, že 
prišli aj administratívni zamestnanci, bez ktorých 
by sme nemohli zabezpečiť plynulý chod školy.

Osobitosť tomuto nášmu stretnutiu dodáva sku- 
očnosť, že si v tomto roku pripomíname 85. výro
čie založenia Univerzity Komenského v Bratislave. 
Takmer na deň presne -  dňa 21. septembra 1919 — 
prví akademickí funkcionári novozriadenej čes
koslovenskej štátnej univerzity oficiálne prevzali 
majetok maďarskej Alžbetínskej univerzity a za
čali plniť svoje univerzitné povinnosti. Tento deň 
sa preto považuje za začiatok existencie Univer
zity Komenského a jej Lekárskej fakulty. Ked 
prvý rektor našej alma mater prof. Kristián Hynek 
opisoval okolnosti vzniku univerzity, napísal, že

vznikla z lásky, nie z hladu. Z lásky k národu a jeho 
kultúre, z lásky k slobode. Že jej vznik bol pros
tým dôsledkom novovzniknutej slobody a jedným 
z činov, ktoré viedli k duševnému oslobodeniu. 
Som presvedčený, že tento vzťah je i dnes putom, 
ktoré nás spája s touto ctihodnou osemdesiatpäf- 
ročnou inštitúciou.

O niekolko chvíľ bude toto puto dokumentované 
aj ocenením vynikajúcich pracovníkov našej alma 
mater, osobností, ktoré majú príkladný podiel na 
rozvoji kvality pedagogickej a vedeckej práce 
a ktoré svojím osobným vkladom zvyšujú prestíž 
školy. Bude mi preto cťou, ked na základe odporú
čaní pánov dekanov odovzdám Pamätné medaily 
k 85. výročiu vzniku Univerzity Komenského 
v Bratislave 23 reprezentantom fakúlt a na základe 
odporúčania predsedu Akademického senátu 
UK piatim dlhoročným a obetavým funkcionárom 
tohto samosprávneho orgánu.

Prvého mája tohto roku sa Slovenská republika 
stala členom Európskej únie. I ked európska aka
demická komunita už viacero rokov úspešne do
kazuje svoju schopnosť a záujem integrovať sa 
v spoločnom európskom priestore, pre naše vyso
ké školy to okrem politicko-spoločenských kon
klúzií konkrétne znamená podstatné rozšírenie 
možností a zjednodušenie a zefektívnenie najmä 
zahraničných akademických mobilít, ako aj účasti 
na medzinárodných grantoch. Do akej miery 
tieto výhody budeme schopní využívať a ako do
kážeme obohatiť európsky vysokoškolský priestor,

ukáže až čas. Už dnes som však presvedčený, 
že nás zviditeľní predovšetkým kvalita našich 
študentov a výkony v tých oblastiach vedy, ktoré 
dokážeme Európe nielen ponúknuť, ale ktoré budú 
mať aj pozitívny ohlas.

V predvečer vstupu SR do EÚ, dňa 22. apnla 
2004, uskutočnila slovenská vláda na pôde našej 
alma mater konferenciu .Slovenská republika 
v Európskej únii -  vízie a výzvy", kde som mal 
česť vystúpiť a vyzdvihnúť nezastupiťeľnú úlohu 
univerzít v procese budovania Európy založenej 
na vedomostiach. Že sa táto konferencia konala 
práve v priestoroch UK. považujem zo strany vlá
dy SR za výraz uznania prioritného významu uni
verzít v tomto procese, čo vyzdvihli aj významní 
zahraniční účastníci konferencie. Očakávam, že sa 
táto proklamácia vlády SR pretaví aj do jej skut
kov smerom k akademickej obci SR a osobitne UK.

Spoločensko-politický a vedecký zástoj UK ako 
poprednej národnej inštitúcie potvrdilo v uplynu
lom akademickom roku viacero významných náv
štev -  spomeniem iba tie najdôležitejšie: v októb
ri 2003 zavítal na UK predseda Najvyššej rady 
Ukrajiny Vlodymyr Michajlovyč Lytvyn. ktorému 
sme udelili Velkú zlatú medailu UK, Ako dlho
ročného priateľa sme v novembri privítali Petra 
Pitharta, predsedu Senátu Parlamentu ČR. Prie
story Auly UK v tom istom mesiaci využila aj 
Slovenská rektorská konferencia, aby tu oslavila 
10. výročie svojho vzniku. V marci udelila UK čest
ný doktorát poprednému svetovému biochemi
kovi prof. André Goffeauovi z Belgicka a Velke 
zlaté medaily UK predsedovi švédského parla
mentu Bjómovi von Sydowovi a Dr. Banymu Mac 
Sweeneymu, naditeľovi Spoločného výskumného 
centra Európskej komisie. V maji prevzal titul 
čestného doktora UK prof, Eugene Braunwald 
profesor kardiológie harvardskej lekárskej fakulty 
a najuznávanejší kardiológ 20. storočia a navští
vil nás aj bulharsky minister školstva Pn všetkých 
týchto pnležitostiach sa Univerzita Komenského 

Pokračovanie na str 4 a f



Z júnového rokovania Kolégia rektora UK
Kolégium rektora UK rokovalo dňa 28. júna 2004 v Bratislave pod vede

ním doc. PhDr. F. Gahéra, CSc., rektora UK.
členovia kolégia vzali na vedomie informáciu dekanov o priebehu prijí

macieho konania na ak. rok 2004/05 na fakultách UK a odporučili, aby 
vedenia fakúlt vypracovali o priebehu prijímacieho konania faktografickú 
správu včítane vyhodnotenia úspešnosti stredných škôl. V tejto súvislosti 
rektor UK odporučil dekanom fakúlt UK, aby pri prijímacom konaní na štú
dium v ak. roku 2005/06 zabezpečili automatické spracovávanie prijímacích 
testov a do 24 hodín zverejňovanie počtov bodov pod čiarovým kódom.

Vzhľadom na zvyšujúci sa počet uchádzačov o štúdium ako aj študentov 
UK s telesným postihnutím odporučilo kolégium rektorovi UK, aby projekt 
na bezbariérový pohyb v priestoroch UK predložil na MŠ SR. Taktiež bol 
určený termín spoločného zasadnutia komisie na preverovanie žiadostí 
uchádzačov o preskúmanie rozhodnutí dekanov proti neprijatiu na štúdium 
na deň 2. augusta 2004.

Ďalej sa kolégium zaoberalo informáciou kvestorky UK JUDr. Evy Chebe- 
ňovej o plánovacom a platobnom finančnom režime UK v systéme 
Štátnej pokladnice. Vzalo na vedomie potrebu ponechania podnikateľské
ho, darovacieho a devízového účtu v komerčnej banke do času vykonania 
všetkých platobných úkonov zmluvných pamerov do 31. 12. 2004. Zároveň 
sa kolégium oboznámilo s právnym stanoviskom JUDr. M. Duračinskej, CSc., 
prorektorky UK, podloženým expertízou prof. Babčáka, ktoré s odvolaním sa 
okrem iného aj na § 18, ods. 3/ zák. č. 131/2002 Z.Z. o vysokých školách 
oprávňuje verejné vysoké školy viesť podnikateľskú činnosť na samostat
ných bežných účtoch v komerčných bankách. Zákon o vysokých školách 
ako špeciálna norma má prednosť pred zákonom o Štátnej pokladnici. Ko
légium sa vážne zaoberalo rozpormi medzi ustanoveniami zákona o vy
sokých školách a zákona o Štátnej pokladnici v otázkach zriaďovania a ve
denia podnikateľských, darovacích a devízových účtov vysokých škôl a roz
hodlo sa postupovať podľa argumentov, uvedených v právnej analýze, 
a ponechať podnikateľské účty v komerčných bankách.

Ďalej kolégium rokovalo o návrhu nového Študijného poriadku UK a po 
zapracovaní pripomienok odporučilo ho predložiť na schválenie AS UK. 
V rámci tohto bodu programu kolégium vyzvalo rektora UK, aby požiadal 
MŠ SR o doriešenie otázky udeľovania akademických titulov absolventom 
rigorózneho konania v odbore ošetrovateľstvo.

Kolégium tiež vzalo na vedomie inťormáciu o Preukazoch študentov UK 
prijatých do 1. ročníka a o validácii už vydaných preukazov.

Osobitnú pozornosť venovalo kolégium Vydavateľstvu UK. Členovia kolé
gia odporučili rektorovi UK zabezpečiť vypracovanie analýzy vyťaženosti 
Vydavateľstva UK podľa jednotlivých fakúlt a súčastí UK a na základe jej 
výsledkov pripraviť návrh projektu ďalšieho fungovania Vydavateľstva UK, 
ktorý kolégium prerokuje.

Súčasťou programu rokovania bola aj analýza publikačnej činnosti za
mestnancov UK za rok 2003 a komparácia jej základných ukazovateľov 
za roky 2002 a 2003. Kolégium ocenilo jej výpovednú hodnotu a odporu
čilo dekanom fakúlt UK stimulovať publikačnú aktivitu tvorivých pracovníkov 
a dbať o jej evidenciu publikácií v systéme VTLS.

V súvislosti so zabezpečením ďalšieho rozvoja doktorandského štúdia na 
vysokých školách SR odporučilo kolégium rektorovi UK, aby s aktuálnou 
situáciou v tejto oblasti oboznámil predsedu vlády SR a predsedu NR SR.

ah)

Posledný júnový deň zasedal Akademický senát UK
Zasadnutie Akademického senátu UK, ktoré sa konalo dňa 30. júna 

2004, viedol jeho predseda doc. RNDr. K. Mičieta, CSc
AS UK odsúhlasil návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Správnej rady UK, podľa 

ktorého .Členovia Správnej rady môžu prijímať uznesenia aj mimo zasad
nutia. Uznesenie možno prijať hlasovaním uskutočneným písomne. Návrh 
uznesenia predkladá členom správnej rady predseda správnej rady spolu 
s oznámením lehoty na vyjadrenie. Hlasujúci členovia sa považujú za prí
tomných. Ak sa člen správnej rady nevyjadrí v lehote, piati, že nesúhlasí. 
Predseda správnej rady potom oznámi výsledky hlasovania jednotlivým čle
nom správnej rady. Počet hlasov potrebných na platné uznesenie v zmysle 
bodu 2 a 3 tohto článku (6) zostáva zachovaný. “

Ďalej senát schválil Pracovný poriadok UK, Študijný poriadok UK a Výroč
nú správu UK za rok 2003.

Osobitne sa členovia senátu zaoberali Štatútom RKCMBF UK zo dňa 
17. 6. 2003. Zrušili uznesenie AS UK zo dňa 25. 6. 2003, ktorým tento štatút 
schválili ako celok. Následne Štatút RKCMBF UK zo dňa 17. 6. 2003 opätov
ne schválili, s výnimkou ustanovení:

1. čl. Ill, par.6 ods.2 písm. c) druhá veta, písm. d) a písm. e),
2. ČI. VII. par. 15 ods. 3,
3. čl. X par. 27 ods. 4
Tieto ustanovenia sú v rozpore s kánonickými predpismi a so zákonom 

č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách. Keď AS RKCMBF UK zosúladí znenie 
štatútu s platnými kánonickými predpismi a so zákonom č. 131/2002 Z.z. 
o vysokých školách, AS UK opätovne prerokuje nové znenie Štatútu 
RKCMBF UK.
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Koncert 
na počesť 85. jubilea univerzity

Po celý tento rok si Univerzita Komenského pripomína 85. výročie 
svojho založenia. Prvým dátumom v jej histórii bol 27. jun 1919. kedy 
vláda Československej republiky zákonom č 375 nariadila v Bratí 
slave znadtf Československú štátnu univerzitu, prvú univerzitu s vyučo
vacím jazykom slovenským alebo českým. Na počest tejto významnej 
udalosti sa dňa 18. júna 2004 konal v Aule UK slávnostný koncert 
„85 rokov v tónoch hudby". Na koncerte, venovanom profesorská 
mu zboru a akademickým funkcionárom UK, sa zúčastnil ai prezident 
SR I. Gašparov /iČ.

Program koncertu ponúkol netradičnú paralelu medzi históriou uni
verzity a populárnej hudby. V prvej časti koncertu vystúpil Orchester 
ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu pod umeleckým vedením 
Miroslava Dudíka a so sólistami Darinou laščiakovou a Mikulášom 
Dobošom. Prierez dobovým hudobným repertoárom 30. až 50. rokov, 
včítane populárneho slovenského tanga, predviedol Violin orchester 
Bratislava pod umeleckým vedením Eugena Botoša a so sólistkou 
Máriou Eliášovou. Modernú hudbu reprezentovala skupina Modus na 
čele s Jankom Lehotským a jedným z jej zakladateľov Ľubošom Stan- 
kovským. Program moderoval Dušan Jamrich a dramaturgiu podujatia 
zostavil Ján Juráš.

Príjemná atmosféra slávnostného večera pokračovala v Moyzesovej 
sieni FiF UK, kde bola pre hostí koncertu pripravená recepcia.

Oh)
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Ju b ile jný  40. ročník Letnej ško ly  S tud ia  A cadem ica  S lovaca sa usku točn il v dňoch
1 . - 2 1 .  augusta  2004. Je j záverečnou súčasťou b o lo  m edz iná rodn é  vedecke  a in fo rm ač
né sym p óz ium  venované na jm ä h is tó rii SASu, na k to rom  bo li ocenen í tvo rcov ia  a p ro p a 
gá tori SASu, ako  i zah ran ičn í slovakisti.

(Viac in fo rm ácií prinesiem e v budúcom  čísle nášho spravodaja)

Nový predseda odborov 
na Univerzite Komenského

' '  ročník Detskej Univerzity Komenského

Novým predsedom Rady predsedov 
OZPŠaV na UK sa dňa 2. júna 2004 stal 
doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc., vedúci Ka
tedry archeológie Filozofickej fakulty UK.

Docent PhDr. Jozef Hoššo, CSc., vedúci 
Katedry archeológie FiF UK v Bratislave, je 
členom výboru a predsedníctva Slovenskej 
archeologickej spoločnosti pri SAV, Komisie 
pre postmedieválnu archeológiu pri ČSAV, 
členom Komisie pre overovanie osobitnej od
bornej spôsobilosti pre pamiatkový výskum 
pri MK SR, aktívnym spolupracovníkom ústa
vov pamiatkovej starostlivosti a členom a pod
predsedom AS FiF UK.

Doc. J. Hoššo sa narodil v Bratislave 
(11. 5. 1946), tu aj v roku 1964 zmaturoval na 
Škole umeleckého priemyslu, odbor kerami
ka. V roku 1969 ukončil štúdium na Filozofic
kej fakulte UK, odbor archeológia. Nasledu
júci rok získal titul PhDr., v roku 1981 obhájil 
dizertačnú prácu a v roku 1996 sa habilitoval 
na odbore archeológia. Po promócii nastúpil 
na miesto asistenta na odbor archeológia na 
FiF UK, kde prednáša kurzy zamerané na 
archeológiu stredoveku a včasného novo
veku, na ochranu archeologických pamiatok 
a na terénnu teóriu a prax. Pod jeho vede
ním sa zdokonaľovali a zdokonaľujú v teré
ne nielen poslucháči odboru archeológia, ale 
aj pribuzných odborov a Fakulty architektúry 
STU.

Od ukončenia vysokoškolského štúdia 
v rámci svojej vedeckovýskumnej práce trávi 
každý rok, nielen v letnom období, niekolko 
mesiacov v teréne na rôznych miestach Slo
venska. Od Spiša a Liptova, kde odokrýval 
stopy našej minulosti v niekolkých lokalitách, 
z ktorých dominantná bola Liptovská Mara, 
sa postupne presúval na juh. Pod jeho vede
ním sa vynárali nové fakty slovenskej histó
rie na národnej kultúrnej pamiatke -  mest
skom hrade v Kremnici i na hrade Šášov.
V posledných rokoch ťažisko jeho aktivít sa 
zameriava na Bratislavu a na požiadanie in
vestorov rôznych stavieb aj na vzdialenejšie 
lokality západného a stredného Slovensku.
V súčasnosti v Bratislave skúma priestor býva
lého Župného domu, kde na nádvorí odkrýva 
pozostatky zaniknutého kostola sv. Michala 
s priľahlým cintorínom, a vo dvore Eszterhá- 
zyho paláca na Kapitulskej ulici množstvo po- 
lykultúrnych sídliskových objektov. Popri jeho 
rozsiahlej a rozmanitej výskumnej činnosti 
v teréne je jeho srdcovou záležitosťou stre
doveká keramika a kachliarstvo, kde sa vy
pracoval na všeobecne uznávaného odbor
níka doma aj v zahraničí.

V osobnom živote je známy svojou otvore
nosťou a priamosťou. Vo volhých chviTach sa 
venuje záhradkárčeniu, a ak mu zvýši čas, 
rád berie do rúk tvárnu hrnčiarsku hlinu.

D ivad lo  A réna v spo lu p rá c i s U niverzitou K om enského prip rav ili cez p rázdn iny  pre deti 
od  9 d o  13 rokov už d ruhý  ročník D etskej U niverzity K om enského . Záujem  o  š túd ium  bol 
veľký -  n a pod iv  sa p rih lás ili deti n ie len z Bratislavy, ale aj zo vzd ia lene jš ích  reg iónov, 
a keďže po če t p rih lášok  prevyšoval kapac itu  D ivadla A réna a A u ly  UK, b o lo  pos ledných  
29 účastn íkov vy losovaných  na tlačove j besede konane j tesne pred o tvo ren ím  štúdia. 
Od 1. jú la  d o  25. augusta  2004 de ti abso lvova li deväť p rednášok, k toré  im  predn ies li 
popredn í p e d a g ó g o v ia  a vedci tak  z Univerzity K om enského , ako  aj z os ta tných  s loven
ských vysokých  škô l a ved eckých  inštitúcií. Deti sa dozvede li, p rečo  m ajú Č íňania š ikm é 
oči a p rečo  fúka  v ie to r, v iac o počítač i, m ikrov lnke , d inosauroch , rastlinách a o herecke j 
práci, o  ludskom  srdc i i snoch. Navštívili s lovenský pa rlam en t aj Prahu a 25. augusta  -  
po  prevzatí d ip lo m o v  v A ule UK -  sa stali de tským i abso lven tm i Univerzity K om enského.

Ú spešne tak skonč il d ruhý  ročn ík to h to  zau jím avého podu ja tia , k toré  by  určite  m edzi 
deťm i aj rod ičm i našlo  svo jich  p riazn ivcov aj na os ta tných  vysokých  ško lách  SR.

ah)

ANNlVERSARlUM 
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Z a č a l sa  nový a k a d e m ic k ý  rok
Dokončenie zo str. 1

dôstojne prezentovala nielen ako moderná vyso
ká škola, ale zároveň aj ako inštitúcia, ktorá si ctí 
históriu a európske akademické tradície, k čomu 
nám naši hostia úprimne blahoželali.

Považujem za česť pre UK, že vedenie našej ma
terskej Karlovej univerzity si v marci t.r. našlo čas 
na trojdňové pracovné stretnutie s naším vedením, 
kde sme si vymenili mnohé cenné skúsenosti 
a poznatky.

Ak hovorime o reprezentovaní hodnôt vzdelania 
a vedy, patri sa spomenúť nielen ocenenia tých, 
ktorí už vo svojom živote dosiahli nezmazateľné 
vynikajúce výsledky, aie aj tých, spomedzi ktorých 
takéto osobnosti ešte ien vyrastú. Mám na mysli 
druhý ročník Detskej Univerzity Komenského, kto
rá prebehla cez prázdniny a zožala neobyčajný 
úspech tak u našich mladých absolventov, ako 
aj u ich rodičov. Sme si istí, že Detská univerzita 
má mimoriadny význam nielen pre popularizáciu 
hodnôt vzdelania a vedy, ale aj našej alma mater 
v širokej verejnosti.

Keď som vlani ako novozvolený rektor tejto 
školy otváral predchádzajúci akademický rok, za
viazal som sa, že ako rozhodujúci cieľ v rozvoji 
školy budem presadzovať kvalitu poskytovaného 
vzdelávania a vedy, ktorá v rámci európskeho 
pnestoru odlíši Univerzitu Komenského od ostat
ných škôl, a to tak na Slovensku, ako i v stredo
európskom regióne. Tomuto cieľu sme podriadili 
aj naše strategické vízie, obsiahnuté v dokumente 
„Dlhodobé zámery UK na roky 2004 -  2008“ . 
Dokument bol prijatý v septembri minulého roka 
a stanovil ako strategický cieľ zachovať si po
stavenie najväčšej a prestížnej vysokej školy v SR, 
postavenie klasickej univerzity s nadregionálnym 
celoštátnym i medzinárodným významom a vý
skumným charakterom. Ako základný dlhodobý 
cieľ stanovil dobudovanie univerzity na vnútorne 
otvorenú, modernú a v európskom meradle vo 
všetkých študijných odboroch plne kompatibilnú 
a akceptovanú vysokú školu. Tieto zámery sledo
vali všetky naše aktivity, ktoré vedenie UK realizo
valo v minulom akademickom roku.

Ako sa nám tieto ciele darí priebežne plniť, o tom 
najlepšie vypovedajú konkrétne údaje, V akade
mickom roku 2003/04 študovalo na Univerzite Ko
menského takmer 26 000 študentov zo všetkých 
regiónov Slovenska, vrátane zahraničných študen
tov, čo je 17 % výkonu všetkých vysokých škôl 
v SR. Podiel našich absolventov na celkovom 
počte absolventov všetkých slovenských vyso
kých škôl tvoril takisto 17 %, Na čelo slovenských 
vysokých škôl radí Univerzitu Komenského aj 
skutočnosť, že sme vzdelávali 40 % zo všetkých 
zahraničných študentov študujúcich na Slovensku 
a že podiel našich doktorandov tvoril v celoštát
nom merítku 30 %. Vrátane dalších ťoriem vzde
lávania poskytovala UK v akademickom roku 
2003/2004 vzdelávanie takmer 30 000 občanom. 
Toto impozantné číslo najlepšie vystihuje zásadný 
prínos UK k rozvoju vzdelanosti slovenských 
občanov a k výchove vedeckej komunity. A musím 
dodať, že to i napriek silnému konkurenčnému 
prostrediu, ktoré sa na Slovensku postupne ťor- 
muje v oblasti vysokého školstva, ked k 1. sep
tembru 2004 pôsobilo v Slovenskej republike 
19 verejných vysokých škôl, 3 štátne a 4 súk
romné vysoké školy a podľa aktuálnych správ sa 
o súhlas Akreditačnej komisie k pôsobeniu na 
Slovensku uchádza dalších 8 zahraničných vyso
kých škôl.

S istou hrdosťou môžeme povedať, že vo všeo
becnosti UK zatiaľ nepociťuje nedostatok záujmu 
o štúdium -  na prijímacom konaní pre ak. rok 
2004/2005 sa zúčastnilo 16 327 uchádzačov 
a 8 296 bolo prijatých, čo v priemere za celú UK 
predstavuje pomer 2 : 1 a  kopíruje dlhodobé tren
dy. Na univerzite je však aj viacero študijných 
odborov, ktoré zápasia o študenta. Jednoznačne 
musíme byť preto pripravení na to, že záujem 
vysokých škôl o študentov sa bude zostrovať

Dodávam, že to bude nielen v rámci slovenských, 
ale aj ostatných vysokých škôl v stredoeuróp
skom regióne, čo sa už konkrétne prejavuje na 
množstve študentov študujúcich na českých vyso
kých školách,

V oblasti vzdelávania Univerzita Komenského 
systémovo plní dlhodobé zámery odvíjajúce sa 
od súčasných vzdelávacích trendov, rešpektujúc 
pri tom odporúčania Bolonskej deklarácie. Kre- 
ditový systém štúdia sa na UK stal skutočne celo- 
univerzitným. pretože je už aplikovaný na všetkých 
13 fakultách.

Životne dôležitý sa v akademickom roku 
2003/2004 stal pre UK proces akreditácie nových 
študijných programov. Fakulty UK pristúpili k tejto 
úlohe s rôznou mierou pracovného nasadenia.
V sumáre za celú univerzitu je v súčasnosti akre
ditovaných 22 % plánovaných študijných prog
ramov. Na nie celkom uspokojivom stave akredi
tácie sa podpísala aj legislatívna situácia, ale aj 
sama Akreditačná komisia vlády SR. Do dnešného 
dňa nie je napr. jasné, aký postoj zaujme akreditač
ná komisia k spojeným prvým a druhým stupňom 
vzdelávania v učiteľských študijných programoch. 
Cieľom univerzity je získať akreditáciu prvých 
dvoch stupňov vysokoškolského vzdelávania pre 
všetky uvažované študiiné programy do konca 
roku 2004.

Na tomto mieste chcem zdôrazniť dve veci 
Jednak nutnosť spoločného úsilia a solidanty pn 
zachovaní širokospektráJnosti vzdelávacieho pro
cesu vrátane špecifických odborov, ktoré tvoria 
základy národnej kultúry, alebo sú unikátne v ráma 
vysokých škôl SR, alebo sú založené na vedec
kom výskumu vymkajúceí úrovne. Po druhé -  na 
to. aby sme dosiahli v budúcnosti konkurence
schopnost v európskom priestore, musíme po
núkať kompletné študijné programy v anglickom 
jazyku. Toto považujem za vážnu výzvu pre všet
kých učiteľov UK pre najbližšie obdobie.

Pocit hrdosti vzbudzuje aj skutočnosť, že Uni
verzita Komenského patrí k najsilnejším vedec
kovýskumným inštitúciám na Slovensku. A to 
nielen čo do počtu tvorivých pracovníkov a do
siahnutých výsledkov, ale aj vzhľadom na schop
nosť získať finančnú podporu vedeckého bádania. 
Napríklad v roku 2004 sme medzi slovenskými 
vysokými školami dosiahli vyše 23%-tný podiel 
na získavaní domácich a viac ako štvrtinový po
diel na získavaní zahraničných grantov. S pote
šením musím konštatovať, že sa o ne úspešne 
uchádzali takmer všetky fakulty UK. Vývoj počtu 
projektov z agentúry VEGA má za posledných 
5 - 7  rokov pomerne ustálenú hladinu, v priemere 
je to ročne okolo 350 projektov, pričom v roku 
2004 sa zdvojnásobila dotácia oproti roku 2003 
na takmer 62 mil. Sk. Prioritu si medzi nimi udržia
vajú prírodovedné orientované projekty. Z agen
túry KEGA sme získali granty vo výške 4 mil. Sk.

Kým pri získavaní prostriedkov z agentúry VEGA 
zabodovalo 11 fakúlt UK, podstatne menej ich 
uspelo pri získavaní podpory projektov financo
vaných z iných zdrojov. Kedže sa nemôžeme 
spoliehať na podporu vedy a výskumu zo štát
nych zdrojov -  v SR je to celkovo iba na úrovni 
0,33 % HDP -  je nevyhnutné zintenzívniť účasť 
na projektoch v rámci medzinárodnej vedecko- 
technickej spolupráce, na dalších zahraničných 
grantoch a 6. Rámcovom programe EÚ.

Z vnútorných programov je najvýznamnejší 
program Granty UK pre mladých vedeckých pra
covníkov. Teší nás, že z roka na rok stúpa o gran
ty z tohto programu záujem a že sa aj zvyšuje 
pridelená suma. Napr. v roku 2004 sme zazname
nali rekordný počet žiadostí -  303, z nich grantové 
finančné prostriedky získalo 186 projektov. Re
kordná bola aj rozdelená suma -  4,6 mil. Sk.
V priemere na jeden grant pripadlo asi 25 000 Sk, 
čo už je príspevok umožňujúci posun vo vedec
kej práci. K stimulácii vedeckej práce prispievajú 
aj dalšie interné univerzitné programy, ako pod

pora mobility doktorandov a finančná stimulácia 
mladých docentov a profesorov, na ktoré vedenie 
UK napriek obmedzeným finančným možnostiam 
každý rok vyčleňuje finančné prostriedky.

Ked hovoríme o záväzkoch univerzity napĺňať 
kritériá boloňského procesu, nemôžeme obísť 
aktivity, smerujúce k zabezpečeniu kvality vzde
lávacieho a vedeckovýskumného procesu. Rozho
dujúcimi aktivitami v tejto oblasti boli na jeseň 
roku 2003 výročné hodnotenia výkonu univerzity 
v oblasti vzdelávania a v oblasti výskumu. Hodno
tenie vzdelávania bolo nahradené inštitucionálnym 
hodnotením fakúlt, ako ho univerzita praktizuje 
od r. 1999. Správa o inštitucionálnom hodnotení 
fakúlt bola prerokovaná a schválená na zasadnutí 
vedeckej rady univerzity 16. 2. 2004 Na základe 
správy prijala vedecká rada uznesenia o dalšom 
rozvoji systému na zabezpečenie a podporu kva
lity na univerzite.

Spolupráca Univerzity Komenského so zahra
ničnými pracoviskami a univerzitami má svoje 
zrejmé racionálne dôvody a dlhodobú koncepau 
Permanentne sa rozvíja tak v rovine multilaterálnej 
spolupráce -  v aktívnom zapojení sa do medzi
národných projektov, tak v rovine bilaterálnej spo
lupráce so zahraničnými partnerskými univerzi
tami. K dnešnému dňu má UK podpísané zmluvy 
o spolupráci so 49 zahraničnými univerzitami na 
úrovni fakúlt je podpísaných 11 dohovorov, no 
žiaľ, zdaleka nie o všetkých môžeme povedať, že 
sú „živé“ Súčasťou týchto kontaktov je reapročné 
výmena študentov a učiteľov V roku 2003 bolo 
vyslaných 89 učiteľov a prijatých 52 hosti Multi 
laterálne zahraničné vzťahy UK reprezentuje hlav
ne európsky program SOCRATESERASMUS Od 
prvého roku zapoiema sa UK do tohto proiektu 
v roku 1998 počty mobilít neustále narastali V ro
ku 2003 bolo vyslaných 153 študentov a 15 učíte 
lov, pnjatých bolo 13 študentov a 10 učttetov

Medzinárodnú prestíž UK posilňuje jej členstvo 
a aktívna účasť v najdôležitejších najma euiop 
skych akademických organizáciách, inštitúciách 
a združeniach - akými su napr EUA a UNICA 
Významným krokom v oblasti zahraničnej spo 
lupráce je prijatie UK za nového člena Uf*- ' '  
Networku, ktorý zoskupuje 30 najvýznamnejších 
univerzít a vzdelávacích inštitúcií spolupracujúcich 
v oblasti internacionalizácie. Od vstupu do tohto 
zoskupenia očakávame, že sa rozšíri ponuka za
hraničnej mobility pre pedagógov a študentov UK.

V prostredí najmä velkých organizácií a inštitú
cií pomaly niet väčšej hrozby, ako obava zo zne- 
funkčnenia informačných technológií. Udržanie 
kroku s ich rozvojom sa dnes už reálne stalo exis
tenčnou otázkou a nie je tomu inak ani v našich 
podmienkach. Preto starostlivosť o rozvoj a údržbu 
informačných technológií patrí k našim prioritným 
úlohám. Vzhľadom na bazálny význam tejto oblas
ti pre chod univerzity bola v októbri 2003 po prvý 
raz na UK obsadená funkcia prorektora s pôsob
nosťou pre informačné technológie

Rozvoj univerzitnej komunikačnej infraštruklúry 
v roku 2003 bol motivovaný snahou o transfor
máciu kostry univerzitnej siete na perspektívnu 
technológiu optických vlákien, ktorá umožňuje vy
tvárať spojenia s vysokou rýchlosťou a spoľahli
vosťou. Prvostupňové uzly kostry univerzitnej siete 
sa vlani vytvorili na FMFI UK. vo Výpočtovom 
centre UK a v SIX na nám Slobody, ktorý |e 
pripojený do siete SANET. Druhostupňové uzly 
kostry univerzitnej siete vznikli v Toxikologickom 
a antidopingovom centre UK, na LF UK a v oboch 
študentských domovoch L. Štúra a Družbe Zme
ny infraštruktúry sa v roku 2003 dotkli aj RKCMBF 
a FiF UK, kde sme zrýchlili prijx>|enie. pripojil sa 
Kňazský seminár v Badine Vznikajúca sieťová 
infraštruktúra umožňuje nielen masové a efektívne 
využívanie existujúcich aplikácií, ale vytvára pod 
mienky pre aplikácie nové. ktorých prevádzka do 
teraz nebola možná Takýmito aplikáaami su naprí
klad video konferenčné prenosy a IP telefónia

Zmeny v legislatíve v ekonomickej oblasti si 
v roku 2003 vynútili prestavbu softvéru ekono
mickej agendy univerzity Zmeny sa dotkli na|ma 
oblastí financovania a účtovníctva, evidencie 
majetku a oblasti miezd Zároveň v roku 2003
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prebiehali práce na príprave podkladov pre obsta
rávanie nového finančného informačného systému. 
Zvláštna starostlivosť pozornosť bola venovaná 
aj bezpečnosti informačných ťechnológií.

Osobitnú kapitolu v rozvoji informačných tech
nológií predstavuje zlepšovanie prístupu študen
tov k nim. Na jeseň v roku 2003 bola v študent
ských domovoch L. Štúra zrekonštruovaná pô
vodná počítačová miestnosť. K 1. októbru 2004 
bude aktivovaných nových 600 internetových 
pripojení na študentskú sieť vo výškovom bloku 
B a sieť na internáte sa skvalitní v hodnote cca 
1,2 mil. Sk. V decembri 2003 bola uvedená do 
prevádzky nová študentská počítačová miestnosť 
v hlavnej budove UK na Šafárikovom námestí 
s 34 počítačmi.

Je jasné, že rozvoj informačných technológií 
stojí nemalé finančné prostriedky. Preto význam
nou výhodou financovania rozvoja informatizácie 
na UK je, že sme boli úspešní pri získavaní 
prostriedkov z centrálnych projektov MŠ SR, a to 
vo výške viac ako 22 mil. Sk.

Môžeme sa pochváliť aj tým, že v ťažkých pod
mienkach spoľahlivo fungovala virtuálna knižnica 
UK. Z jej stránky bol umožnený vstup do sú
borného on-line katalógu fakultných knižníc, do 
databázy publikačnej činnosti pedagogických 
a vedeckovýskumných pracovníkov univerzity a do 
externých informačných zdrojov, ktoré obsahujú 
bibliografické údaje doplnené abstraktmi, alebo 
úplné texty rôznych dokumentov. Za významný 
kvalitatívny posun považujem výsledky projektu 
„Automatizácia knižničných prác“ . Boli vytvorené 
dve celouniverzitné databázy: súborný on-line 
katalóg fakultných knižníc UK (okrem FM UK) 
a databáza publikačnej činnosti pracovníkov UK. 
Súborný on-line katalóg aktuálne obsahoval na 
konci roku 103 313 bibliografických záznamov 
a 174 323 exemplárov. V databáze publikačnej 
činnosti bolo 119 486 bibliografických záznamov, 
72 023 citácií viazaných k 20 275 citovaným prá
cam. Obe databázy boli prístupné širokej verej
nosti prostredníctvom internetu. Počas roku 2003 
sa intenzívne pokračovalo v budovaní databázy 
čitateľov, v rámci výpožičiek sa začal v úlohe čita
teľského preukazu overovať preukaz zamestnanca 
a študenta.

UK patrí na Slovensku medzi prvé vysokoškol
ské inštitúcie, ktoré začali realizovať projekt Sys
tému automatizovanej identifikácie osôb (SAIO). 
Ku dnešnému dňu bolo vyrobených a distribuo
vaných takmer 26 000 ks preukazov pre interných 
a externých študentov, učiteľov a zamestnancov, 
k nim na začiatku tohto akademického roka pri
budlo 5 100 preukazov pre prvákov. Zároveň sa 
podarilo zabezpečiť využívanie preukazov í na 
účely mestskej hromadnej dopravy a evidencie 
pre Ministerstvo obrany.

Hlavnou úlohou v legislatívnej činnosti bolo 
zosúladiť základné vnútorné predpisy univerzity 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a vytvoriť systém vnútorných riadiacich aktov, 
ktoré budú vytvárať podmienky pre efektívne fun
govanie vnútorného mechanizmu univerzity.

Najvýznamnejšie práce sa týkali aktualizácie 
a tvorby dokumentov týkajúcich sa samospráv
nej pôsobnosti univerzity, a to Štatútu Univerzity 
Komenského a Štatútu Správnej rady UK. So zá
stupcami odborov bola na jeden rok dohodnutá 
Kolektívna zmluva UK a v súčinnosti s odbormi bol 
predložený Akademickému senátu UK na schvá- 
enie Pracovný poriadok UK. Akademický senát 
univerzity taktiež schválil Študijný poriadok UK.

V oblasti ľudských zdrojov predstavuje UK 
inštitúciu s vysokým kvalifikačným potenciálom, 
jedným z najvyšších v rámci celej SR. V roku 2003 
zamestnávala UK 4 721 pracovníkov, čo ju radí 
k najväčším zamestnávateľským organizáciám 
v SR. V roku 2003 klesol celkový počet zamest
nancov univerzity oproti predchádzajúcemu roku 
o viac ako 3 %. Tento trend potvrdzuje naše úsilie 
o racionalizáciu a zvyšovanie efektivity. Napriek 
tomu treba konštatovať, že v tejto oblasti stále 
existujú rezervy a že tlak na racionalizačné opat
renia bude pokračovat. Na rok 2004 plánujeme 
pokles celkového počtu zamestnancov na jednot
livých súčastiach UK o viac ako 2 %. UK si už 
nemôže dovoliť prijímať ako učiteľov uchádzačov 
bez vedeckej hodnosti, pretože to jednak vážne 
ohrozuje kvalifikačnú štruktúru, jednak znižuje 
výšku štátnej dotácie.

Osobitne by som sa chcel vyjadriť aj ku kate
góriám profesorov a docentov, kedže práve oni 
sú tou najvýraznejšou zárukou kvality vedy a vzde
lávania. V r. 2003 pôsobilo na univerzite spolu 
269 profesorov, ktorí garantovali 113 odborov 
pregraduálneho vysokoškolského vzdelávania 
na UK. Čo je nepriaznivé -  je priemerný vek 
profesorov, ktorý sa nedarí znižovať. Naopak, 
oproti roku 2002 vzrástol na 61,2 rokov, t.j. temer 
o celý jeden rok. To nie je dobrý trend, a preto 
sme pripravili návrh rámcových kritérií habilitácií 
a vymenúvacieho pokračovania profesorov, ktoré 
pn zachovaní náročnosti a kvality umožňujú fa
kultám koncipovat oveľa pružnejšie kritériá. Tieto 
rámcové kritériá už schválila Vedecká rada UK. 
Teraz sú na rade fakulty, aby nové kritéria schválili 
vo svojich vedeckých radách a predložili ich na 
schválenie Vedeckej rade UK.

Nevyhnutnosť racionalizácie v oblasti ľudských 
zdrojov núti vedenie UK k tomu, aby na univer
zite mapovalo pedagogický výkon učiteľov a malo 
presný prehľad o ich vyťaženosti i o výkone jed
notlivých fakúlt. Ukazuje sa. že na univerzite sú 
v tomto ohľade medzi pracoviskami značné roz
diely, a tým aj rezervy v oblasti personálneho 
obsadenia. Niektoré fakulty, ktoré si takýto prehľad 
o sebe spracovali, už podnikli potrebné kroky. 
Jednotné posudzovanie pedagogickej zaťaženosti 
na celej UK, ktoré zaviedlo vedenie UK, iste 
pomôže aj k vytvoreniu spravodlivejších a objektív
nejších kritérií na delenie finančných prostried
kov zo štátneho rozpočtu. Žiaľ, v tejto súvislosti 
musím konštatovať, že mám osobnú skúsenosť 
s tým, že na niektorých pracoviskách UK je bada
teľná rezistencia k práci, k vlastnej zodpovednosti 
a nízka lojalita k inštitúcii. Zdá sa, že miestami 
hromadne chýba uvedomenie si toho, že nie sme 
štátna inštitúcia, že sa nemôžeme spoliehať na 
to, že štát sa o všetko postará. Naopak, o čo sa 
nepostaráme sami, to nebudeme mat. Sme len 
jedna z mnohých inštitúcií, ktoré bojujú v otvore
nej súťaži o svoju existenciu nielen so sloven
skými, ale v celoeurópskom priestore s európsky
mi školami. Ani slovenský, ani európsky priestor 
nie je homogénny, nie je bez vonkajších -  pre nás 
nepriaznivých -  vplyvov. Preto ak nechceme stratiť 
pozíciu národnej univerzity, musíme, obrazne 
povedané, bežaf rýchlejšie. Niektorí zamestnanci 
si neuvedomujú, že svojím partikularizmus a upred
nostňovaním osgbných záujmov pred záujmami 
inštitúcie ohrozujú nielen vlastnú existenciu inšti
túcie v jej doterajšej kvalite, ale aj seba samých.

Rok 2003 bol druhým účtovným obdobím, v kto
rom UK hospodárila v zmenených právnych 
podmienkach ako samosprávna verejnoprávna 
inštitúcia, pričom musela rešpektovať množstvo 
nových všeobecne záväzných právnych predpi
sov. špecifických opatrení a usmernení. Dňa
1. júla prešlo naše účtovníctvo v hektickom tem

pe na systém Štátnej pokladnice. Vyžiadalo si to 
enormné pracovné nasadenie mnohých pracov
níkov a som rád, že sme tento prechod zvládli 
lepšie, ako celý systém štátnej pokladnice 

Celkové výnosy UK v roku 2003 prekročili hra
nicu dvoch miliárd korún. Vlastné výnosy z nedo- 
tačných zdrojov dosiahli takmer 400 mil. Sk 
a tvorili 18 % všetkých výnosov, čo je prakticky 
už na žiadanej úrovni -  ani najlepšie americké 
univerzity nemávajú vlastné výnosy vyššie ako 
20 %, pretože by ich získavanie už výrazne inter
ferovalo s hlavným poslaním školy -  poskytova
ním vzdelania a slobodným bádaním.

Hospodárenie UK sa riadilo princípom, že pros
triedky, ktoré generujú súčasti univerzity, zostá
vajú na ich použitie. UK mala v roku 2003 záporný 
hospodársky výsledok -  mínus takmer 28 mil Sk 
z čoho 14,7 mil. Sk ide na vrub rozhodnutia 
vlády SR o delimitácii Strednej zdravotníckej školy 
v Martine a v rozhodujúcej miere je spôsobený aj 
nepridelením dotácie na odpisy nehnuteľného 
a hnuteľného majetku. Priemerná mzda z dotač
ných prostriedkov v roku 2003 bola na UK napriek 
vysokému podielu vysokoškolsky vzdelaných 
zamestnancov iba 16 429 Sk, v prípade učiteľov 
to bolo 21 914 Sk. Na dokreslenie „spravodlivosti" 
kritérií rozdeľovania dotačných prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu môžem napr. uviesť, že prie
merná mzda z dotačných prostriedkov vyplatená 
profesorom na UK bola o 1 075 Sk nižšia ako prie
merná mzda vyplatená z dotačných prostriedkov 
docentom na Katolíckej univerzite v Ružomberku 

Nedostatok finančných prostriedkov sa preja
vuje napríklad v tom, že hoci nominálne rastú 
prostriedky na tovary a služby, ich rozhodujúca 
časf je použitá na krytie nárastu cien energií, 
a preto prostriedky, ktoré môžeme považovať za 
prostriedky na vlastný pedagogický proces, neu
stále reálne klesajú a nominálne sa „priblížili" 
k úrovni roku 1993 Je to nepochybne výrečný fakt 
skôr o úpadku financovania vlastného vzdeláva
cieho procesu zo strany štátu, ktorý je v progra
movom vyhlásení vlády deklarovaný ako priorita.

Zvlášť citlivou cblasfou financovania vysokého 
školstva je financovanie vedy. Financovanie vedy 
sa ešte stále drobí medzi rezorty, SAV a vysoké 
školy. Vedie nielen k vážnemu nedostatku pros
triedkov na vedu pre vysoké školy, ale aj k ohro
zeniu ich konkurenceschopnosti v európskom 
priestore. Zástupcovia univerzity v SRK a RVŠ 
SR dlhodobo kritizujú doterajší systém alokácíe 
dotačných prostriedkov vysokým školám, ktorý 
považujeme za nespravodlivý. V spolupráci so 
zástupcami niektorých iných škôl sa nám poda
rilo presadiť, že budú vytvorené nové kritériá na 
tvorbe ktorých sa budeme aktívne podieľať.

Iba stručne k rozvoji infraštruktúry univerzity -  
na jeseň roku 2003 sa rekonštruovali vitráže vo 
foyer hlavnej budovy, dalej sa rekonštruovali 
výťahy v bloku A a B v ŠD L. štúra za 8,3 mil. Sk 
a v bloku B1 sociálne zariadenia v hodnote 
22 mil. Sk. V lete tohto roka sa nám podan'.o po
staviť dva nové tzv, Švédske domky s 50 lôžkami 
pre doktorandov a mladých zamestnancov za 
15 mil. Sk.

Záverom chcem zdôrazniť, že Univerzita Komen
ského napriek nepriaznivým hospodárskym pod
mienkam, ktoré sa prejavujú na viacerých úse
koch jej činnosti, aj nadalej poskytuje kvalitné 
vzdelávacie služby v akreditovaných študijných 
programoch. Širokospektrálnosf vedeckovýskum
nej činnosti, aktívne medzinárodne kontakty 
s uznávanými vzdelávacími a výskumnými pra
coviskami v Európe a v ostatnom svete vytvárajú 
kvalitnú bazu na kvalifikovanie UK ako verejnej 
vysokej školy výskumného charakteru. Uvedomu
jem si, že túto pozíciu UK v rozhodujúcej miere 
udržujú tí jej zamestnanci, ktorí najanek trvajúcim 
zložitým podmienkam, v ktorých musia pracovat, 
ostali verní svojim ideálom. Milí kolegovia a pria
telia dovolte, aby som vám popnal úspešný novy 
akademicky rok a veľa zdravia a elánu do nad
chádzajúcich pracovných dní.

Týmto považujem akademicky rok 2004 2005 
na Univerzite Komenského v Bratislave za otvo
rený.
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Dve desaťročia ÚJOP UK ako súčasti Univerzity Komenského
V budove ÚJOP UK v Bratislave sa 1. júna 2004 zišli súčasní i bývalí pracovníci Ústavu Jazykovej a odborne| prípravy zahraničných študentov 

Univerzity Komenského na slávnostnom stretnutí, ktoré sa konalo pri príležitosti 20. výročia vzniku ústavu ako samostatnej Inštitúcie a zároveň 
súčasti Univerzity Komenského. Medzi sebou privítali vzácnych hostí z MŠ SR -  Dr. Máriu Slugeňovú, riaditeľku odboru bilaterálnej a multilaterálnej spo 
lupráce a programov sekcie medzinárodnej spolupráce MŠ SR, Dr. Stanislava Valia, riaditeľa odboru kultúrnych a školských stykov MZV SR, doc. RNDr. Pavla 
Súru, PhD., prorektora UK, JUDr. Evu Chebeňovú, kvestorku UK, i dalších milých hostí.

V otváracom príhovore Ing. J. Kotláriková, 
riaditeľka ÚJOP UK, oboznámila prítomných 
s históriou tejto inštitúcie od jej vzniku a s jej sú
časnými aktivitami.

Pripomenula, že presne pred 20 rokmi bol 
s účinnosťou od 1. júna 1984 rozhodnutím minis
tra školstva SSR zriadený Ústav pre jazykovú 
a odbornú prípravu zahraničných študentov Uni
verzity Komenského v Bratislave ako vědecko
pedagogické pracovisko univerzity. Jazyková a od
borná príprava pred vysokoškolským štúdiom 
bola však zahraničným študentom poskytovaná 
aj pred vznikom ÚJOP-u, ich špeciálna výučba 
prebiehala už od roku 1960, spočiatku ako súčasť 
Vysokej školy ekonomickej v Prahe a neskôr od 
roku 1961 ako súčasť pražskej Univerzity 17. no
vembra. Po jej zrušení bolo v roku 1974 riadenie 
dvoch študijných stredísk v Senci a v Herľanoch 
zverené na 10 rokov do kompetencie Pedago
gickej takulty v Banskej Bystrici, aby napokon po 
24 rokoch činnosti bol v roku 1984 zriadený ÚJOP 
UK ako samostatná súčasť Univerzity Komenské
ho v Bratislave.

.ÚJOP UK ako jediná inštitúcia na Slovensku 
plní funkciu centra pre dennú výučbu sloven
ského jazyka ako cudzieho jazyka so špeciálnou 
orientáciou na zahraničných študentov nielen pre 
potreby Univerzity Komenského, ale pre všetky 
vysoké školy na Slovensku. Špecifikum prípravy 
je  v tom, že do lavíc jeho tried prichádzajú štu
denti skutočne z celého sveta, s rôznou jazykovou 
výbavou. Niektorí ovládajú okrem svojho materin
ského jazyka celkom dobre angličtinu, francúzštinu 
alebo španielčinu, no niektorí majú veími slabé 
jazykové vedomosti, prípadne žiadne, ovládajú iba 
svoj rodný, často exotický jazyk,“ uviedla riaditelka 
ústavu Ing. J. Kotláriková. Ako špecifikum práce 
školy vyzdvihla rôznorodosť budúcich študijných 
zameraní jednotlivých študentov, a úlohu ústavu 
kvalitne ich pripraviť k prijímacím skúškam. A to 
i napriek realite, že úroveň vedomostí z predmetov 
určených na prijímacie skúšky je u študentov 
veľmi diťerencovaná a u väčšiny z nich nedosa
huje úroveň maturantov slovenských gymnázií. 
Napriek tomu sa od študentov -  cudzincov oča
káva splnenie podmienok k prijatiu na štúdium 
tak, ako od slovenských maturantov. ÚJOP UK 
má na zvládnutie tejto náročnej úlohy osem 
mesiacov a kvalitu jeho práce najlepšie doka
zujú štatistické údaje, podľa ktorých priemerne 
90 -  95 % študentov je na prijímacích skúškach 
úspešných.

Kedže procedúry spojené s prfchodom študen
tov sú zložité a trvajú dlho, výučba začína naj
skôr až od októbra 6-týždňovým intenzívnym 
kurzom základov slovenského jazyka. Po absol
vovaní základov slovenského jazyka sa študenti 
prerozdelia do skupín podľa dosiahnutej jazykovej 
úrovne a súčasne podlá budúceho študijného 
zamerania. Je vytvorených niekoľko skupín tzv. 
technikov, medikov, filozofov atd. Nasleduje vý
učba odbornej terminológie a hnect nadväzne aj 
výučba odborných profilových predmetov pre 
jednotlivé skupiny v slovenčine. Nevyhnutným 
predpokladom takejto organizácie výučby je veľmi 
úzka a koordinovaná spolupráca medzi učiteľmi 
jazyka a učiteľmi odborných predmetov. Výsled
kom intenzívnej každodennej práce so študentmi 
je ich schopnosť už vo februári rozumieť a komu
nikovat po slovensky a v júni, po úspešnom ab
solvovaní záverečných jazykových a odborných 
skúšok v ÚJOP-e, aj úspešné zvládnutie prijíma
cích skúšok na fakultách vysokých škôl

Pri tejto príležitosti riaditelka ústavu vyslovila 
uznanie a úprimný obdiv kolegom učiteľom a za
mestnancom, ktorí dokážu spolu so študentmi 
vytvoriť jednu medzinárodnú multikultúmu rodinu. 
Napomáha tomu aj realizácia prepracovaného 
Programu adaptácie zahraničných študentov 
v slovenskej spoločnosti, ktorý ako hlavný cieľ sle
duje prekonanie banér psychickej a emocionálnej 
pohody študentov, a tým vytvorenie optimálnych 
podmienok pre ich úspech v štúdiu Obsahom 
programu sú kultúrne, športové, spoločenské a po
znávacie aktivity v pnestoroch školy a aj v mimo
školskom prostredí

„Pri pohľade na výsledky našej práce máme 
dobrý pocit, veď za celé tie roky pôsobenia, či 
ako súčasti pražských univerzít, banskobystrickej 
pedagogickej fakulty ako aj súčasti Univerzity Ko
menského prešlo cez naše mky viac ako 8 200 štu
dentov. Sú to tisíce mladých ľudí, z ktorých drvivá 
väčšina dodnes hovorí po slovensky, ostávajú pria
teľmi Slovenska, šíria dobré meno slovenského 
vysokého školstva po celom svete, uchovávajú si 
vrelý vztah a lásku k Slovensku, považujúc ho stále 
za svoj druhý domov... Niektorí z nich práve preto 
posielajú k nám študovať aj svoje deti", uviedla 
riaditelka ústavu.

Ako dalej konštatovala, nová koncepcia za
hraničnej rozvojovej pomoci MŠ SR po roku 
1993 v oblasti poskytovania štipendií na vyso
koškolské štúdium sa postupne znižovala a do 
ÚJOP-u každým rokom prichádzalo menej štu

dentov. Otvorenie sa Slovenska svetu však vy
tvorilo priaznivé podmienky získavať na štúdium 
študentov -  samoplatcov. V roku 1990 ústav okrem 
svojej hlavnej dovtedajšej činnosti otvoril anglický 
program -  prípravu študentov -  samoplatcov na 
štúdium v anglickom jazyku so zameraním na me- 
dicínsko-biologické a technické študijné odbory 
Taktiež začal organizovat letný kurz slovenského 
jazyka pre cudzincov, v tomto roku sa konal už 
jeho 14. ročník

Ústav pružne reagoval na potreby praxe 
a rozšíril spektrum svojich vzdelávacích aktivít 
Otvoril program 5-mesačných a 10-mesačných 
interných jazykových kurzov slovenčiny pre cu
dzincov s orientáciou na širokú zahraničnú verej
nosť. Prostredníctvom zahraničných aktivít ústav 
začal s priamym náborom zahraničných študen
tov -  samoplatcov pre štúdium v SR Vytvonl 
pracovisko marketingu a vypracoval marketingový 
zámer, koncepciu a plán činnosti marketingu Po
stupne začal rozšiřovat svoj profil a okrem tzv 
pripravky pre zahraničných študentov sa vdaka 
silnejúcej zahramčnei spoločenskej objednávky 
etabloval aj ako centrum výučby slovenčiny ako 
cudzieho jazyka V roku 2001 ustav otvonl d a li*  
vzdelávacie programy a to večerné kurzy pre cu
dzincov -  predstaviteľov a pracovníkov zahra 
ntčných finem pôsobiacich na Slovensku v spolu 
práci s MZV SR večerné kurzy slovenského jazyka 
pre diplomatov a pracovníkov zahraničných veAy 
slanectiev akreditovaných v SR ako aj ndMduálne 
kurzy slovenčiny, kde forma vyučby je organizo 
vaná s ohľadom na časové možnosti záujemcu

Študijná literatúra a štuckf* matenaty pre viet 
ky vzdelávacie programy od jazykovej a odbornej 
prípravy zahraničných študentov pred ich vysoko
školským štúdiom, ako aj pre všetky kurzy sloven
ského jazyka vznikali a vznikajú na pôde ústavu 
a ich autormi sú jeho pedagógovia. Okrem učebníc 
a skript sú študijné materiály neustále dopĺňané 
aj internými študijnými materiálmi a pomôckami.

Zároveň sa ústav vyprofiloval aj ako centrum 
výučby a testovania slovenčiny ako cudzieho 
jazyka a v roku 2003 vytvoril Systém testovania 
jazykových kompetencií zo slovenčiny ako cu
dzieho jazyka. Základným východiskom systému 
je ekvivalencia s jednotným európskym referen
čným rámcom ako štandardom systémov testo
vania jazykových kompetencií v Európe Projekt 
jazykového vzdelávania ÚJOPu bol v rámci inicia
tívy Európskej komisie na podporu jazykového 
vzdelávania vyhodnotený národnou jury zloženou 
z nezávislých jazykových expertov ako víťazný 
a získal európsky certifikát kvality v oblasti jazy
kového vzdelávania -  Európsku značku 2003.

Na záver riaditeľka ústavu poďakovala učite
ľom a všetkým ostatným zamestnancom za vyso
ko profesionálny a úžasný vzťah k práci a do dal
ších rokov piopriala ÚJOPu veľa úspechov, tvorivej 
invencie a energie, aby mal naďalej šťastie na 
dobrých a korektných partnerov a predovšetkým 
veľa nadaných a kvalitných zahraničných študen
tov pre slovenské univerzity.

Po slávnostnom príhovore zablahoželala pra
covníkom ústavu zástupkyňa MŠ SR Dr M Slu- 
geňová a odovzdala osobný list a dar ministra 
školstva M Fronca

Význam a prínos ÚJOP UK pre Univerzitu Ko
menského i slovenské vysoké školstvo ocenil aj 
doc P. Súra, ktorý v mene rektora UK odovzdal 
ústavu Pamätnú medailu UK.

Stretnutie ďalej pokračovalo v neformálnej 
príjemnej a priateľskej a atmosfére pri malom 
občerstvení.

PhDr. Alena Mlkolajová, manažérka 
marketingu ÚJOP UK
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Pokračovanie spolupráce medzi univerzitami
V rámci učiteľskej mobility Erasmus sme v letnom semestri školského roku 200312004 na Katedre filozofie a filozofie dejín a v Centre rodových štúdii pri FiF 

UK privítali doktorku Bettinu Bock von Wulfingen z Centra feministických štúdií, ktoré je  už dlhší čas etablované na Univerzite v Brémách. Jej prednášky 
zaujali študentov a študentky predovšetkým témami, ktoré sú v našom akademickom prostredí doteraz málo známe. Týkali sa kritiky dejín biologických 
koncepcii z rodového hľadiska, opisu zmeny paradigmy v reprodukčnej medicíne a biomedicínskeho normovania v spoločensko-politickom kontexte. Pred
nášky odzneli v rámci kurzu feministickej filozofie a úvodu do rodových štúdií.

V treťom májovom týždni sa uskutočnil náš 
recipročný prednáškový pobyt na brémskej uni
verzite. Ako prejav istého uznania sme vnímali 
to, že naše prednášky zaradili brémske kolegyne 
do certifikovaného interdisciplinárneho kurzu ďal
šieho vzdelávania v oblasti rodových štúdií, ktorý 
v letnom semestri prvý raz zavádzajú ako pilotný 
program a ktorý garantujú a realizujú popredné 
profesorky z rôznych študijných a vedeckých od
borov. V rámci jedného z modulov s názvom 
„základné koncepcie v úvahách o rode“ , sa ponú
kajú teoretické a metodologické východiská pre 
analýzu vzťahov medzi rodmi. V tomto module 
sme participovali prednáškami, v ktorých sme cez 
prizmu sociologických výskumov reflektovali rodo
vú špecifickosť na trhu práce v SR. Pokúsili sme 
sa identifikovať a aplikovať také teoretické kon
cepcie, ktoré by poskytli východisko pre interpre
táciu empirických faktov získaných vo výskumoch 
o postavení žien a mužov vo verejnej a súkromnej 
sfére. V priebehu bohatých diskusií sa ukázalo, 
že aj v diskurzoch, ktoré sa vedú v nemeckom 
prostredí, sa v súčasnosti pociťuje potreba vypra
covať nové, resp. modifikovať už existujúce teore
tické koncepcie, ktoré by poskytovali adekvátnu

explanáciu rôznych foriem asymetrickej rodovej 
štruktúry v globalizujúcom sa svete.

Náš pracovný pobyt v Brémách prekročil rá
mec pedagogických aktivít a na základe programu, 
ktorý nám pripravili kolegyne z Centra feminis
tických štúdií, sme absolvovali dôležité stretnutia 
a dohovorili ďalšie možné podoby spolupráce. 
Za významné považujeme prijatie vedúcou zá
stupkyňou Brémskej centrály pre realizáciu rov
noprávnosti ženy p. Brigitte Melikant, ktorá nás 
informovala o zákone, na základe ktorého bola 
ustanovená táto inštitúcia, ako aj o jej cieľoch 
presadzovať rovnosť príležitostí do rôznych oblastí 
spoločenského života. Počas svojej existencie 
má táto inštitúcia bohaté skúsenosti s implan
tovaním Gender Maínstreamingu, ako záväznej 
regulatívy EÚ. B. Melikant nám ponúkla konzul
tačnú pomoc pri rozpracovávaní teoretických 
a metodických aspektov tejto dôležitej stratégie, 
ktorá sa v súčasnosti presadzuje vo všetkých kra
jinách EÚ.

Z hľadiska prípravy projektu, ktorý by zmapoval 
a analyzoval postavenie žien a mužov vo vede 
SR, najmä na univerzitách, bolo pre nás nesmier
ne užitočné stretnutie s profesorkou technických

vied p. Ines Weller, ktorá je členkou teamu ex
pertiek pre 7. rámcový program. V diskusii sa 
ukázalo, že predpokladom zapojenia sa do spo
ločných projektov, zaoberajúcich sa participáciou 
žien vo výskumných projektoch EÚ, je identifi 
kácía kľúčových tematických zameraní vedkýň 
na Slovensku a preskúmanie bariér, ktoré vedú 
k efektu „skleného stropu“ . Profesorka I. Weller 
prišla s iniciatívou uskutočniť spoločný workshop 
zameraný na problematiku Gender Mainstreamin- 
gu vo vede.

O tom, ako je rozvinutá inštŕtucionaiizácia po
litiky rodovej rovnosti aj na univerzitnej pôde, sme 
sa presvedčili pri stretnutí s p. Ursel Gerdes vedú
cou pracoviska proti diskriminácii a násiliu, ktorá 
sa orientuje na analýzu a poradenstvo v širokej 
palete podôb diskriminácie na pracovisku, počnúc 
sexuálnym obťažovaním, cez diskrimináciu z hľa
diska veku. postihnutia, alebo aj z hľadiska etnic
kej, náboženskej, resp inej príslušnosti- Myslíme 
si, že obohatením kurzov na FiF UK budú aj pnsfú- 
bené prednášky z oblasti „Konflikt Management“

Doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD., 
doc. PhDr. Etela Farkašová, PhD.

Na FTVŠ UK sa cez prázdniny ozýval detský smiech

Vysokoškolský klub FTVŠ UK v spolupráci s fakultou a za podpory 
Ministerstva školstva SR uskutočnil v dňoch 6. -  16. júla 2004 Detskú 
športovú univerzitu. V rámci nej sa viac ako 60 detí oboznámilo s plávaním, 
atletikou, gymnastikou, tancom, karate, skokmi na trampolíne, frisbee, 
floorbalom a basketbalom. Pri hrách a súťažiach deti získali základné po
hybové zručnosti a silné emotívne zážitky. Deťom sa venovali kvalifikovaní 
odborníci pre jednotlivé športy -  učitelia FTVŠ UK: doc. PaedDr. Macej- 
ková, PhD., z Katedry plávania, doc. PhDr. Strešková, PhD., Mgr. Kociánová, 
Mgr. Grmanová, Mária Dinušová z Katedry gymnastiky, tancov a úpolov, 
PaedDr. Argaj a Mgr. Križan z Katedry hier a PaedDr. Doležajová, PhD., 
z Katedry atletiky. Deti zaujala i vedomostná súťaž s olympijskou tema
tikou, ale predovšetkým prednášky s videoprojekciou, ktoré sa konali 
v Aule FTVŠ UK a boli zamerané na propagáciu športu a telovýchovných 
aktivít. Prof. Dr. Grexa, PhD., hovoril o dejinách olympijských hier, doc. 
PaedDr. Sedláček, PhD., a PaedDr. Doležajová, PhD., predstavili atletické 
disciplíny a ich tréning, doc. PhDr. Strešková, PhD., sa zaoberala gymnas
tickým a tanečným športom a kráse pohybu, doc. PaedDr. Macejková, PhD., 
zdôvodnila, prečo je potrebné vedieť plávať a PaedDr. Argaj sa venoval

umeniu hrať sa a svetovým osobnostiam basketbalu. Diplom absolventa 
„Detskej športovej univerzity“ odovzdali deťom prof. PaedDr. Roman Mora
vec, PhD., -  účastník OH v Mníchove v r. 1972 a Stanislav Kropilák -  účastník 
OH v Montreali v r. 1976 a OH v Moskve v r. 1980. Ceny víťazom jednotlivých 
súťaží venovala Slovenská olympijská akadémia a Vysokoškolský športový 
klub FTVŠ UK. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii Detskej 
športovej univerzity, ako významnej súčasti Európskeho roku vzdelávania 
prostredníctvom športu 2004, na ktorom sa zúčastňuje 15 členských krajín 
Európskej únie, 10 pristupujúcich krajín a tri krajiny EFTA. Bola to akcia, 
ktorá pozitívne propagovala našu alma mater a ktorá má všetky predpo
klady, aby sa nastálo začlenila do harmonogramu aktivít FTVŠ UK. Takáto 
prezentácia činnosti telovýchovných pedagógov podčiarkuje význam 
ich práce a napomáha vytvoriť pozitívny vzťah k športovaniu už v detskom 
veku.

Vážime si a ďakujeme všetkým, ktorí nám v tak velkom počte vyslovili 
poďakovanie a pochvalu za túto akciu.

Doc. PhDr. Elena Strešková, PhD., autorka projektu DŠU
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Rakúsky prezident 
udelil profesorovi Igorovi Klššovi 

vysoké štátne vyznamenanie
Spolkový prezident Rakúskej republiky Dr. Thomas Klestil svojím rozhodnutím z 15. apríla 

2004 udelil prof. ThDr. Igorovi Kiššovi, profesorovi systematickej teológie na Evanjelickej 
bohosloveckej fakulte UK, vysoké štátne vyznam enanie -  Rakúsky čestný kríž za vedu 
a umenie I. triedy. Toto vyznam enanie udelúje Rakúska republika každoročne niekolkým  
zahraničným vedcom a umelcom, ktorí významným spôsobom obohatili kultúrny život 
Rakúska. Zo Slovákov bol v minulosti nositeľom tohto vyznamenania napr. Karol Kuzmány. 
Udelením štátneho vyznamenania ocenila Rakúska republika vedecké zásluhy prof. I. Kišša 
v oblasti teológie, najmä jeho prínos k historickému spracovaniu evanjelickej sociálnej 
etiky, jeho systematický záujem o konfliktné etické otázky a jeho podporu rakúsko-sloven- 
ským susedským vzťahom vo vedecko-teoretickej oblasti.

Slávnostný ceremoniál odovzdania vyznamenania sa uskutočnil dňa 9. júna 2004 v rezi
dencii Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave. Laudatio na prof. I. Kišša predniesol pri tejto 
príležitosti univ. prof. Dr. Karl Schwarz z Viedne, vedúci odboru pre protestantský kult na 
Ministerstve školstva, vedy a kultúry Rakúskej republiky, a plasticky v ňom predstavil dôvo
dy, ktoré viedli k udeleniu tohto vyznamenania.

V úvode laudatia pripomenul, že prof. I. Kišš 
v čerstvosti síl oslávi 21. júla 2004 svoje 72. na
rodeniny, ako i to, že práve v týchto  dňoch -  
aj ked s čiastočným oneskorením -  vyšiel zborník 
venovaný jubilantovi k jeho 70. narodeninám. 
„ Teológia je  moja radost - tak znie názov sláv
nostného zborníka a tento názov si možno vy
ložit a j takto: Kde vládne radost, tam sa končí 
vláda kalendára. Alebo druhá interpretácia: Za- 
obera t sa teo lóg iou ako radosfou zabraňuje  
starnutiu. Igor Kišš zostal mladý a zostane mla
dým aj naďalej, a j keď  slávnostný zborník jub i
lantovi a aj čitateľovi môže poslúžit ako zrkadlo 
kalendára“, povedal prof. K. Schwarz.

Ďalej uviedol, že I. Kišš pochádza z Uhrovca 
na západnom Slovensku, z rodiska Ľudovíta 
Štúra a Alexandra Dubčeka. Vyrástol v Tren
číne a po maturite sa venoval štúdiu teológie 
na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bra
tislave, odkiaľ ho v januári 1953 vylúčili za kri
tiku stalinizmu. Dvoch jeho kolegov uväznili, 
on väzeniu unikol, ale zo dňa na deň ho povo
lali do vojenskej služby. Až po Stalinovej smrti 
sa smel vrátiť na fakultu a dokončiť štúdium.

V roku 1956 bol I. Kišš vysvätený za d u 
chovného evan je licke j c irkv i, pô sob il ako 
kaplán v Novom Meste nad Váhom a potom 
štvrť storočia ako farár v Bzinciach pod Javo
rinou. V roku 1968 podal dizertačnú prácu 
o Lutherovej sociálnej kritike cirkvi, za ktorú mu

bol až po sedemročnej svojvoľne nariadenej 
čakacej dobe udelený v roku 1975 titul doktora 
teológie. V roku 1980 povolali Dr. I. Kišša na 
fakultu, no v roku 1987 bol z nej vylúčený ako 
disident a bol mu odňatý titul docenta. Násled
ne ho preložili na južné Slovensko a zakazali 
mu cestovať do zahraničia a publikovať v celej 
ČSSR.

V roku 1990 po politickej zmene nasledo
vala rehabilitácia Dr. I. Kišša. znova ho povo
lali na fakultu. V roku 1991 podal habilitačnú 
prácu, v ktorej sa ukázal ako znalec Lutherovej 
sociálnej etiky. Zásadným spôsobom sa zaslú
žil o založenie evanjelických gymnázií v Brati
slave (Ev. lýceum), v Banskej Bystrici, v Tisovci 
a v Košiciach.

V roku 1994 vedenie cirkvi poverilo I. Kišša 
vybudovať na Slovensku evanjelickú vojenskú 
duchovnú službu. Skúsenosti získaval štúdiom 
rakúskeho a amerického organizačného m o
delu vojenskej duchovnej služby. Navštívil za
riadenia armády v Európe a niektoré vojenské 
základne v USA, kde študoval podmienky prá
ce vojenských duchovných a vzájomne ich 
porovnával. Pobudol dokonca celý jeden deň 
v Pentagone na odbore vojenských duchov
ných. Získané poznatky posilnili jeho názor vy
budovať slovenskú duchovnú službu v armáde 
podľa rakúskeho vzoru.

Po te jto zakladateľskej aktivite v ob lasti vo
jenskej duchovnej služby sa doc. Dr. Kišš vrátil 
späť na fakultu. V roku 1997 bol inaugurovaný 
za profesora a súčasne zvolený za dekana 
EBF UK. V tom  čase sa fakulta presťahovala 
do novej budovy na Machnáči. Na poste deka
na v rokoch 1997 -  2003 zintenzívnil kontakty 
faku lty  na jm ä s V iedňou a v pedagog icke j 
a vedeckovýskum nej č innosti faku lty vybu
doval sieť zahraničných spolupracovníkov, čím 
posilnil medzinárodné postavenie fakulty.

V ďalšej časti laudatia sa prof. K. Schwarz 
venoval vedeckej práci prof. I. Kišša. Vyzdvi
hol pozoruhodnosť jeho literárneho diela keď 
pripom enul, že napr. b ib liografia  priložená 
k zborníku obsahuje viac než 630 titulov, okrem 
slovenského aj v nemeckom a anglickom  ja 
zyku. V rokoch 1958 a 1967 publikoval I, Kišš 
pravidelne v pražskom časopise „Communio 
Viatorum", ktorý s citačnou skratkou CV p red 
stavoval vizitku československých teo log ic 
kých fakúlt a bol uznávaný i zahraničnou ve
deckou kom unitou .

Ocenil tiež zásluhy prof I. Kišša o  Leuen- 
bergerskú dohodu (európska dohoda medzi 
cirkvam i luteránskeho a kalvínskeho typu 
o ekum enickom  priblížení oboch cirkvi). ieho 
podiel na obohatení slovenských cirkevných 
dejín prostredníctvom výskumu diela Konrada 
Cordata. rakúskeho teológa, ktorý zre|me už na 
iar 1522 v banských mestách Kremnica a Ban 
ská Štiavnica propagoval reformáciu 

Osobitne zdôraznil súhru systematickej a his
torickej teológie, dogmatiky a de|in cirkvi ktorá 
vyniká v práci prof i Kišša zvlášf pri vysku 
me Luthera, |eho učenia o  dvoch ríšach ktoré 
bolo rozdielne interpretovane z pohľadu syste 
matika a cirkevného historika 

„V  tejto „in terpretačnej džungli" -  ako ju  do
slova raz nazval jeden z nemeckých vedcov 
zaoberajúcich sa Lutherom  -  prekliesnil cestu 
Igor Kišš. Stransparentnil bludisko, labyrint (ako 
ho nazval iný vedec) tak, že hľadal grafické  
riešenie. N akreslil diagram, ktorý vstúp il do  
dejín teo lóg ie  ako Kiššov diagram  (Grafické  
znázornenie Lutherovho učenia o dvoch ríšach 
ako učebná po m ôcka )," konštatova l prof. K. 
Schwarz. Doplnil, že prostredníctvom presnej 
analýzy pram eňov prís lušných Lutherových 
spisov dokázal I. Kišš existenciu šiestich roz
ličných foriem učenia o dvoch ríšach. „Tým 
revidoval svoje vlastné výsledky výskumu -  a to 
ro b í vedca sym patickým ,"  pokračova l prof 
K. Schwarz a „za túto osobnú pokoru, za ume
nie priznať s i aj chybu, som mu veľmi vďačný“. 
Ako dodal, zatiaľ sa ešte nijakému teológovi 
nepodarilo vyvrátiť tézy I. Kišša o zmysle Lut
herovho učenia o dvoch ríšach, hoci sa o to už
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m nohí pokúšali. A rch im edovský bod toh to  
učenia spočíva na analógii medzi kráľovstvom 
Božím a svetskou ríšou a neprijatie analógie by 
podľa I. Kišša otriaslo celým učením o dvoch 
ríšach. Takže svet sa m usí chápať ako ana
lógia k etickým hodnotám kráľovstva Božieho. 
Ostáva len otázkou, ako si túto analógiu pred
staviť.

Ďalej K. Schwarz vyzdviho l angažovanosť 
prof. I. Kišša v diskusii o génovej technike 
a biomedicine, kde jestvujú závažné rozdiely 
medzi cirkvam i. Ocenil posto j prof. I. Kišša, 
podľa k to rého je povinnosťou  spo lo čnos ti 
pomôcť geneticky postihnutým chorým a pod
niknúť všetko pre víťazstvo nad chorobam i.
I keď terapeutické klonovanie prof. I. Kišš 
vylúčil, pripustil, že vzhľadom na potrebu spo
ločnosti môže nastať s ituácia, kedy z etických 
dôvodov bude te rapeutické použitie  em bryí 
odôvodnené, a preto vedecký výskum v tom to 
smere je aj z teo logického hľadiska nutný.

„To bolo len málo príkladov, ktoré som tu mo
hol predniesť, aby som predstavil Igora Kišša 
ako vedeckú osobnosť, ako vedca venujúceho 
sa Lutherovi, ako systematika a skúmateía kon
fesií, ako sociálneho etika. Mohol by som ešte 
podať správu o mnohom inom, napríklad o tom, 
že jeho vysvetlenie hebrejskej formuly „Jahve 
ce b a ó ť si osvojili uznávaní vedci v ob lasti Sta
rého zákona. Jeho zaoberanie sa osobnosťami 
Jána Amosa Komenského alebo Teilharda de 
Chardin ho priviedlo k plodnej spolupráci s ko
legami z iných fakúlt.

„Vstúpiť do dialógu", to je  posledný pojem, 
ktorý mám ešte vysvetliť vo svojom  laudatiu  
na počest profesora Igora Kišša. Ľudia s ním 
radi „vstupujú do d ia ló g u “, lebo  je  vyslovene 
d ia log ický mysliteľ, ktorém u ide  o výmenu 
myšlienok, ktorého vnímame ako partnera, ako 
účastníka rozhovoru, ktorý ale tento p riebeh  
rozhovoru nediktuje.

„Vstúp iťdo dialógu“ obsahuje v sebe ešte aj 
pastorálne pozadie jeho  vedeckého pôsobe
nia. Igor Kišš bo l farárom a ostal ním aj ako 
teologický vedec. Neuzatvára sa do slonovino
vej veže vedy, ale chce  svoju teo lóg iu  odo
vzdávať študentom, spolupracovníkom, členom  
kom unity a poslucháčom  kázní. Vnímame ho 
ako teologického experta teológie, ktorý vo svo
je j cirkvi žiari zvláštnou charizmou -  charizmou 
pastor doctus, charizmou učeného farára.

Mnohí vedci v jednotlivých odboroch teológie 
majú sklon „skryť s a “ do jediného vedeckého  
odboru. Farár to urob iť nemôže, on m usí jed 
notlivé odbory spo jiť do teologického diela. A to 
robí Igor Kišš. Túto úlohu s i vzal na kazateľňu 
a na katedru, a urobil tak dôrazne a s radosťou. 
Táto radosť je  nákazlivá -  a bude to iste zrejmé 
aj v slávnostnom  zborníku, ktorý b o l vydaný 
vďaka kolegom, priateľom a žiakom učenca.

Znakom tejto vďačnosti bude aj Rakúsky čest
ný kríž za vedu a um enie I. triedy, ktorý teraz 
pripnem e na klopu váženému a m ilém u kole
govi a priateľovi, “ ukončil prof. K. Schwarz svoj 
slávnostný prejav.

Následne rakúsky velvyslanec akreditovaný 
v Bratislave Dr. Martin Bolldorf odovzdal prof. 
Igorovi Kiššovi rakúske štátne vyznamenanie.

Úprimné blahoželanie k udeleniu  vyso
kého štátneho vyznamenania Rakúskej spol
kovej krajiny vyslovuje prof. ThDr. I. Kiššovi 
aj celá akademická obec Univerzity Komen
ského.

RNDr. Z. Ladzianska, CSc., 
Mgr. J. Hinnerová

80 rokov  
bratis lavskej po lon istiky

Pri príležitosti 80. jubilea univerzitnej polonistiky sa na Filozofickej fakulte UK 
uskutočnilo dňa 2. júna 2004 slávnostné stretnutie pracovníkov katedry a bývalých 
poľských lektorov, ktorí významne prispeli k rozvoju polonistického a slavistického 
štúdia i výskumu. Celé podujatie bolo zahrnuté do Dní poľskej kultúry na Slovensku 
a zúčastnilo sa na ňom viac ako 50 hostí.

Slávnostné zasadnutie otvorila doc. PhDr. Marta Pančíková, CSc., vedúca Katedry 
slovanských filo lóg ií FiF UK, a privítala vzácnych zahraničných hostí -  J. E. Zenona 
Kosiniaka-Kamysza, veľvyslanca Poľskej republiky v SR, p. Jerzego Kronholda, riaditeľa 
Poľského inštitútu v Bratislave, a prof. Dr. hab. Wladyslawa Miodunku, prorektora Jagellov- 
skej univerzity v Krakove. Srdečne privítaní boli aj bývalí lektori -  prof. Dr. hab. Halina 
Janaszek-lvaničková, Dr. Krystyna Nowik, Dr. Elžbieta Orwiňska Ruziczka, Dr. Franciszek 
Sowa, Dr. Andrzej Niewiadowsky, Dr. Zdzislaw Marcinow, terajšia lektorka Dr. Maria 
Magdalena Nowakowska, ako i doc. PhDr. Ludvik Štěpán, zástupca českej polonistiky 
z Masarykovej univerzity v Brne. Podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia MŠ SR, ústavov 
SAV, kolegovia z iných katedier a sponzori akcie. Nechýbali ani zástupcovia poľských 
médií.

V prvej časti oficiálneho stretnutia vystúpili s príhovorm i Zenon Kosiniak-Kamysz. 
veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku, pod patronátom ktorého sa celé podujatie 
konalo, a dekan FiF UK doc. PhDr. Anton Eliáiš, CSc. Hlavný referát O význame poľského 
jazyka vo svete a o jeho histórii v zahraničí predniesol vzácny host z Krakova, profesor 
W. M iodunka, ktorý je nielen profesorom ooľského jazyka, ale aj vedúcim celoštátnej 
Komisie pre udeľovanie certifikátov zo znalosti poľského jazyka. V druhej časti predpo
ludňajšieho stretnutia odzneli dva referáty o histórii bratislavskej polonistiky: doc. PhDr. 
Marta Pančíková, CSc.. hovorila o histórii lektorátu, o výsledkoch jazykovednej polonistiky,
0 zahraničných kontaktoch polonistov a o ich publikačnej činnosti. Prof PhDr. Jozef 
Hvišč, CSc., sumarizoval výsledky slovenskej polonistickej literárnej vedy a prekladov. 
V popoludňajšom  rokovaní, ktoré malo charakter kom orného stretnutia a spomínania, 
odzneli veľmi podnetné príspevky lektorov so zaujímavými pohľadmi na problematiku 
vyučovania blízkeho slovanského jazyka, a ďalších pozvaných hostí. Stretnutie polonistov 
ukončil kokteil v sídle poľského veľvyslanca

Podľa vyjadrenia profesora M iodunku bolo toto originálne stretnutie bývalých lektorov 
prvým stretnutím v histórii poľských lektorátov vo svete - a tých je nemálo. Dúfame 
preto, že táto nová tradícia bude aj úspešne pokračovať. Výstupom stretnutia bude zbor
ník, ktorý prispeje k zachovaniu bohatých pedagogických a odborných skúseností 
a výsledkov slovensko-poľskej spolupráce aj v písomnej podobe.

Po vzniku Filozofickej fakulty UK v roku 1921 patril k je j prvým pracoviskám aj Slovanský 
seminár, na ktorom sa začali formovať slavistické odbory. Prvý poľský lektor Jerzy Pogo- 
nowski p riš ie l do Bratislavy už v šk. roku 192311924 a doteraz pôsobilo na UK spolu  
16 poľských lektorov. Lektori sú spravidla vysielaní na 3 - 4  roky, najdlhšie pred  vojnou 
pôsob il v Bratislave docent Wtadysiaw Bobek a po vojne profesorka Halina Janaszek- 
lvaničková. I keď  počas druhej svetovej vojny sa kontinuita vysielania lektorov z Poľska 
prerušila, jazykovedná polonistika sa ďalej rozvíjala v komparatívnych prácach slovenských 
slavistov (Stanislav, Paulíny, Štolc. Blanár, Krajčovič, Ondruš). Ako samostatný študijný 
odbor sa polonistika konštituovala v roku 1958 a od tých čias sa otvárala každý tretí až 
piaty rok ako odborné, učiteľské a dnes a j translatologické štúdium. Odborné štúdium  
polonistiky sa najčastejšie kombinovalo so slovenčinou, ruštinou, knihovedou a divadelnou 
vedou. V súčasnosti sa poľština študuje ako od bo r prekladateľstva a tlm očníctva  
v kom binácii s angličtinou, nemčinou a ruštinou. Do dnešného dňa vyštudovalo po lonis
tiku na FiF UK vyše 100 absolventov. Uplatnenie s poľštinou našli ako vysokoškolskí
1 stredoškolskí pedagógovia, prekladatelia a tlmočníci, vedeckí pracovnici a pracovnici 
mnohých kultúrnych i spoločenských inštitúcií, a niekotki aj v diplomacii. Okrem toho 
v rámci celofakultného výberového predmetu Slovansky jazyk katedra ponúka aj poľštinu  
ako dvojsemestrálny kurz. v ktorom študenti získajú základné poznatky z jazyka, literatúry, 
kultúry a histórie. Že je  o dianie v Poľsku velký záujem, o tom svedčia a j počty prih lá
sených  -  každoročne okolo 70 študentov.

Polonisti z Katedry slovanských filo lóg ii FiF UK dlhé roky rozvíjajú vedeckovýskumnú 
spoluprácu so slavistickými a polonistickými pracoviskami na poľských, českých a iných 
zahraničných i dom ácich  univerzitách (Warszawa, Kraków, Katowice. Lodž. Wroclaw. 
Lublin, Tokio, Nancy, Budapešť Debrecén, Lipsko, Ľubľana. Sofia. Zahreb. Olomouc. Brno. 
Ostrava, Praha, Prešov a i né). Vydávajú zborníky, časopis Kontakty, organizujú medzinárod
né konferencie a sympóziá, vedú kurzy poľského jazyka, aktívne pracujú v rôznych vedec
kých i odborných kom isiách doma i v zahraničí.

Aj keď  počtom  pracovníkov malá filológia, výsledky je j prace tvoria významnú zložku vo 
vedeckej, odbornej, publikačnej a pedagog icke j p rá c i fakulty a tým phspieva/u k zvidi
teľňovaniu ce le j univerzity.

Doc. PhDr. M arta PančiVova. CSc.. 
vedúca Katedry s lovanských filo log ii FIF UK
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K otázke internacionalizácie Univerzity Kom enského

S p o lo č n é  p ro g ra m y /d ip lo m y  n a  U K
V súvislosti s vytváraním jednotného európske

ho vysokoškolského priestoru v rámci boloňského 
procesu sa jednou z aktuálnych úloh európskych 
univerzít stáva presadzovanie modelu spo loč
ných programov/diplomov (joint degrees). Ide 
o realizáciu takých študijných programov, na kto
rých po stránke organizačnej i obsahovej partici
pujú aspoň dve európske univerzity. Medzi základ
né charakteristiky tohto typu programov možno 
zaradiť:
• spoločný vývoj a akceptácia programov na zá

klade spolupráce viacerých inštitúcií,
• študenti z každej zúčastnenej inštitúcie študujú 

časť programu na partnerskej inštitúcii, pričom 
pobyt študentov na partnerských inštitúciách je 
časovo porovnateľný,

• semestre štúdia a skúšky absolvované na part
nerskej inštitúcii sa plne a automaticky uznávajú,

• profesori z každej zúčastnenej inštitúcie vyuču
jú aj na partnerských školách, spoločne vypra
covávajú obsah štúdia a vytvárajú spoločné 
prijímacie i skúšobné komisie,

• po skončení programu študent získava bud 
spoločný diplom všetkých partnerských škôl, 
alebo jednotlivé diplomy všetkých participujú
cich inštitúcií.
Prieskum Európskej asociácie univerzít Devel

oping Joint Masters Programmes for Europ (http:// 
www.eua.be/eua/jsp/en/upload/Joint_Masters_re 
port.1087219975578.pdf) ukázal, že v súčasnosti 
je rozšírený predovšetkým taký model, v ktorom 
sa „národný" diplom vydáva absolventovi spolu 
s certifikátom potvrdzujúcim účasf všetkých parti
cipujúcich univerzít. Otázka skutočného zavedenia 
spoločných diplomov do európskej vzdelávacej 
praxe je spojená s potrebou príslušných úprav 
v národnej legislatíve jednotlivých krajín. Tie okrem 
iného súvisia aj s prekonaním v súčasnosti bež- 
nei praxe, že študent je zváčša pnjatý len na jednu 
vysokú školu, na ktorej získava kvalifikáciu.

Existujúce programy sa zameriavajú najmä na 
interdisciplinárne témy a sú odôvodnené v takých 
prípadoch, ked sa príslušná problematika nedá 
primerane obsiahnuť na národnej úrovni, či z po
hľadu jednej inštitúcie. Technická realizácia štúdia 
a mobilít je v zásade dvojaká. V prípade väčších 
univerzitných zoskupení študenti zväčša študujú 
na svojej domovskej inštitúcii podobné moduly 
alebo „kurzy jadra“ predtým, kým vycestujú do za
hraničia, obyčajne na jeden semester. Úroveň 
a intenzita participácie partnerských inštitúcií je 
rozdielna -  je bežné, že v rámci zoskupenia existu
je niekolko „nosných“ univerzít, ktoré zabezpečujú 
základné kurzy, a iné partnerské inštitúcie sa po
dieľajú na získavaní študentov a poskytujú niekto
ré špecifické kurzy. Spoločné programy postavené 
na menšom množstve participujúcich univerzít 
a počte študentov častejšie využívajú funkčný 
model, v ktorom sa študenti presúvajú postupne 
do každej inštitúcie na obdobie jedného semestra

V úvahách o perspektívach spoločných prog
ramov nie je zanedbateľná ani skutočnosť, že 
v rámci nového programu EÚ Erasmus Mundus 
(ako aj v rámci iných programov či organizačných 
zoskupení) je možné na realizáciu takýchto štu

dijných programov, najmä v spolupráci s tretími 
krajinami (mimo EÚ), získať aj finančné prostriedky.

V súvis losti s partic ipáciou Univerzity Ko
menského na Bolonskom laboratóriu UNICA 
sme na jednotlivých fakultách UK uskutočnili 
prieskum o aktuálnom stave i plánoch v oblasti 
spoločných programov. Táto úloha je aktuálna 
aj v kontexte prebiehajúcej akreditácie študijných 
programov podlá nového vysokoškolského zákona. 
Prieskum sa realizoval v marci/apríli 2004 formou 
jednoduchého dotazníka, ktorý bol elektronicky 
zaslaný na jednotlivé fakulty univerzity, a ktorého 
cieľom bolo zistiť detailnejšie informácie o takomto 
type programov, najmä s ohľadom na nasledujú
ce údaje:
• názov programu,
• stupeň štúdia (Bc, Mgr, PhD),
• študijný odbor (katedra),
• spolupracujúce inštitúcie (krajina).
• spôsob spolupráce (najmä rozdelenie úloh, mo

bility...),
• realizácia v rokoch.

Zo získaných odpovedí vyplýva, že fakulty UK 
zatiaľ vážne s variantom spoločných programov/ 
diplomov nerátajú. Len štyn fakulty uviedli, že uva
žujú o nejakej forme spolupráce v tejto oblasti 
a spomedzi nich iba jediná Pedagogická fakulta 
UK už aktivitu tohto druhu realizuje Ide o medzi- 
univerzitnú zmluvu medzi Univerzitou Komenského 
a Univerzitou Marca Blocha v Štrasburgu na 
úrovni postgraduálneho, špecializačného štúdia 
v odbore prekladateľstvo -  odborný preklad Táto 
spolupráca beží od roku 1999 a je finančne pod
porovaná Francúzskym veľvyslanectvom na Slo
vensku, ktoré hradí najmä mobility našich učitelôv 
Absolventi získavajú diplom z oboch univerzít - 
z UK a z UMB Štrasburg Naši študenti sú v dru
hom roku štúdia zároveň študentmi UMB a do
stávajú aj diplom DU UMB Štrasburg Učitelia UMB 
sú členmi našich komisii (pnjímacej a komisie pre 
záverečné skúšky), vyučujúci zo Slovenska absol
vovali a absolvujú pobyty na partnerskej univer
zite.

Pedagogická fakulta plánuje v tomto type spo
lupráce pokračovať aj v budúcnosti, v novej štruk
túre študijných programov. V rámci študijného 
odboru 2.1.35 Prekladateľstvo atlmočníctvo sa 
pripravuje na úrovni magisterského štúdia analo
gický program, opáf v kooperácii s UMB v Štras
burgu. V súčasnosti sa uskutočňujú mobility najmä 
k diskusii o modalitách spoločného diplomu. Prog
ram by sa mal realizovať v rokoch 2004 -  2006, 
spočiatku ako projekt Ministerstva zahraničných 
veci Francúzskej republiky, a v prípade, že sa do
speje k zmluve, malo by dôjsť k uzavretiu dohody 
medzi oboma univerzitami. Vo fáze prípravných 
rokovaní je aj další spoločný program Pedagogic
kej fakulty UK a Universitě des Antilles (Francúz
sko), ktorý by sa mal realizovať v rámci študijného 
odboru Učiteľstvo akademických predmetov v po
dobe špecializácie Francúzština ako cudzí jazyk 
a podľa predstáv iniciátorov by sa mal organizač
ne zapojiť do programu Erasmus Mundus ako 
spolupráca s ďalšou španielskou alebo talianskou 
univerzitou.

Fakulta matematiky, fyziky a Informatiky UK
uvažuje o príprave programu Teória vyučovania 
matematiky pre tretí stupeň štúdia. Program by sa 
mal uskutočniť v spolupráci s univerzitami v Pa- 
lerme, Bologni a Bodo (Nórsko). Jedným z hlav
ných cieľov tejto spolupráce je zriadenie medzi
národnej komisie pre PhD. štúdium z Didaktiky 
matematiky, so zapojením aj iných krajín (Fran
cúzsko, Česko, Španielsko).

Kontúry spolupráce v oblasti spoločných prog 
rámov sa zatiaľ len nejasne črtajú aj na F ilo
zofickej fakulte UK. Prvé predbežné rozhovory 
majú za sebou Katedra etnológie FiF UK, kde sa 
uvažuje o možnosti programu Etnológie a kultúrne/ 
antropológie v spolupráci s Filozofickou fakultou 
Univerzity v Ľubľane, podobne Katedra archeoló
gie v súvislosti s tretím stupňom štúdia orgamzo 
vanom v koordinácii s Masarykovou univerzitou 
v Brne, ako aj Katedra maďarského jazyka a lite
ratúry. ktorá plánuje spoluprácu s Geistes- und 
Kulturwissen-schaftlichen Fakultat der Umversitat 
Wien pri realizácii magisterského štúdia hunga
ristiky Úvahy o spoločných programoch v rámci 
pokračovania spolupráce v Socrates a CEEPUS 
rozvíja aj Katedra slovenskej literatúry a literárnej 
vedy FiF UK, pnčom sa opiera o takých potenciál 
nych partnerov, ako sú University College London 
(SSEES), univerzity v Ľubľane. Katoviciach. K/ako 
ve, Sofii, Brne, Ostrave a Nitre

Právnická faku lta UK nemá v súčasnom ob
dobí žiadne spoločné programy Realizovali sa 
však už prvé kontakty s Právnickou fakultou ELTE 
v Budapešti a vo Viedni, konkretizácia programov 
bude zreime výsledkom dalších rozhovorov

Zdá sa. že jednou z hlavných prekážok bránia 
cich širšiemu rozvoju spoločných programov na 
Univerzite Komenského sú problémy v oblast pzy 
kovych kompetencii a to nielen na strane učéefov 
ale aj študentov Myšlenka spustenia programu 
v anglickom jazyku totiž do značnej m ery závisí 
od efektívnosti takejto aktivity, najma od počtu 
prihlásených študentov. Nezanedbateľným fakto
rom je tiež otázka primeraného finančného ohod
notenia úsilia, spojeného s prípravou kompletných 
kurzov v anglickom či inom svetovom jazyku.

Spomenutý prieskum Európskej asociácie uni
verzít jednoznačne deklaruje, že jedným z hlavných 
problémov spoločných programov, ktorý treba rie
šiť, je otázka ich financovania, a to tak na celoeu
rópskej, ako aj na národnej a inštitucionálnej úrov
ni, kde by sa mal rozvoj spoločných programov 
považovať za rozvojovú pnoritu Nejde pritom len 
o zabezpečenie finančného krytia mobilít študen
tov i učiteľov, ale a| o ďalšie náklady, spojené naj
mä s fungovaním formálnych (komunikačných) 
štruktúr, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie uni
verzitnej siete v dlhšom časovom horizonte Do
statočné finančné krytie na všetkých úrovniach 
realizácie spoločných programov je dôležité aj 
preto, aby sa tieto programy vyhli osudu aktivít 
určených pre elitných, teda finančne silných účast
níkov, a to ä  už na úrovni mobilít študentov alebo 
pri zapojení ekonomicky menei zdatných európ
skych krajín.

Účasť Univerzity Komenského na aktivitách UNICA a Stredoeurópskej iniciatívy

V duchu aktuálnych trendov in te rnaciona li
zácie Univerzity Komenského vedenie našej 
alma mater podniká viacero krokov v snahe za
pojiť sa do prebiehajúceho boloňského proce
su. Boloňská deklarácia z roku 1999 stanovila 
pre európske výchovno-vzdelávacie inštitúcie 
na úrovni vysokých škôl šest hlavných akčných 
smerov:

• prijatie systému ľahko čitateľných a porovnateľ
ných vzdelávacích programov,

• prijatie systému principiálne postaveného na 
2 cykloch,

• prijatie systému kreditov,

• podpora mobility,
• podjxíra európskej spolupráce v oblasti zabez

pečenia kvality,
• podpora európskeho rozmeru vo vyššom vzde

lávaní.
Tieto princípy bolí neskôr aktualizované a do

plnené na stretnutí, resp. konferencii európskych 
ministrov pre vysokoškolské vzdelávanie v Prahe 
(2001) a v Berlíne (2003) o otázky celoživotného 
vzdelávania, podporu atraktívnosti EHEA (European 
Higher Education Area -  Európsky priestor vyš
šieho vzdelávania) a o problematiku doktorandské
ho vzdelávania na základe tézy o synergii medzi 
EHEA a ERA (European Research Area).

V súvislosti s novým vysokoškolským zákonom, 
ale tiež vďaka aplikácii progresívnych trendov 
európskeho vysokoškolského vzdelávania, sa nie
ktoré z uvedených princípov už presadili či po
stupne presadzujú do pedagogickej praxe na UK 
Z hľadiska budúceho vývoja významné výzvy pred
stavuje najma podpora európskeho rozmeru vo 
vyššom vzdelávaní, ktorá sa v praktickej rovine 
odzrkadľuje predovšetkým v projektoch spoloč
ných diplomov/programov Na týchto aktivitách sa 
UK, zatiaľ skôr na teoreticko-orgamzačnej úrovni, 
v súčasnosti podieľa predovšetkým svojou účasťou 
v dvoch európskych projektoch UNICA a Stredo
európska iniciatíva
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Boloňské laboratórium  UN IC A
UNICA -  inštitucionálna sieť univerzít z hlav

ných miest Európy, (http://www.ulb.ac.be/unicay) 
bola založená v roku 1990 na základe iniciatívy 
Universitě Libre de Bruxelles a je jednou piatich 
najvýznamnejších inštitucionálnych akademických 
medziuniverzitných sietí v Európe, V súčasnosti 
združuje 38 univerzít a jej hlavnou úlohou je pod
porovať aktivity v oblasti akademickej excelencie, 
integrácie a spolupráce medzi členskými univerzi
tami. Cieľom UNICA je stať sa hybnou silou na
predovania boloňského procesu a uľahčiť integrá
ciu univerzít zo strednej a východnej Európy do 
Európskeho vysokoškolského priestoru.

V rámci UNICA sa ako jedna z jej hlavných aktivít 
od minulého roka konštituuje takzvané Boloňské 
laboratórium (http://gerda.univie.ac.at/ bolognalab/), 
medzi ktorého hlavné ciele patrí:
• kombinovať prednosti členských inštitúcií s ohľa

dom na úspešné plánovanie a implementáciu 
študijných plánov pre EHEA,

• uľahčiť vytváranie spoločných programov medzi 
členmi UNICA (najmä na úrovni magister/PhD., 
Erasmus Mundus),

•  vytvoriť platformu na výmenu nápadov, praktic
kých skúseností a riešenia každodenných prob
lémov, ktoré vyplývajú z procesu vytvárania 
EHEA (vrátane zmien v programoch mobilít),

• ťungovat ako monitorovací nástroj pre procesy 
v rámci siete UNICA.

• Boloňské laboratórium rozvíja svoje aktivity 
prostredníctvom troch hlavných komponentov:

• webového sídla UNICA BL -  tunguje čiastočne 
verejne ako zdroj informácií a dokumentov 
mapujúcich problematiku boloňského procesu 
v Európskej únii a čiastočne ako intranetové uza
vreté diskusné fórum umožňujúce kontaktným 
osobám z jednotlivých členských univerzít ope
ratívne komunikovať,

• špecializovaných pracovných skupín,
• pracovných skupín pre vývoj študijných progra

mov.
Podľa aktuálneho spoločného záujmu o určité 

dimenzie boloňského procesu organizuje UNICA 
diskusie a stretnutia pracovných skupín, najmä 
s cieľom nájsť riešenia pre špecifické problémy 
(napr. dodatok k diplomu, výstupy študijného pro
cesu atd.), publikovať príklady overených riešení 
či poskytnúť radu členským inštitúciám.

V priestoroch Viedenskej univerzity sa v dňoch
2. -  3. júla 2004 konalo prvé stretnutie koor
dinátorov Boloňského laboratória UNICA, ktoré 
viedol prezident UNICA prof. Arthur Mettinger. 
Hlavným bodom programu prvého dňa rokovania 
bola diskusia o súčasnom stave aplikácie boloň
ského procesu na univerzitách UNICA i všeobec
nejšie v jednotlivých členských krajinách. Výcho
diskom diskusie boli správy, ktoré koordinátori 
pripravili v priebehu prvého polroka 2004. Vzhľa
dom na skutočnosť, že stretnutia sa zúčastnili 
reprezentanti 21 univerzít z hlavných miest krajín 
Európy, vystúpenia jednotlivých koordinátorov sa 
obmedzili na konštatovanie základných proble
matických bodov, ktoré sa vyskytujú v aplikácii zá
kladných oblastí boloňského procesu.

V rámci prezentácie prebiehajúcich projektov 
odzneli informácie o súčasnom stave reštruktu
ralizácie vyššieho vzdelávania v Nórsku na prí
klade reformy kvality na Univerzite v Oslo. Sylvia 
Logar z Univerzity vo Viedni predniesla správu 
o medzinárodnom seminári „Bologna a výzvy 
e-learningu a dištančného vzdelávania", ktorý sa 
uskutočnil v Gente 4. -  5. júna 2004. Odzneli tiež 
zaujímavé príklady pripravovaných či realizova
ných spoločných programov/diplomov -  UNICA- 
COBRAW Euromaster in Urban Studies (Univer
sitě Libre de Bruxelles, Vrije Universiteit Brussel, 
University of Copenhagen, Universität Wien), 
UNICA-COBRAW Euromaster in European Studies 
(Vrije Universiteit Brussel, University of Copen
hagen, Universität Wien, Universiteit van Amster
dam), UNICA School for Doctoral Studies in 
Multilingualism (Univerzita Štokholm), či Stredo
európsky interdisciplinárny magisterský program 
v kognitívnej vede (Universität Wien, ELTE Buda
pest, University of Ljubljana, University of Zagreb, 
Univerzita Komenského).

Formát prezentovaných programov rozhodne 
nemožno považovat za jednotný a zrejme v tejto 
oblasti k jednotnosti ani nesmerujeme. Predsta
vy zatiaľ oscilujú okolo idey spoločne vyvinutého 
programu a spoločne kontrolovanej kvality. V rámci

takéhoto programu multinárodná a multidiscipli- 
nárna skupina študentov „putuje“ z jednej inštitú
cie do druhej, prvý rok (zväčša) strávi doma, druhý 
v zahraničí. Iné prezentované programy vychá
dzajú z predpokladu, že sa nebude špeciálne pre 
ne stavať súbor predmetov, ale budú sa využívat 
existujúce kurzy.

Diskusia v pracovných skupinách sa zamerala na 
„technológiu“ prípravy nových spoločných progra
mov a sústredila sa okolo nasledujúcich otázok:
• ktoré oblasti poznania/vedné disciplíny sú naj

vhodnejšie na vývoj spoločných programov 
v rámci UNICA -  najmä s ohľadom na inštitu
cionálne stratégie či preferencie,

•  či sú štruktúra a trvanie programov v rôznych 
inštitúciách UNICA natolko kompatibilné, aby 
umožňovali vývoj spoločných programov,

• či existuje zhoda medzi členmi UNICA ohľadom 
kritérií zabezpečenia kvality a jej kontroly,

•  či je vhodnejšie vyvíjať nové spoločné programy 
alebo adaptovať a prepájať existujúce,

• aký je postoj členov UNICA k vývoju spoloč
ných programov na doktorandskej úrovni štúdia. 
Pri vývoji spoločných programov a uzatváraní prí

slušných dohôd treba podľa koordinátorov brat do 
úvahy všeobecné i špeciálne záujmy, reprezento
vané na jednej strane strategickými dokumentmi 
univerzít í celoeurópskymi prioritami, na druhej 
strane záujmami konkrétnych výskumných tímov 
či katedier. Tieto dva prístupy (top-down a bottom- 
up) potom môžu viest k definovaniu spoločných 
programov reflektujúcich európske interdiscipli
nárne trendy (urban studies, European studies 
migrácia, životné prostredie) i snahu o podporu 
„malých či ohrozených“ odborov, ktoré majú na 
ploche jednotlivých univerzít malú šancu na preži
tie napr. z hľadiska nedostatočného záujmu zo 
strany študentov. V oboch prípadoch by však ma
lo ísť o disciplíny, ktoré sú silné aj vo výskumnej 
oblasti, aby bola záruka ich úspešného rozvoja 
do budúcnosti.

Zaujímavá bola tiež diskusia k problematike vý
voja spoločných programov na úrovni doktorand
ského štúdia. Špecifiká tohto typu programov 
v porovnaní s magisterskými jednoznačne spočíva
jú vo väčšom dôraze na výskume. Zatiaľ čo stredo- 
a severoeurópske krajiny považujú toto zameranie 
štúdia za významnú bariéru v aktuálnom rozvoji 
spoločných programov, koordinátori z krajín juž
nej Európy prezentovali níekolko prípadov úspeš
nej spolupráce aj v tejto oblasti. Napriek tomu 
však na stretnutí prevládol konsenzus, že priori
tou činnosti UNICA v súčasnosti sú a majú nada- 
ej zostať magisterské programy.

Podľa odporúčaní stretnutia koordinátorov by 
sa dôraz v rámci UNICA mal klásť na spoločné 
dvojročné magisterské programy s možnosťami 
mobility primáme v 3. semestri. Predbežne sa uva
žuje o prípadnej miere zodpovednosti, ktorú by 
členské univerzity prenechali UNICA -  vytvorenie 
rady, ktorá by „akreditovala“ spoločné progrramy 
s cieľom udržania kvality (vytvorenie akejsi „značky 
UNICA“). Dôležitým aspektom celej koncepcie 
spoločných programov je, samozrejme, uvedo
menie si potreby alokácie príslušných finančných 
zdrojov na realizáciu mobilít na jednotlivých uni
verzitách i definovanie prioritných disciplín.

Z diskusie vzišiel tiež návrh na ustanovenie špe
ciálnych pracovných skupín (task force), ktoré by 
mali pripraviť návrh dalších aktivít v dvoch oblas
tiach -  v manažmente projektov vývoja spoločných 
programov (pracovné postupy, infraštruktúra, priori
ty) a definovaní kritérií výberu a v oblasti kontroly 
kvality programov v rámci UNICA (UNICA Masters).

Závery zo stretnutia koordinátorov UNICA BL 
budú v najbližšej dobe -  aj na základe práce spo
menutých task forces -  sformulované do podoby 
odporúčaní, ktoré by sa mali dostat na rokova
nie rektorov v rámci generálneho zhromaždenia 
UNICA. To sa uskutoční v októbri 2004 v Bratislave.

Stredoeurópska iniciatíva -  SEI
Stredoeurópska iniciatíva (http://www.ceinet.org/) 

vznikla v Budapešti v roku 1989 ako Iniciatíva 4 
a združovala Madarsko, Taliansko. Rakúsko a vte
dajšiu SFRJ. V máji 1990 sa k iniciatíve pripojila 
ČSFR a vznikla Pentagonála. Postupne sa počet 
členských krajín rozširoval až na dnešných 16. 
Hlavným cieľom iniciatívy bolo pôvodne prehĺbenie 
a rozšírenie ekonomickej spolupráce medzi krajina
mi regiónu, neskôr sa pndali aj dalšie oblasti spo
lupráce, okrem iného tiež v kultúre a vzdelávaní.

V rámci Stredoeurópskej iniciatívy funguje Uni
verzitná sieť SEI, ktorej hlavným cieľom je podpo
rovať spoluprácu medzi univerzitami a inými inšti
túciami vyššieho vzdelávania v členských krajinách 
tohto zoskupenia. Účasť je otvorená pre všetky uni
verzity či vysoké školy, ktoré deklarujú svoju ochotu 
spolupracovat v súlade s podmienkami ustanovu
júcej charty tejto univerzitnej siete. Každá krajina 
sa tak v zásade môže podieľať na práci siete 
prostredníctvom jednej, ale i viacerých univerzít.

Sídlo sekretariátu Univerzitnej siete SEI (US SEI) 
je v Terste. Poradný výbor je zložený z äenov pra
covnej skupiny SEI pre kultúru a vzdelávanie, 
ktorých do tejto funkcie určujú vlády jednotlivých 
krajín. Výkonný výbor je zložený zo zástupcov jed
nej participujúcej univerzity z každej krajiny -  za 
Slovenskú republiku je členom, resp. koordinujúcou 
univerzitou Univerzita Komenského v Bratislave.

Hlavnou sférou činnosti US SEI je najmä spolu
práca v oblasti organizácie spoločných akademic
kých programov na úrovni PhD., magisterskej, ale 
aj vo forme letných škôl, seminárov či workshopov. 
Tieto programy by sa po schválení mali staf oficiál
nymi programami identifikovanými pod hlavičkou 
a logom SEI, tým istým spôsobom by mali byt vní
mané aj príslušné diplomy a certifikáty. Vyučova
cím jazykov programov má byt angličtina Úlohou 
spomenutého výkonného výboru je predovšetkým 
schvaľovanie navrhnutých spoločných programov 
SEI a monitorovanie ich implementácie.

Prvé zasadnutie výkonného výboru US SEI 
sa uskutočnilo 23. apríla 2004 v Terste a bolo 
zamerané najmä na schválenie základných pra
vidiel výberu a prideľovania fondov spoločným 
programom SEI. Základnou požiadavkou je, aby 
na programe spolupracovali aspoň dve členské 
univerzity. Poradný výbor vytipoval 3 hlavné ob
lasti spolupráce, v ktorých by sa programy mali 
realizovat - sú to ekonomika, verejná správa a ko
munikácia. Do úvahy však prichádzajú aj dalšie 
oblast, pokiaľ návrh príslušného programu doká
že svoju potrebu dostatočne zdôvodnŕí.

Finančná podpora SEI programom spočíva 
v poskytnúť štpendií a grantov študentom i  učrte- 
lom. najmä na účely mobility. Výška finančných 
príspevkov samozrejme závisí od dĺžky programu, 
ale zohľadňuje tiež úroveň životných nákladov 
v krajine realizácie programu. Odporúča sa tiež. 
aby viaceré univerzity spoločné programy nielen 
využívali (napr. vysielaním svojich študentov), ale 
aby sa aj aktívne podieľali na ich implementácii -  
v takomto prípade je šanca na získanie finančnej 
podpory z fondov SEI ešte vyššia. Podpora jed
notlivým programom zo strany SEI sa môže rádo
vo pohybovať v rozmedzí 10 000 až 30 000 euro. 
vždy však bude závisieť od konkrétnej situácie. 
Z organizačného hľadiska je dôležité, aby boli 
príslušné žiadosti o podporu (na špeciálnych for
mulároch) odovzdané na sekretariát US SEI mini
málne 4 mesiace pred plánovaným spustením 
programu.

Z uvedeného vyplýva, že na spoločných prog
ramoch a príslušnej finančnej podpore môžu par
ticipovat aj dalšie univerzity na Slovensku, ktoré sa 
stanú členmi združenia. Vzhľadom na uvedené 
prioritné zameranie podporovaných programov by 
dokonca bolo aj žiaduce, aby sa o participáciu 
v US SEI usilovali aj iné významnejšie vysoké 
školy, najmä ekonomického zamerania.

Od svojho prvého zasadnuťa v apríli 2004 vý
konný výbor už dostal na posúdenie návrhy dvoch 
spoločných programov. Prvým bol Interdisciplinary 
Master in East European Studies (MIREES). ktory 
organizuje Univerzita v Bologni (Polo Scientrfico 
e Didattico di Forté) v spolupráci so sieťou európ
skych a zámorských univerzít, medzi ktorými je 
18 z krajín SEI (vrátane UMB Banska Bystnca) 
Študenti tohto programu sa po jeho ukončení 
stanú „areálovými“ expertmi -  v rámci štúdia sa 
budú venovať jazyku vybranej krajiny a modulom 
v dalších, najmä spoločenskovedných disciplínach 
a strávia minimálne 5 mesiacov štúdia na univer
zite v danej krajine. Druhým programom, ktorý bol 
v nedávnej minulosť schváleny na finančnú pod
poru z fondov SEI. je .Vidne e lontano net Mare 
Nostrum“ (Mare nostrum -  nearby and far away) 
Z hľadiska formy ide skôr o letnu školu klasickej 
kultúry, históne a archeológie, organizuje ju Uni
verzita v Terste v spoluprací s Univerzitou v Ľubľa
ne a Univerzitou v Záhrebe

Dvojstranu pripravil 
PhDr. Jaroslav Šušol. FiF UK
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Európska konferencia o harmonizácii doktorandského štúdia 
v medicínskych a zdravotníckych odboroch

Na Lekárskej fakulte Univerzity v Záhrebe (Chorvátsko) sa v dňoch 24. -  25. apríla 2004 konala Európska konferencia o PhD. vzdelávaní v medicín
skych a zdravotníckych odboroch. Prezidentom, iniciátorom i zanieteným moderátorom konferencie bol prof, Z. Lackovič, MD, PhD. zo Záhrebu, Konferencie 
sa zúčastnili zástupcovia 25 univerzít, lekárskych fakúlt a fakúlt verejného zdravotníctva zo 16 európskych krajín.

Hlavné ciele konferencie:
-Analýza súčasného stavu PhD. programov v jednotlivých európskych 

krajinách, a to na podklade vopred zaslaných písomných príspevkov 
účastníkov konferencie, vrátane vyplnenia dotazníka a riadených diskusií 
počas konferencie.

-  Vypracovanie odporúčaní, princípov a kritérií úspešnosti PhD. Vzdelá
vania tak, aby bola zaručená vysoká a porovnateľná kvalita európskych 
absolventov PhD. štúdia, a ich zverejnenie v deklarácii.
Tieto ciele konferencie boli naplnené veľmi intenzívnymi rokovaniami 

a postupným zbližovaním názorov a stanovísk vychádzajúcich z rozdielnych 
systémov PhD. štúdia v jednotlivých európskych krajinách. Existujú kra
jiny, kde PhD. programy v štandardnej forme neexistujú (napr. Nemecko), 
krajiny so systémom spojených MD/PhD programov (podobne ako v USA), 
krajiny, kde prevažuje teoretické štúdium (advanced learning) alebo ve
decký výskum bez organizovaného teoretického štúdia. Vo väčšine kra
jín PhD štúdium trvá 3 - 5  rokov, avšak napr. vo Fínsku (Lekárska fakulta 
v Helsinkách), kde sa produkuje okolo 100 dizertačných prác ročne, pri
jímajú každý rok 10 študentov (zo 120) už do prvého ročníka medicíny na 
kombinované MD/PhD štúdium. Počas prvých dvoch ročníkov štúdia 
medicíny študenti, prijatí na MD/PhD štúdium, okrem štandardného štúdia 
medicíny „cirkulujú“ v rôznych výskumných laboratóriách a tímoch. V rám
ci letných mesiacov pracujú vedecky v laboratóriách, pričom poberajú plat 
z Ministerstva školstva a tento plat majú zabezpečený i dva roky po skon
čení štúdia medicíny na dokončenie svojej PhD práce. Vedeckovýskumnú 
prácu vlastne kontinuálne vykonávajú už od začiatku vysokoškolského 
štúdia. (Určitú, ale hlavne z hľadiska sociálneho zabezpečenia modifikova
nú analógiu tu môžeme vidieť s našou študentskou vedeckou a odbornou 
činnosťou). Nebolo teda prekvapujúce, že zástupca tejto inštitúcie presa
dzoval ako minimálne kritérium k obhajobe dizertačnej práce 5 onginálnych 
(in extenso) vedeckých prác publikovaných v medzinárodne uznávaných 
časopisoch. Výsledok dohody účastníkov konferencie o tomto bode je uve
dený v prijatej Deklarácii.

Ťažisko doktorandského štúdia na väčšine lekárskych fakúlt/univerzít je 
vo vedeckovýskumnej práci doktoranda pod vedením školiteľa, obvykle 
v kombinácii s organizovaným štúdiom. Štúdium sa realizuje v organizova
ných vybraných kurzoch, ktorých rozsah i zameranie sú veľmi rozmanité. 
Všetky krajiny smerujú k priebežnému hodnoteniu úspešnosti doktorand

ského štúdia kreditovým systémom, avšak v súčasnosti je tento systém 
aplikovaný približne len u polovice počtu inštitúcií zúčastnených na konfe
rencii. Harmonizácia kreditového systému v doktorandskom štúdiu v európ 
skych krajinách zostáva velkou výzvou na riešenie v najbližšom období 

V niektorých krajinách sa v priebehu doktorandského štúdia získava aj 
„intermediárny stupeň“ , väčšinou s titulom Master of Science. Na väčšine 
univerzít sú členmi komisií pre udeľovanie PhD titulu a| kompetentní pra
covníci iných inštitúcií, a to aj zo zahraničia. Existujú však aj pracoviská, 
kde členmi hodnotiteľskej komisie sú len pracovníci materskej inštitúcie 

Titul PhD. je prerekvizitou pre další akademický postup na takmer všet
kých analyzovaných univerzitách s výnimkou Tnnity College (Dublin) a Uni
versity of Bern. Ako uviedol dekan Lekárskej fakulty Univerzity v Záhrebe 
(prof. B. Labar, MD., PhD ), absolvovanie doktorandského štúdia má byť vstu
penkou do sveta výskumu, vedy a k akademickei kariére 

Po trojdňovom intenzívnom rokovaní bola dňa 25 apríla 2004 prijala 
deklarácia, uvedená v prílohe. Porovnaním systémov doktorandského štú
dia ako aj požiadaviek, ktoré vyplývajú z deklarácie, je zrejmé, že náš systém 
doktorandského štúdia je dobre prepracovaný Pn dôslednom splnení všet 
kých požiadaviek a samozrejme kvalitnej práci doktoranda i školiteľa na 
dobre vybavenom pracovisku je zaručená možnosť výchovy absolventov 
na európskej úrovni. Problémami zostávaiu samozrejme sociálne otázky 
doktorandov a s tým súvisiaci nástup najlepších absolventov medicíny 
pripadne iných odborov na doktorandské štúdium, možnosti ich uplatrio 
vania po doktorandskom štúdiu a množstvo dalších otázok, ktoré neboli 
predmetom Záhrebskej konferencie 

Záhrebská konferencia 2004 sa považuje za významný počin v ha/mom 
zácii PhD štúdia v Európe Účastnici rozhodli, že sa bude pokračovat v or
ganizovaní týchto konferencii a v budovaní potrebnei európskej (i v širšom 
meradle medzinárodnej) siete doktorandského štúdia v lekárskych a zdra 
votníckych vedách Tato sieť má umožniť nutnú vzáiomnú informovanosť 
o PhD programoch v lekárskych a zdravotníckych odboroch napomáhať 
mobilite doktorandov, pedagógov ale aj hodnotiteľov oponentov členov 
komisií a vedeckej medzinárodnej spolupráci v širokom slova zmysle 

Ďalšia konferencia, ktorá bude buduci rok o p a !» Zanreoe, sa ma okrem 
iného zaoberať zavádzaním a harmonizáciou ECTS do doktorandského 
štúdia, akreditáciami študijných odborov a kontrolou kvality.

Prot. MUDr. Kamil Javorka, DrSc., prodekan JLF UK

D e k la rác ia  Európskej ko n feren c ie  
o h a rm o n izá c ii d o k to ra n d s k é h o  š tú d ia  v  leká rskych  a  zd ravo tn íckych  v e d á c h

Po rozsiahlej diskusii, výmene nápadov a skúseností medzi zástupcami 
25 univerzít zo 16 európskych krajín s rozdielnymi systémami pre ude
ľovanie titulu PhD. v lekárskych a zdravotníckych vedách, s ohľadom na 
formu a spôsob hodnotenia, ktoré sú v rozsahu od jednej monografickej 
práce a hodnotenia v rámci príslušnej univerzity až po vysokú úroveň 
dizertačných prác obsahujúcich 4 a viac publikácií v medzinárodne uzná
vaných recenzovaných časopisoch, často s vysokým impakt faktorom 
a zapojením posudzovateľov zo zahraničia, účastníci Európskej konferencie 
o harmonizácii doktorandského štúdia v lekárskych a zdravotníckych ve
dách (cfalej len „Záhrebská deklarácia" alebo „Konferencia") prijali nasle
dovný text:

Článok 1
Cieľom doktorandského štúdia je pripraviť absolventov na vykonávanie 

nezávislej, originálnej a významnej vedeckovýskumnej práce a na kritické 
hodnotenie iných vedeckých prác. Účastníci Konferencie sa preto zhodli 
na nasledovných článkoch:

Článok 2
Tak ako v inom hodnotení (peer review) vedeckého procesu, oponenti 

dizertačnej práce majú byť primerane kvalifikovaní, kompetentní a nezávislí, 
bez väzieb na dizertačnú prácu, doktoranda a školiteľa. Preto účastníci 
Konferencie odporúčajú menovanie oponentov z iných univerzít a krajín.

Článok 3
Účastníci konferencie sa zhodli, že vhodným kritériom na zhodnotenie 

nevyhnutného prínosu doktoranda je dizertačná práca spracovaná na 
základe originálnych in extenso publikácií v medzinárodne uznávaných 
vedeckých lekárskych časopisoch. Samostatný prínos doktoranda má byf 
jednoznačne preukázaný (napríklad doktoraŕľd je prvým autorom publiká
cie). Účastníci konferencie odporúčajú, aby minimálne požiadavky na 
dizertačnú prácu v lekárskych a zdravotníckych vedách boli ekvivalentné 
najmenej trom in extenso prácam publikovaným v medzinárodne uznáva
ných časopisoch.

K prácam prezentovaných doktorandom má byf doložený úplný prehľad 
publikácií doktoranda, ktoré súvisia s riešenou témou, a tam, kde je to

potrebné aj súhrnný opis použitých metód a získaných vedeckých výsled
kov. Ak sú výsledky prezentované v inej forme, napr. ako monografická 
práca, oponenti majú zistiť, či táto práca je prinajmenšom ekvivalentná 
s uvedeným kritériom a majú odporučiť priloženie publikácií z vedeckého 
výskumu.

Článok 4
Aj napriek tomu, že hlavným dôkazom dosiahnutia cieľa má byf dizertač

ná práca a publikované práce, doktorandské štúdium, ak je to vhodné, má 
obsahovať teoretické základy a získavanie technických a vedeckovýskum
ných zručností.

Článok 5
Účastníci konferencie odporúčajú všetkým univerzitám, aby verejne sprí

stupnili svoje programy doktorandského štúdia študentom, pedagógom 
a školiteľom iných univerzít a krajín. Odporúča sa všetkým lekárskym fakul
tám vytvoriť vlastnú webovú stránku a písomný materiál o doktorandskom 
štúdiu v anglickom jazyku a sprístupniť tieto informácie uchádzačom z iných 
univerzít a krajín.

Účastníci konferencie vyzývajú k vytváraniu spoločných programov dok
torandského štúdia za účelom posilnenia väzieb v rámci spoločného Európ
skeho vysokoškolského priestoru (European Higher Education Area) 
a Európskeho výskumného priestoru (European Research Area) so záme
rom zvyšovať kvalitu doktorandského štúdia a umožniť uznávanie jednotných 
stupňov vzdelávania

Článok 6
Rozvoj dobre organizovaného a vysoko kvalitného doktorandského štúdia 

vyžaduje významnú podporu lekárskych fakult, univerzít, vlád. Európskej 
komisie, prípadne súkromných sponzorov a iných inštitúcií za účelom za 
pojenia najlepších študentov do vedeckého výskumu a tým zabezpečenia 
budúcnosti medicíny a verejného zdravotníctva.

Záhrebská deklarácia bola jednomyseľne prijatá účastníkmi konfe
rencie dňa 25. apríla 2004 o 14.00 hod.
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Prvý ročník Farmácie 2004
Ceny Slovenskej s p o r M e  

2004
Tento rok nám Slovenská sporiteľňa už po 

štvrtý raz poskytla prostriedky na udelenie 
cien pre najlepšie diplomové práce absol
ventov študijného zamerania „Ekonomická 
a finančná matematika“ na FMF1 UK. Ako 
obyčajne porota, ktorou bola obhajobná ko
misia, mala příjemné starosti -  ako z väčšieho 
počtu prác, ktoré by si odmenu zaslúžili, vy
berať. Napokon boli ceny udelené takto:

7. cena;
Pavol Jurča za prácu „Ramseyho model 

ekonomického rastu ako úloha optimálneho 
riadenia".

2. cena:
Beata Stehlíková za prácu „Analýza dvoj- 

faktorového modelu vývoja úrokovej miery so 
stochastickou volatilitou".

3. cena ex aequo:
Peter Brnčík za prácu „The Welfare Cost of 

Inflation in an Endogenous Growth Economy 
with Costly Credit",

Anton Maleslch za prácu „Modelovanie 
reálneho efektívneho výmenného kurzu” , 

Andrea Pišková za prácu „Modelovanie 
portfolia dlhopisov s uvažovaním rizika de
faultu".

Ramseyov model z tridsiatych rokov minu
lého storočia je základom jadra modernej 
dynamickej makroekonómie, teórie rastu. Na
priek tomu nie je jeho matematika konzek
ventne dotiahnutá do konca. Jurčova práca 
predstavuje v tomto akési „velké upratova
nie", pri ktorom objavil v probléme viacero 
zákutí, o ktorých dosiaľ nik netušil.

Finančníci i radoví sporivci by radi vedeli, 
ako sa bude vyvíjať úroková miera. Bol preto 
aj vyvinutý rad modelov pre ich predpoveď. 
Jedným z týchto modelov sa vo svojej práci 
zaoberala B. Stehlíková. Dosiahla zaujímavé 
výsledky, ktoré sa dajú uplatniť pri kalibrácií 
viacfaktorových modelov vývoja úrokových 
mier. Jej práca postúpila aj do Cesko-Sloven- 
ského celoštátneho kola Študentskej vedec
kej činnosti, kde v silnej konkurencií obsadila 
tretie miesto.

P. Brnčík mal jediný odvahu prihlásiť sa 
k zahraničnému „korešpondenčnému“ vedú
cemu. Výsledkom sú prepočty modelu ceny 
strát na blahobyte spôsobených infláciou.

Pre riadenie národného hospodárstva je 
veľmi dôležité vedieť, aký je prirodzený rov
novážny kurz domácej meny. Napokon, 
v súčasnej dobe sú noviny plné toho, či je 
rast kurzu koruny adekvátny a vidno, že ani 
odborníci nie sú v tom jednotní, Malesicho- 
va práca predstavuje jeden z mnohých po
kusov objektívneho výpočtu rovnovážneho 
kurzu a identifikácie faktorov, ktoré naň vplý
vajú.

Horúcou témou investovania do dlhopisov 
je v súčasnosti odhadovanie rizika tzv. „de
faultu” , t.j. krachu ich vypisovateľa; výnos
nejšie podielové dlhopisy totiž takéto riziko 
v sebe majú. V poslednej dobe sa objavil 
prístup odhadovania rizika defaultu dlhopisov 
pomocou opčného modelu. A. Pišková doká
zala prehľadne spracovať poznatky z niekoľ
kých najnovších článkov. Na základe týchto 
poznatkov sformulovala a nakalibrovala model 
riadenia portfolia dlhopisov s rizikom default.

Tento rok sme zavŕšili paf ročníkov udeľo
vania cien za diplomové práce (prvý rok to 
bolo z prostriedkov grantu USAID). Môžeme 
teda už porovnávať. Výsledok porovnania 
poteší -  práce z prvých ročníkov by dnes už 
sotva mali na ocenenie.

Pavol Brunovský

Na Farmaceutickej fakulte UK sa v dňoch 7 .- 1 1 .  júna 2004 konal 1, ročník predajnej výstavy 
odbornej zahraničnej literatúry Farmácia 2004. Organizátorom výstavy bola Ústredná knižnica FaF 
UK v spolupráci s kníhkupectvom a vydavateľstvom Malé centrum. Výstavu slávnostne otvoril dekan 
fakulty doc. J. Seginko a v svojom prihovore ocenil, že sa na pôde fakulty podarilo pripraviť podujatie,
ktoré umožní všetkým záujemcom osobne sa oboznámiť s reprezentatívnymi ukážkami najnovších
publikačných aktivít renomovaných zahraničných vydavateľstiev.

Obsah výstavy tvorilo 155 titulov odborných 
monografií zo 17 vydavateľstiev v celkovej hod
note 1,3 mil. Sk. Na výbere literatúry sa podieľali 
zamestnanci knižnice v spolupráci s kolegami 
z čiastkových knižníc. Tento výber doplnilo vy
davateľstvo Malé centrum horúcimi novinkami 
z londýnskeho knižného veltrhu, I keď výstava bola 
svojím zameraním určená predovšetkým peda
gogickým a vedeckovýskumným pracovníkom fa
kulty, v ponuke bolo i zopár titulov pre študentov, 
tzv. student edition.

Počas týždňa si výstavu, sprístupnenú v pries
toroch časopiseckej študovne ústrednej knižnice 
na Kalinčiakovej 8, prezrelo celkom 86 návštev
níkov, medzi ktorými boli i záujemcovia z radov 
tzv. externých používateľov, zamestnanci lekární, 
farmaceutických firiem a iných knižníc. Najväčší 
záujem bol o novinky z odboru farmaceutickej ché
mie, klinickej farmakológie a molekulárnej bioló
gie rastlín. Pedagógovia i pracovníčky knižnice 
sa potešili i najnovším vydaniam zahraničných 
liekopisov Merck Index, či Martindale Complete 
Drug Reference, ako i učebniciam z vydavateľstva 
Oxford University Press a Churchill Livingstone 
Prínosom výstavy boli i niektoré všeobecno-ved- 
né tituly napr. Encyklopédia Britanica 2004 na 
CD a DVD, posledné vydanie Macmillan English 
Dictionary a Dorlandovho ilustrovaného slovníka 
medicíny.

O celkovej úspešnosti výstavy svedčí skutoč
nosť, že okrem ústrednej knižnice využilo mož
nosť výhodného nákupu až sedem z deviatich 
odborných katedier, ktoré si vybrané tituly zakúpili 
z grantových prostriedkov Okrem realizácie ob
jednávok poskytla výstava priestor i na získanie

ďalších informácií o možnostiach saturácie infor
mačných potneb. ako i pnležitosf na neformálne 
kolegiálne stretnutia Organizátori podujatia spolu 
s návštevníkmi dúfajú, že sa podarilo založit peknú 
tradíciu výstav, ktoré budú pravidelne sprostred
kovávať priamy kontakt s novinkami v odbore 
a ktoré sa stanú potrebným stimulom pre konfron
táciu výsledkov domácej pedagogickej a vedec
kovýskumnej práce so skúsenosťami v zahraničí.

PhDr. Mária Kadnárová. 
riaditelka Ústrednej knižnice FaF UK

Recenzia

AKADEMICKA PRÍRUČKA
Dušan Meško, Dušan Katuščák, Marian Bernadič, Katarína Žiaková, Rudolf Pullmann,

Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o.. Martin, 2004, 316 s.. ISBN 8080631506

Kniha predstavuje rozsiahly a novopoňatý projekt týkajúci sa dnes mimoriadne dôležitých otá
zok získavania, spracovávania a prezentovania jednotlivých druhov informácií. Z hľadiska rozsahu, 
obsahu a formy je ojedinelá nielen v priestore Slovenska.

V jednotlivých kapitolách sú komplexne spracované odporúčania týkajúce sa prípravy rozlič
ných druhov odborných prác zo stredoškolského a univerzitného prostredia s rešpektovaním 
našich a medzinárodných noriem. I pre prezentovanie „nenormovaných" prác (prednáška, poster 
a pod.) tu nájde čitateľ užitočné odporúčania a rady s využitím skúsenosti' autorov i medzinárodných 
pravidiel. Osobitne významné sú informácie o bibliografickom odkazovaní na zdroje informácii 
vrátane elektronických, o ochrane duševného vlastníctva (copyright), o publikovaní v elektronickom 
prostredí a o etických aspektoch publikovania a výskumnej práce Zaujímavé, ale veľmi prospěšně 
sú aj kapitoly týkajúce sa organizovania odborných podujatí či prípravy na profesionálny život 
(profesijný životopis, pracovný pohovor).

Príručka je určená stredoškolským a vysokoškolským študentom, pedagógom, školrtelbm. kon
zultantom, oponentom prác. doktorandom, vedeckým pracovníkom a odborníkom z praxe 

Z jej obsahu pre zaujímavosť uvádzame:
-  ako pripraviť abstrakt, kazuistiku, prednášku, poster, vedecko-odbomý článok. PowerPomtovú 

prezentáciu,
-  ako pripraviť/písať seminárnu/ročníkovú prácu, prácu SOČ. ŠVČ. bakalarsku, diplomovú, rigo

róznu, dizertačnú, atestačnú, habilitačnú prácu.
-  ako pracovať s odbornou literatúrou, citovať.
-  ako pristupovať k ochrane autorských práv (copyright), či k etickým otázkam pn prezentovaní.
-  ako sa orientovať v indexových časopisoch, indexových citáciách a impakt faktore.
-  ako sa pripraviť na obhajobu rôznych druhov prác,
-  ako používať komunikačné zručnosti pri prezentácii.
-  ako vydávať knihu v zahraničí.
-  ako organizovať odborné podujatie, ako pnpravit životopis, ako sa pnpraviť na pracovny pohovor 

Zárukou vynikajúcej odbornej úrovne príručky su auton z viacerých inštitúcii Slovenska, kton
majú dlhoročné osobné skúsenosti s prezentovaním informácií prakticky vo všetkých formách 
a to nielen u nás, ale aj vo svete. Na slovenský knižný trh sa dostava publikaaa so širokým spek
trom užitočných rád a odporúčaní, ktorá umožni jej používateľom zvýšiť uroverí osobnej, ale aj in
štitucionálnej prezentácie v slovenskom i v európskom pnestore (dm)
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P redstavu jem e p o p red n é  vedecké pracovisko na U niverzite K om enského

Katedra základov a didaktiky fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručne z histórie

Inštitucionalizácia prípravy budúcich učiteľov fyziky na FMFI UK 
prešla viacerým i prem enam i. Do vzniku faku lty v roku 1980 bol je) 
p redchodcom  sam ostatný Kabinet vyučovania fyziky, k torého ve
dúcim  bol doc. Dobroslav Lehotský. V nasledujúcich siedm ich ro
koch bol kabinet súčasťou Katedry fyziky tuhých látok ako jedno z jej 
oddelení. V polovici 80-tych rokov sa medzi študentm i uskutočnila 
anketa, mapujúca ich názory na prípravu budúcich učiteľov fyziky. 
Jednou z vecí, ktorá sa vtedy študentom  nepáčila, bolo to, že budúci 
učitelia fyziky nemali „svo ju “ katedru. Podrobnejšia anketa, ktorá sa 
uskutočnila v školskom  roku 1987/1988 a do ktorej sa vtedy zapojilo 
87 študentov piateho ročníka učiteľskej kombinácie matematika-fyzika, 
ako i nasledovné besedy so študentmi potvrdili záujem študentov mať 
„svo ju“ katedru.

V roku 1987 sa z rozhodnutia  vedenia faku lty a jej dekana prof. 
Michala Greguša kabinet osamostatnil a prebudoval sa na Katedru 
základov a d idaktiky fyziky MFF UK s vedúcim  prof. Jánom Pišútom. 
Od roku 1990 viedol katedru doc. Václav Koubek a od roku 1997 
znova prof. Ján Pišút.

Súčasnosť

K významným zmenám v učiteľskej príprave došlo po roku 1989. 
Z učebného plánu ubudli predmety s ideologickým zameraním a pod
statne sa redukovala aj dovtedy značne predimenzovaná pedagogic- 
ko-psychologická zložka. V súlade so štatútom fakulty sa stanovila 
horná hranica týždennej výučby na 28 hodín. Zmenami prešli aj kom 
binácie študijného predmetu „učiteľstvo fyziky“ . V súčasnosti prevlá
da záujem o štúdium učiteľstva fyziky v kom binácii s matematikou, 
v niektorých rokoch sa však o tvára lo  aj štúd ium  učiteľstva fyziky 
v kom binácii s informatikou, chém iou, elektronikou, angličtinou a od 
roku 1999 na krátky čas aj s francúzštinou. Na MFF UK sa zaviedli 
nové učebné plány pre základný kurz fyziky, spo ločné pre všetky 
fyzikálne zamerania, vrátane učiteľstva fyziky. K podstatným zmenám 
došlo aj v didaktickej odbornej zložke. Katedra získala zahraničné kon
takty a s ich pomocou a s využitím zahraničných grantových prostried
kov sa podarilo  podstatne inovovat laborató rium  Špeciá lneho prak
tika, určeného na školské experim enty v rámci prípravy budúcich 
učiteľov. Do praktík a sem inárov sa zaviedla výpočtová  technika. 
Prostriedkami výpočtovej techniky sa vybavilo aj katedrou gestoro- 
vané Základné praktikum pre mechaniku a molekulovú fyziku. V súčas
nosti z celkového objemu času, ktorý strávia študenti v tom to praktiku, 
pripadá približne 30 % na experimenty spojené s m ikropočítačom.

Na rozvoj inform ačných technológ ií získala katedra značné finančné 
prostriedky z dvoch grantov projektu TEMPUS, isté prostriedky z gran- 
tov KEGA a VEGA a z grantu MŠ SR. Velká časť z týchto prostriedkov 
bola vynaložená na vybudovanie moderných m ultim ediálnych labora
tórií pre prípravu študentov.

Smutnou stránkou histórie katedry je značný pokles počtu študen
tov učiteľstva fyziky. Zatiaľ čo v školskom roku 1987/1988 vyplnilo spo
mínanú anketu 87 študentov piateho ročníka učiteľstva kombinácie 
M -  F, v súčasnosti študuje túto učiteľskú kom bináciu v jednotlivých 
ročníkoch 4 - 1 0  študentov. Dôvodov pre tento pokles záujmu je zrej
me viacero. Patrí k nim celoeurópsky trend klesajúceho záujmu o prí
rodné a technické vedy, možnosť študovať učiteľstvo M-F na viacerých, 
nedávno založených univerzitách, nízke m zdy učiteľov a tým  nízka 
atraktívnosť učiteľského povolania a z menšej časti í možnosť študovať 
v Českej republike.
_ Potešiteľným trendom  je však rast záujmu absolventov učiteľského 
štúdia fyziky o doktorandské štúdium  Teórie vyučovania fyziky, v ro
koch 1995 -  2004 toto štúdium na katedre úspešne dokončili piati 
doktorandi.
_ Poslaním katedry v oblasti výchovy budúcich učiteľov je poskytovať 
študentom také vzdelanie, ktoré im um ožní vykonávat učiteľské povo
lanie v období nasledujúcich približne štyridsiatich rokov. Vzhľadom 
na rýchly rozvoj vied a technológ ií a rýchle sa meniaci stav spo loč
nosti, malo by toto vzdelanie byť tak pružné, aby učiteľ v ktorejkoľvek 
fáze svojho produktívneho života bol schopný a ochotný vnímať 
a osvojovať si nové poznatky a aby neustále cítil potrebu zoznamovať 
sa s novými technológiam i podporujúcim i vyučovací proces.

Príprava budúceho učiteľa fyziky vychádza z toho, že učite ľ na 
základnej alebo strednej škole má odovzdávať svojim žiakom znalosti 
základných fyzikálnych po jm ov a zákonov a rozvíjať ich schopnosti 
tak, aby vedeli používať fyzikálne poznatky pri riešení úloh a problé

mov i v súčasnom svete vedy, techniky i nových technológií. Zároveň 
budú učitelia rozvíjať kognitivně schopnosti žiakov, ich kom unikačné 
schopnosti, schopnosť pracovať v tíme a s tým  spojenú schopnost 
empatie, rozvíjať ich osobnosti, vrátane form ovania určitých postojov, 
hadnotových kritérií, rozvoja kom petencií a tvorivosti žiakov.

Poslaním katedry je aj starostlivost o inovačné štúdium  učiteľov fy 
ziky v činnej službe, tvorba učebníc pre základné a stredné školy, 
tvorba učebných textov pre učiteľov fyziky, odborná a vedecká činnost 
a príprava doktorandov.

V posledných troch rokoch pracovníci katedry pripravili a do skú
šobnej prevádzky uviedli dištančné vzdelávanie učiteľov fyziky pros
tredníctvom internetu. Vzdelávanie s využitím e-learnmgu sa ponúka 
ako inovačné štúdium učiteľom v praxi a ako kvalifikačné štúdium  pre 
absolventov neučiteľských zameraní fyziky Vznikol rad študijných 
materiálov, ktoré sa študentom sprístupňujú na CD nosičoch a na www 
stránkach katedry.

Príprava učitelá fyziky sa skladá z troch navzájom súvisiacich zložiek
1. Odborná fyzikálna príprava, v ktorej dominujú prednášky, semináre 

a praktické cvičenia základného kurzu fyziky a v ktorej sú obsiahnuté 
aj základné vedomosti z teoretickej fyziky

2. Odborná didaktická príprava, ktorá má študenta profilovať k budu 
cemu povolaniu učiteľa fyziky v prednáškach a sem inároch z Didak 
tiky fyziky, v prakticky zameranom Praktiku školských pokusov a v se 
minároch zameraných na riešenie problém ov

3. Všeobecný základ  prípravy k učiteľstvu fyziky obsahuje podporne 
predmety pedagogicko-psychologického zamerania. )azyky, humanít 
né disciplíny a v nematematických kom bináciách a| základy matema 
tiky V neposlednom  rade pripravuje buducich učiteľov na ovládame 
multim ediálnych technológ ií a na prácu v mternetovei sieti

Podmienky, v ktorých sa odohráva fyzikálna príprava budúcich učí 
teľov, sa podstatne líšia od podm ienok fyzikálnej prípravy študentov 
v osta tných fyziká lnych zam eraniach Š tudent učiteľstva fyziky ma 
zvládnuť v svojom predmete tri uvedené z lo iky  a naviac ešte ai druhy 
predmet svojej učiteľskej aprobácie Ma teda obsiahnuť dva predmety 
vrátane profesijnej didaktickej a pedagogicko-psychologickej zložky. 
Navyše má byt jeho príprava zameraná tak, aby vedel pracovat so žiak
mi. Na väčšine škôl sa pri vyučovaní fyziky kladie dôraz na odovzdá
vanie vedomostí. Učitelia si spravidla berú za vzor vyučovanie, ktoré 
sami zažili na strednej a najmä na vysokej škole. Preto je jedným 
z poslaní katedry podstatne  zmen/f súčasný stav a v príprave bu dú 
cich učiteľov posilňovať tie aspekty, ktoré sa týka jú  schopností 
a formovania osobnosti žiakov. Učiteľské štúdium  nie je jednoduché 
a musí sa organizovať tak, aby sa medzi všetkým i trom i uvedenými 
zložkami vytvorila rovnováha. Katedra základov a d idaktiky fyziky zo
stavuje učebný plán a organizuje vyučovanie jednotlivých disciplín tak, 
aby sa na ňom, podľa svojich možností, podieľali aj dälšie fyzikálne 
katedry, najmä v rámci gestorstva jednotlivých predmetov Základného 
kurzu fyziky a predmetov Teoretickej fyziky. Vyučovanie jednotlivých 
zložiek odbornej didaktickej prípravy zabezpečuje katedra.

Katedra zabezpečuje aj pedagogickú prax budúcich učiteľov fyziky, 
ktorá je rozdelená na tri časti v celkovej dobe trvania 6 týždňov. Jej 
súčasťou je aj kontakt s fakultnými učiteľmi, ktorí pracujú na stredných 
a základných školách. Tiež venuje pozornosť starostlivosti o talento
vaných žiakov stredných škôl, od roku 1992 pracuje na fakulte Krajský 
výbor Fyzikálnej olympiády.

V oblasti vedy a výskumu katedra od roku 1990 realizovala deväf 
výskum ných projektov s grantovou podporou, výsledky výskumu sa 
priebežne publikujú a ďalej sa šíria viacerými kanálmi. Jednak na ka
tedre už štvrtý rok vychádza časopis Fyzikálne listy (štvrťročne. 12 strán), 
ktorého úlohou je tak propagovať na fakulte štúdium fyziky, ako aj 
oboznamovať učiteľov fyziky v praxi s netradičným i vyučovacími po 
stupmi a s novými prostriedkami vyučovania. Výsledky výskumu sa 
priebežne zaradujú aj do učiteľskej prípravy, časť z nich sa zaraduje 
do učebných textov, ktoré katedra pripravuje pre profesijnú prípravu 
budúcich učiteľov, iné -  napr. experimentálne učebné texty pre zá
kladnú a strednú školu sa využívajú v sem inároch a cvičeniach ako 
študijný materiál. Učebné texty sú ihned po recenzií, ešte pred vyda
ním tlačou, sprístupnené študentom v lokálnej sietí fakulty. Tam sa 
môžu študenti oboznámiť aj s dalšími študijným i materiálmi.

č lenovia katedry v čase od jej založenia podnes boli autorm i a spo
luautormi 11 učebníc pre základné školy, 3 učebníc pre stredné školy,
1 učebnice pre vysoké školy a 13 vysokoškolských učebných textov.

Ján Pišút, Václav Koubek
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Exkurzie  s presným  názvom  CEEPUS S lovensko 2004  -  M edzinárodná letná ško la  och rany ku ltú rneho de d ičs tva  sa zúčastn ilo  vyše 
60 študentov, z  toho  30  zah ran ičných  -  z  M adárska, S lovinska, Poľska, Chorvátska, Č iech, Bulharska, Rakúska, N em ecka a Š pa
nielska. O rganizova la ju  Katedra e tn o lóg ie  a ku ltú rne j an trop o lóg ie  FiF UK a finančne ju  p o d p o rila  ná rodná kancelária  C eepus na 
Slovensku.

P odobnú exkurziu, na k torú sú  p o zvan í na š i študenti, usku to čn í na b u d ú c i rok p re  e tno lógov S lovinsko.

Etnológovia 
na exkurzii

Študenti etnológie a ich zahraniční kolegovia 
z univerzít združených v rámci stredoeurópskeho 
výmenného programu CEEPUS boli prvý májový 
týždeň na exkurzii na východnom Slovensku.

Študentské výlety sa rokmi veľmi nemenia, aj tu 
sme málo spali (ako si posledný deň povzdychla 
štvrtáčka Romana, najdlhšie spala štyri hodiny) 
vymieňali sme si kontakty (s jediným rozdielom -  
nevymieňali sme adresy, ale iba emaily, pripadne 
čísla mobilov), veľa sa smiali a, samozrejme, veľa 
sme sa naučili (veď to je hlavný cieľ exkurzie).

Najväčšiu záťaž niesla vedúca Katedry etnológie 
a kultúrnej antropológie FiF UK Marta Botíková, 
ktorá celú exkurziu viedla, ale najmä -  v každom 
múzeu prekladala slová sprievodcov. „Som nadne 
unavená, “ vyhlásila po návrate, „ale som rada, že 
sme dali dohromady tolko mladých ľudí a myslím, 
že sme im pripravili aj dobrý program. “

V priebehu šiestich dní študenti stihli navštíviť 
stredoslovenský banský región so zastávkou 
v Banskej Bystrici, pamiatky Unesco -  Vlkolínec, 
Spišský hrad aj Bardejov. Pozreli si mestá od Kež
marku, cez Starú Ľubovňu, Košice. Prešov a Rož
ňavu, spolu s Betliarom a Krásnou Hôrkou 

Videli pamiatky, ktorými sa Slováci môžu chváliť, 
ale aj také, za ktorých stav sa môžu hanbiť. Ako 
inak chápať to, že v niektorých múzeách stále nie 
sú sprievodcovia, ktorí hovoria cudzím jazykom, 
zatiaľ čo vo Vlkolínci na hlavnej ulici stretnete 
60-tničku, ktorá sa sem vydala z Bratislavy, ako sa 
zmesou anglioko-nemčiny so zahraničnými štu
dentmi celkom dobre dohovorí.

Alebo -  ako sa cítiť v situácii, keď stojíte pred 
drevenou „búdou“ v Medzeve, ktorá má na prie
čelí obrovský nápis Technická pamiatka -  Sloven
ské technické múzeum: hámor a vo vnútri vás pre
kvapí najmä špina, odpadky a netopiere.

Samozrejme, nehovorím o tom istom hámri, do 
ktorého vozil prezident Rudolf Schuster zahraničné 
návštevy (ten je Zachovalejší, no verejnosti nedo
stupný).

Návrhy na zlepšenie má aj docentka Botíková: 
„Všimla som si to nielen ja, ale aj študenti, že tex
ty sprievodcov v múzeách nie sú pripravené pre 
ľudí, ktorí môžu mať hlboký záujem, ale nepoznajú 
historický kontext." Texty sú nabité faktami z histó
rie habsburskej monarchie, čo skutočne nemusí 
byť všetkým blízke.

Príjemné boli pre študentov zastávky v centrách 
miest, ktorých primátori už pochopili, že centrum 
je výstavnou skriňou mesta a urobili rozsiahle 
rekonštrukcie.

Odhliadnuc od drobných nepnjemností, sme sa 
všade veľa naučili, aj v samotnom Medzeve o tom, 
ako fungovali hámre, „ktoré sa z tohto regiónu

rozšírili až do Rumunska,“ nezabudol PhDr. Ladi
slav Mlynka upozornit kolegov z Bukurešti. Svojím 
výkladom v medzevskom hámri si od miestnej 
starkej vyslúžil pochvalu: „hovoríte, akoby ste tu 
celý život robili."

Solivar pri Prešove študentov zaujal názornými 
ukážkami spôsobov, akým sa tu dobýjala soľ a ne
skôr, keď bane zaplavila voda, ako sa soľ vyvárala 
z podzemnej rieky Soľanky.

Kto nevedel, prečo sa na poľsko-slovensko-ukra- 
jinskom pohrania vyskytujú dva typy drevených 
kostolíkov, na exkurzii pochopil, že si ich stavali 
dve vetvy Rusínov. lemkovské kostolíky majú veže 
usporiadané od najmenšej po najväčšiu a bojkov- 
ské majú najväčšiu vežu v strede.

Samozrejme, okrem ľudových zvykov spoznali 
zahraniční študenti aj niektoré moderné -  veľmi 
sa im napnklad pozdávali zvyky budúcich matu
rantov, ktori v tom čase vykrikovali na uliciach 
miest, vyberali do klobúka a rozmiestňovali tablá 
Mnohí sa nechali uniesť aj hokejovým šialenstvom, 
ktoré v tom čase vrcholilo, spolu so Slovákmi po
zerali súboj na obrazovke na košickom hlavnom 
námestí a v rádiu na ceste späf do Bratislavy po
čúvali náš záverečný súboj o bronz 

Zahraničná účasť na exkurzii je skvelá vec. nie
len pre získanie kontaktov, ale aj pre vzájomne 
učenie sa. Nehovorilo sa totiž iba o Slovensku, 
ale aj o Rumunsku. Slovinsku. Poľsku, Bulharsku. 
Španielsku a dokonca o Japonsku, odkiaľ pochá
dza jedna zo študentiek bratislavskej univerzity 

Všetci študenti si navyše mohli precvičili anglič
tinu a niektori aj iné jazyky, ktoré pochytili na 
stážach od Bukurešti cez Ľubľanu po Prahu 

„Uvedomili sme si pritom aj naše nedostatky 
Anglický jazyk sa učia etnológovia dva roky. a e 
razv//a sa najmä schopnost rozpravat. neučí sa 
odborná terminológia. Chceme (c a e nešit so 
štvrtákmi sme sa dohodli, že urobíme odborný 
seminár,'  hovori vedúca katedry Marta Botikova 

Andrea Hajduchova
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Budúcnosť programov Európskej únie
Rozhovor Fiony Hunterovej, členky Redakčného výboru Európskeho združenia pre medzinárodné vzdelávanie a vedúcej koordinátorky európskeho 

vzdelávacieho programu s Adamom Pokorným z Fóra Európskeho združenia pre medzinárodné vzdelávanie

■ Európska komisia 9. marca prijala správu o novej generácií vzdeláva
cích a školiacich programov. Z akých dôvodov?
-  Krátka odpoved je, že existujúce programy SOCRATES, LEONARDO 

DA VINCI a TEMPUS sa v roku 2006 skončia a aby mali úspech nové 
programy, musíme v tomto roku navrhnúť legislatívny rámec pre ich spus
tenie. Správa preto načrtáva hlavné prvky pracovného uznesenia rady 
a parlamentu, ktoré komisia plánuje publikovat počas tohto leta. Uznesenie 
nadväzuje na rozpočtový plán komisie na obdobie 2007 -  2013, ktorý bol 
publikovaný vo februári.

■ Z čoho pozostáva nová generácia programov?
-  Obsahuje dva hlavné programy: Integrovaný program v celoživotnom 

vzdelávaní, ktorý nahradí SOCRATES a LEONARDO DA VINCI a pokryje 
spolu oblasti vzdelávania a školenia. Bude zameraný na členské štáty EÚ, 
krajiny EEA/EFTA a kandidátske krajiny. Integrovaný program bude obsa
hovať štyri sektorové programy, zamerané na:

a) školské vzdelávanie (COMENIUS),
b) vysokoškolské vzdelávanie a pokročilé vzdelávanie týkajúce sa zamest

nania (ERASMUS),
c) iniciačné a celoživotné vzdelávanie týkajúce sa zamestnania a školení 

(LEONARDO DA VINCI) a
d) vzdelávanie dospelých (GRUNDTVIG).
Okrem týchto štyroch pilierov navrhujeme dva dalšie komponentně prog

ramy: po prvé, transverzálny program, pokrývajúci prierezové témy politiky 
podpory a rozvoja, výučby jazykov, informačných a komunikačných tech
nológií a šírenia výsledkov. A po druhé je to program Jean Monnet, ktorý 
bude zahŕňať existujúcu celosvetovú sieť aktivít Jean Monnet podporujú
cich činnosť univerzít v oblasti európskej integrácie, a ktorý bude operatívne 
poskytovať podporu viacerým európskym inštitúciám a združeniam, aktív
nym vo vzdelávaní a školení.

Ďalej je to program TEMPUS plus zameraný na spoluprácu medzi EÚ 
a krajinami už zapojenými do TEMPUSu. Bude budovať na úspechu progra
mu TEMPUS III a rozšíri spektrum aktivít z oblasti vysokoškolského štúdia 
na celé celoživotné vzdelávanie, a to o školské vzdelávanie, o vzdelávanie 
pre povolanie a o školenie a yzdelávanie dospelých. Program TEMPUS plus 
bude klásť aj väčší dôraz na systémový rozvoj a mobilitu.

V obidvoch prípadoch budú naše návrhy oveľa podstatnejšie, než je dneš
ná generácia programov.

■ Prečo si myslíte, že je potrebná reštrukturalizácia existujúcich prog
ramov? Prečo ich jednoducho neinovujete?

-  Reagujeme tak na potreby našich používateľov. V takmer všetkých 
členských štátoch sa stiera rozdiel medzi vzdelávaním a školením. Správy 
z predbežných evaluácií existujúcich programov a z verejných konzultácií 
o budúcnosti jasne potvrdili, že aktivity našich programov sú významne 
oceňované, ale že by programy mali byť lepšie prepojené a podstatne zjed
nodušené. Zaradenie vzdelávania a školenia do toho istého rámca umožní 
medzí nimi väčšiu flexibilitu a synergiu.

Súčasne sme sa postarali o zachovanie kontinuity a vyhli sme sa ne
potrebným zmenám, zvlášť zachovaním štyroch sektorových programov 
COMENIUS, ERASMUS, LEONARDO DA VINCI a GRUNDTVIG v centre 
nového integrovaného programu.

■ Čo myslíte pod pojmom „podstatnejšie“?
-  Podľa európskeho zasadania v Lisabone v roku 2000, ktoré stanovilo 

ten slávny cieľ pre EÚ stať sa do roku 2010 najviac súťaže schopným hos
podárstvom založeným na vedomostiach, existovalo a existuje silné vníma
nie dôležitosti vzdelávania a školenia pre našu budúcu prosperitu a stabilitu. 
Komisia navrhla sériu kvantifikovaných cieľov a podporila ich rozpočtom, 
čo je v súlade s rastúcim politickým významom tejto oblasti:

Najmenej 10 % žiakov a učiteľov zapojených do programu COMENIUS 
v rokoch 2007 -  2013.

Najmenej 3 milióny študentov programu ERASMUS do roku 2010.
Najmenej 150 000 vyškolených na pobytoch programu LEONARDO ročne 

do roku 2013.
Najmenej 50 000 dospelých študujúcich a vyučujúcich v zahraničí ročne 

a účasť najmenej jedného z piatich poskytovateľov štrukturálneho vzdeláva
nia na európskej spolupráci do roku 2013.

Podpora mobility najmenej 100 000 jednotlivcov prostredníctvom prog
ramu TEMPUS plus do roku 2013.

■ Nakolko sú tieto ciele reálne?
-  Z týchto cieľov vyplýva trojnásobný, štvornásobný alebo ešte väčší 

nárast v porovnaní s terajšou situáciou. Ako prezident Prodi objasnil

Európskemu parlamentu, tieto ciele sa dajú dosiahnuť len rovnakým zvý
šením rozpočtu programu o 300 %. Návrhy celkového rozpočtu komisie na 
roky 2007 -  2013 dovoľujú také zvýšenie. To je začiatok rokovaní s radou 
a s parlamentom, ktoré sa asi neskončia pred koncom roka 2005. Je jasné, 
že ak bude súčasný aktuálny rozpočet programu nízky, potom sa musí pri
merane zľaviť aj z cieľov.

■ Aké zmeny môže vysokoškolské vzdelávanie očakávať od nových 
programov?

-  Z cieľov programu ERASMUS vyplýva požiadavka na trojnásobný ob|em 
študentskej mobility ročne, takže |ednou z bezprostredne sledovaných 
zmien bude rozsah týchto aktivít. Súčasne chceme zvýšiť priemernú úroveň 
grantu ERASMUS, ktorá v posledných desiatich rokoch uviazla na pnbližne 
150 EUR mesačne, na úroveň blížiacu sa 250 EUR mesačne A v ráma ko
misie skúmame možnosti podpory nových typov mobilít ako napríklad 
mobilita spojená s európskymi masterskými kurzami

Inou dôležitou zmenou bude zaradenie pokročilých školiacich pobytov, 
ktoré teraz podporuje program COMENIUS, do programu ERASMUS To 
by malo uľahčiť spojenie pobytov týkajúcich sa povolania s európskymi 
univerzitnými programami bez toho, aby univerzity podstupovali torturu 
podávania separátnych prihlášok do iného programu, a myslime si. že vý
sledkom bude aj obohatenie skúseností študentov V programe ERASMUS 
aj v transverzálnom programe bude viac aktivít zameraných na inováciu 
politiky, napríklad na rozvoj vyplývajua z boloňského procesu alebo na 
experimentálne prístupy, ako napríklad .Tuning' projekt Očakávame že 
sa v rámci programu TEMPUS plus objaví viac aktivít než teraz zvlášť v in
dividuálnej mobilite, ako aj širšie zapojenie sa univerzí do aktivít tykaiuoch 
sa celej oblasti celoživotného vzdelávania Až budú jasnejšie predbežné 
výsledky legislatívnych rokovaní, začneme v roku 2005 iniciovať intenzívne 
diskusie s národnými agentúrami a s univerzitami o organizácii a o manaž 
meňte týchto zmien.

■ Spomínali ste zjednodušenie spôsobu fungovania programov Kom ma 
už skôr prisľúbila zlepšenie ale nedodala ho Prečo by to malo byt 
tentoraz Ináč?

-  Máte pravdu, že pokrok je tu veľmi ťažký. Celkove správny cieľ, ktorým 
je ochrana peňazí daňových poplatníkov EÚ, smeruje k zvýšeniu kompli
kácií pre nás všetkých. Ale raz za desať rokov máme šancu prostredníctvom 
novej legislatívy dizajnovaf strukturu a pravidlá prispôsobené zvláštnostiam 
sektorov vzdelávania a školenia.

Možnosti zlepšenie vidím v troch oblastiach:
Flexibilnejšia legislatíva. Potrebujeme, aby samotný program uznesenia 

obsahoval menej implementačných pravidiel, pretože je takmer nemožné 
ich meniť a prispôsobovať meniacim sa okolnostiam, a viacej potrebujeme 
využívať operačné dokumenty, ako sú inštrukcie k programu.

Efektívnejší plán aktivít a procedúr. Aktivity, ktoré podporujeme, sú si v sek
toroch vzdelávania a školenia veľmi podobné: najčastejšie mobilita, projekty 
a siete. Zabezpečíme, aby tieto aktivity všade prebiehali čo najzhodnejšie 
aby sa používatelia nemuseli podrobovať celému rozsahu rozličných pro
cedúr. Zredukujeme aj zložitosť postupov výboru, čo by malo urýchliť proces 
výberu.

Proporčnejšie finančné a administratívne pravidlá Musíme prispôsobiť 
finančné a kontraktačné požiadavky kladené na príjemcov tak, aby ich 
„váha“ korešpondovala s úrovňou príslušného grantu. To sa môže urobiť 
prostredníctvom samého programu uznesenia, ale mali by sme sa bližšie 
pozrieť, či sa všeobecné finančné pravidlá spoločenstva, revízia ktorých je 
aj tak naplánovaná na rok 2005, nedajú zjednodušiť pri dodržaní princípov 
zdravého manažmentu.

■ Čo sa stane potom?
-  Ako som spomenul, komisia bude postupovať podľa tejto správy a jej 

legislatívnych návrhov, ktoré majú byť publikované pred letným prerušením 
Návrh uznesenia sa potom predloží Rade Európy a Európskemu parla
mentu na schválenie. Aby sa nové programy mohli začať v roku 2007 na
čas realizovať, legislatíva musí byť pnjatá na začiatku roku 2006. takže času 
pre celý rokovací proces je veľmi málo, len 18 mesiacov -  vrátane volieb 
do Európskeho parlamentu a vymenovania novej komisie

Ďalšie informácie sú na novej programové/ stránke DG Education and 
Culture (Generálne riaditeľstvo vzdelávania a kultúry): 

europa.eu.intlcommleducationlprogrammeslnewprog en html

Forum EAIE, leto 2004, roč. 6, č. 2
Preklad: RNDr. Z. Ladzlanska, CSc.
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Medzinárodná kooperácia študentov -  seniorov
Univerzita Komenského v Bratislave už niekolko rokov úspešne umožňuje študentom -  seniorom dalej 

sa vzdelávať. V rozmanitých disciplínach poskytuje nielen prednášky a odborné diskusie, ale v rámci 
medzinárodného programu SOCRATES Grundtvig 2 tiež možnosť internacionálnej spolupráce 
s dalšími európskymi univerzitami v projekte EuCoNet (European Computer Network), ktorý je 
zameraný na zvyšovanie počítačovej gramotnosti seniorov a na rozširovanie možnosti počítačového 
vzdelávania pomocou Internetu. Je všeobecne známe, a to nielen v našich podmienkach, že vývojový 
skok v komunikáciách a v nových informačných technológiách predstavuje spravidla najslabšie ohniv
ko v mnohokrát širokých či špecificky zameraných vedomostiach a skúsenostiach seniorov. Zdá sa 
však, že priestor pre štúdium disciplíny „Počítače a informatizácia spoločnosti“ , ktorú len v šk. roku 
2003/2004 navštevovalo na slovenských UTV 263 seniorov a v minulosti absolvovalo už niekolko sto
viek poslucháčov, je aspoň pre časť slovenských seniorov malý. A to samozrejme aj preto, že im indi
viduálny prístup k počítačom sťažuje hlavne ich finančná náročnosť.

Nádejné však je, že sa v tejto oblasti UTV UK veľmi úspešne podieľa na medzinárodnej spolupráci 
európskych univerzít spolu s ďalšími, ako sú Technická univerzita Brno a České vysoké učení technické 
Praha (ČR), Vicenza-lnstituto Rezzara (Taliansko), Universidad Alicante (Španielsko), Universität Ulm 
(Spolková republika Nemecko) a University of Strathclyde Glasgow (Škótsko). Veľmi intenzívna 
a pravidelná spolupráca prebieha s hlavným koordinátorom seniorských projektov vzdelávania, t.j. 
s Univerzitou Ulm a jej centrom ZaWiW (Zentrum fur Algemeine Wissenschaftliche Weiterbildung). 
O aktivitách a výsledkoch projektu informuje internetová stránka www.gemeinsamlernen.de/euconet.

Na predchádzajúce pracovné stretnutia zástupcov pedagógov a študentov -  seniorov všetkých 
uvedených univerzít nadväzovalo dalšie, v poradí už 6. pracovné stretnutie EuCoNet, ktoré v dňoch 
16. -  20. júna 2004 usporiadala UTV UK v Bratislave. Zúčastnilo sa na ňom okolo 60 účastníkov zo 
7 európskych univerzít a rokovanie prebiehalo v anglickom jazyku.

V programe prezentovali zástupcovia jednotlivých univerzít z radov pedagógov a seniorských 
študentov spôsoby vzdelávania seniorov a dosiahnuté výsledky, ako aj prehľad programov a dynamiku 
ich rozširovania, vlastné štúdie, štatistické výpovede o rozsahu práce so seniormi najmä so zameraním 
na prácu s PC, internetom, pozornosť bola venovaná aj optimalizácii výučby prostredníctvom e-lear- 
ningu a pod. (napr. na stretnutí, ktoré sa na jeseň 2003 konalo na Strathclyde University v škótskom 
Glasgowe, sa už diskutovalo s kolegami -  seniormi v Európe prostredníctvom Internet-video-confe- 
rencie).

Spôsob štúdia na jednotlivých univerzitách má svoje špecifiká. Tak napr. sa v niektorých krajinách, 
podľa záujmu a podmienok, pracuje spôsobom self-help-groups. Aj ked tento spôsob výučby stojí 
niekedy za zváženie, je nesporné, že najdôležitejšia je primárna práca face-to-face s vysoko kvalifi
kovaným pedagógom, na ktorú môže nadväzovať individuálna výučba cez e-learning alebo vzájomná 
spolupráca, tzv. „buddy-help". Zaujímavý bol tiež prispevok škótskych kolegov, ktori v špecifických pod
mienkach odskúšali tzv. „cross-generation-learning“ , t.j spoločná výučba so študentmi denného štúdia

Vedľa obsiahleho dvojdenného odborného programu sa organizátori snažili tiež čo najlepšie prezen
tovať našu krajinu a kultúru. Hned na úvod stretnutia privítal účastníkov na f)ôde univerzity prorektor 
UK MUDr. Peter Osuský, CSc. Po prehliadke reprezentačných priestorov univerzity vystúpil v krátkom 
hudobnom a tanečnom programe súbor TECHNIK a absolventi konzervatória v Bratislave. Vpne- 
storoch Primaciálneho paláca pozdravil za mesto Bratislava účastníkov stretnutia viceprimátor doc. 
PhDr. Branislav Hochel, CSc,, a pozval ich na prehliadku tejto našej významnej kultúrnej pamiatky.

Po skončení pracovnej časti stretnutia si účastníci pozreli pamätihodnosti nášho hlavného mesta 
a navštívili starobylý Devín, oboje bolo spojené s odborným výkladom, na ktorom participovali priamo 
poslucháči UTV.

Drobnými darčekmi a literatúrou o Slovensku a Bratislave prispeli ako sponzori Technické sklo, as., 
Siemens, s.r.o., poisťovňa Kooperativa, a.s., Xella SK, s.r.o., Magistrát mesta Bratislavy a další, za čo 
im i touto cestou ďakujeme.

Na záver 6. pracovného stretnutia v rámci projektu EuCoNet v Bratislave môžeme konštatovať, že 
celé podujatie tak po odbornej ako aj spoločenskej stránke bolo výborne pripravené a vedené na 
vysokej profesionálnej úrovni, o čo sa zaslúžili jeho organizátori z referátu CŽV UTV UK a významne 
svojim dielom prispeli aj poslucháči UTV. Celé podujatie nesporne posilnilo pozitívne vnímanie Slo
venska a aj úrovne jeho seniorov v rámci Európy.

Ing. Pavla Lutonská. 
poslucháčka UTV UK

P r á v o  a j u s t í c i a  
v Angolskej republike

Na pôde Právnickej fakulty UK sa dňa
3. mája 2004 uskutočnila prednáška velVy- 
slanca Angolskej republiky J. E. D. Culoloa.
Podujatie pripravila katedra medzinárodného 
práva a európskych štúdií, zásluhou jej ve
dúceho doc. JUDr. Františka Poredoša, CSc.

V priebehu dvojhodinovej návštevy obo
známil D. Culolo študentov aj zamestnancov 
fakulty s Angolskou republikou, jej právnym 
systémom a slovensko-angolskými vzťahmi 
Poukázal na históriu Angolskej republiky, kto
rá bola poznamenaná krvavými bojmi, najprv 
bojmi o nezávislosť a neskôr len nedávno 
ukončenou občianskou vojnou. Taktiež ocenil 
spoluprácu medzí Slovenskom, resp. býva
lým Československom a Angolou, ktorá sa 
prejavovala najma v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania angolských študentov. Do bu
dúcnosti vyjadril veľvyslanec vôľu svojej re
publiky užšie spolupracovať aj so SR kon
krétne pri využívaní prirodného bohatstva 
Angoly, kde by Angola privítala aj slovenský 
kapitál a technológiu.

Druhú časť prednášky D. Culolo vyhradí 
systému platného práva Angolskej rejxibtiky 
Poukázal na ešte stáie výrazný vplyv portu
galského práva ako pnkiad uviedol základné 
predpisy občianskeho a trestného práva 
ktoré pochádzajú ešte z koloniálneho obdo- | 
tna ked Angola bola pod portugalskou nad- i 
vládou. Na druhej strane uviedol že v An- | 
gole neustále prebiehajú práce na vytvořen j  

vlastných právnych predpisov. Tento proces ] 
je však zdĺhavý, vyžaduje výraznú mieru po- j  
zornosti mnohých teoretikov, ako aj osôb j  

z praxe. Zatiaľ prebiehajú zmeny len postup- j  

ne, prednosť majú najmä na tie ustanovenia, j  
ktoré pochádzajú z čias portugalskej nacvla- 
dy a sú v rozpore s postavením Angoly ako 
samostatného štátu.

V  tretej časti prednášky sa D. Culolo veno
val organizácii angolských súdov a angolské
ho Ministerstva (prokuratúry. Na území Angoly 
pôsobia súdy rôznej inštancie -  na vrchole 
tejto sústavy je Najvyšší súd -  predsedá NS 
je najvyššou úradnou osobou súdnictva 
Angoly a z titulu jeho funkcie mu prislúcha 
postavenie a dohľad nad regulárnosťou fun
govania súdov. Na celoštátnej úrovni funguje 
aj Generálny prokurátor republiky, ktorý je 
súčasne najvyšším úradníkom Ministerstva 
prokuratúry, a je na celoštátnej úrovni zod
povedný za dozor nad dodržiavaním záko
nov. Nižšími inštanciami sú okresný súd 
a okresný prokurátor republiky, krajsky sua 
a krajský prokurátor republiky. Ako D. Culolo 
poznamenal, súčasná sústava súdov v An
gole je tvorená dvoma inštanciami, hoci sa 
do budúcnosti uvažuje so zavedením tretej 
inštancie.

Záver prednášky D. Culolo vyhradí! otazkam 
študentov, ktorých zaujímali skutočnosti ak
tuálne aj v SR, napr. otázka boja proti korup
cii. otázka nezávislosti prokuratúry, otázky 
tykajúce sa vzťahov Slovenska a Angoly 
a iné. Po' skončení prednášky- nasledovala 
neformálna, no o to priateľskejšia diskusia na j  
pôde katedry medzinárodného prava a eu
rópskych štúdii. Je iste. že návšteva pana j 
vetvy slanca nielen priblížila túto zaujímavú j 
africkú krajinu, ale pomohla nám utvont si i 
ucelenu predstavu o právnom systeme tejto j  
nie veľmi známej, no do budúcnosti nepo- j 
chybne perspektívnej krajiny, ako aj o urov- I 
ni slovensko-angolských vzťahov

JUDr. Peter Lysina 
Mgr. Radoslav Seman
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K životnému jubileu pána profesora Ivana Cvrkala
Prof. PhDr. Ivan Cvrkal, CSc., popredný slovenský germanista, literát, literárny vedec, prekladateľa pedagóg, oslávil pred nedávnom svo|e 

sedemdesiate narodeniny.

Profesor Cvrkal pracoval od roku 1970 v Lite- 
rámo-vednom ústave a v Ústave svetovej literatúry 
SAV, kde čiastočne pôsobí dodnes. V roku 1970 
získal titul PhDr., v roku 1980 obhájil kandidátsku 
dizertačnú prácu a získal titul CSc., v roku 1995 
sa habilitoval na FiF UK v Bratislave a v roku 2001 
sa úspešne podrobil inauguračnému pokračova
niu na FiF UK a získal titul profesora.

Pán profesor sa orientuje na výskum nemeckej 
literatúry 19. a 20. storočia a na literárno-vednú 
komparatistiku. Stál pri zrode významných vedec-

V Koncertnej sále Bratislavského hradu sa 
dňa 21. apríla 2004 uskutočnil diplomový kon
cert poslucháčov Katedry hudobnej výchovy 
Pedagogickej fakulty UK -  Veroniky Horvátho
vej a Ervína Mokráňa. Vedúci diplomových prác 
boli doc. PhDr. Ladislav Gubka, CSc., a Mgr. art. 
Agnesa Janovičová.

Na úvod koncertu zaspievala V. Horváthová 
dve skladby -  áriu od Antonia Vivaldiho a pieseň 
od Giovanniho Paisiella, štýlovo patriace do ob
dobia baroka. Pri klavíri sprevádzala Miroslava 
Rosenzweigová. V obidvoch skladbách sa diplo- 
mantka snažila o štýlovú interpretáciu týchto vo
kálnych diel, hlavne rozlíšiť a správne zaspievať 
dynamicky kontrastné miesta. Kládlo to dôraz na 
spoluprácu s klaviristkou, ktorá bola v tomto prí
pade výborná.

Ďalšou barokovou skladbou bol Koncert pre 
dvoje husle a klavír od Johanna Sebastiana Bacha, 
v ktorom sa predstavili huslisti E. Mokráň, Václav 
Židek. Pri klavíri ich sprevádzal Mg r. art. Róbert 
Kohútek. Tento náročný trojčasfový koncert do
statočne po technickej a interpretačnej stránke 
preveril všetkých účinkujúcich. Diplomantovi sa 
podarilo štýlovo a presvedčivo podať celú sklad
bu na vysokej interpretačnej a technickej úrovni.

Dve piesne od Wolfganga Amadea Mozarta pat
riace do obdobia klasicizmu a plné kontrastných 
nálad, priblížili spolu s diplomantkou tanečníčky 
zo Základnej umeleckej škoiy na Sklenárovej ul. 
v Bratislave -  Monika Doležalová a Zuzana Sam- 
číková, ktoré predviedli zaujímavú tanečno-po- 
hybovú choreografiu. Bol to veľmi zaujímavý ná
pad spojiť spev, tanec a hudbu, ale divák mohol 
len fažko súčasne počúvať speváčku a sledovať 
tanečníčky. Musel si vybraf, a preto vnímanie ume
leckého výkonu speváčky a tanečníčok nepôso
bilo celistvo.

Jedna z obľúbených desiatich sonát od Ludwíga 
van Beethovena štvorčasťová Sonáta F dur -  Jar-

kovýskumných projektov, je spolutvorcom všet
kých kultúrno-literárnych projektov, orientujúcich 
sa na slovensko-nemecké vzfahy. Ako prekladateľ 
patrí medzi výrazné osobnosti našej modernej 
prekladateľskej školy (preložil vyše 25 kníh). Je 
autorom dôležitých prekladov z beletrie, ale i od
bornej a esejistickej literatúry a vyniká bohatou 
recenzistickou činnosťou. Spolupracuje na viace
rých spoločných nemecko-slovenských vedec
kých projektoch, organizuje medzinárodné vedec
ké podujatia, je zakladateľom Goetheho spoloč
nosti na Slovensku, inicioval založenie Rakúskej 
knižnice v Bratislave, ktorú vedie od roku 1989.

V Ústave svetovej literatúry SAV viedol dve troj
ročné kolektívne grantové úlohy: v rokoch 1994 až 
1996 úlohu „Od moderny k postmoderné", v ro
koch 1998 až 2000 úlohu „Dejiny európskych 
literatúr 20. storočia“ . Výsledkom oboch grantov 
boli publikácie, vedecké konferencie a texty pri
pravované do tlače.

Prof. I. Cvrkal vydal dve monografie, 30 vedec
kých štúdií doma a 20 štúdií v zahraničí, zúčastnil 
sa medzinárodných vedeckých konferencií (napr. 
v USA, Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Maďar
sku).

Získal viaceré ocenenia, ako napr. Striebornú 
plaketu L. Štúra SAV a Pamätnú medailu Slo
venského literárneho fondu (1984), Zlatú plaketu 
L. Štúra SAV (1994). Stnebornú medailu PdF UK 
(1999).

ná pre husle a klavír zaznela v podaní E. Mokraria, 
ktorému sa podarilo v tejto technicky náročnej 
skladbe predviesť svoje umenie. S náročným hus
ľovým partom sa tento mladý huslista veľmi dobre 
vyrovnal po technickej a interpretačnej stránke. 
Pieseň Margaréty od Giuseppe Verdiho interpre
tovala E. Horváthová v rámci svojich speváckych 
možností.

Predčasným vyvrcholením celého koncertu bolo 
Kvarteto F dur od Antonína Dvořáka, ktorého 
prvú časť si publikum vypočulo v podaní štu
dentov Katedry hudobnej výchovy PdF UK -  
E. Mokráňa -  1. husle, Ferdinanda Pastorka -
2. husle, Jána Paprčku -  viola a Juraja Pašku -  
violončelo. V tejto komornej skladbe diplomant 
predviedol aj schopnosť viesť sláčikové kvarteto. 
Súhra celého kvarteta bola výborná, pričom vy
nikli interpretačné a technické prednosti jednot
livcov v rámci celého súboru.

Na záver koncertu zaspievala V. Horváthová 
piesne slovenského hudobného skladateľa Barto
lomeja Urbanca a áriu Aničky z opery Čarostrelec 
od Carl Maria von Webera Speváčke sa podarilo 
vystihnúť charakter skladieb a správne štýlovo 
interpretovať jednotlivé piesne a áriu. Niekedy 
v prílišnom sústredení na svoj technický výkon 
zabúdala na správnu výslovnosť textu, a tak zani
kal význam jednotlivých slov.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým 
účinkujúcim a vedúcim diplomových prác za krás
ny umelecký zážitok a zaželať im do ich ďalšej 
umeleckej a pedagogickej praxe veľa úspechov. 
Našim diplomantom želám úspešné obhajoby 
diplomových prác, diplomového koncertu, zvlád
nutie záverečných štátnych skúšok a v ich osob
nom živote hlavne veľa šťastia a možností reali
zácie umeleckých výkonov.

PaedOr. Rudolf Bencl, 
Katedra hudobnej výchovy PdF UK

Od roku 1994 pôsobí prof. I. Cvrkal na Peda
gogickej fakulte UK a vedie Katedru nemeckého 
jazyka a literatúry. Prednáša súčasnú nemeckú 
literatúru v dennom i externom štúdiu, vedie diplo
mové práce, je garantom odboru Germanistika na 
ŠZS a prijímacích pohovoroch, vychoval niekolko 
doktorandov.

Počas svojho dlhodobého pôsobenia na SAV 
a za posledných 10 rokov aj na PdF UK vychoval 
profesor Cvrkal stovky absolventov a desiatky 
vedeckých pracovníkov. Svojou odbornou erudí
ciou, pedagogickým talentom, organizačnou i ria
diacou aktivitou sa významne zaslúžil o rozvoj 
našej fakulty a Katedry nemeckého jazyka a lite
ratúry a nemalou mierou prispel k dobrému menu 
našej alma mater.

Všetci, ktorí už 10 rokov pracujeme pod jeho 
vedením či po jeho boku, sme si vždy vážili jeho 
korektný, náročný, ale vždy v prvom rade hlboko 
ľudský vzťah ku kolegom, podriadeným i študen
tom a úprimný záujem o dianie na katedre i mi
mo nej

Milý pán profesor, my, Tvo// spolupracovníci 
I študenti, TI vyslovujeme obdiv a vďaku za 
Tvo/u prácu a Ibdskost a veríme, že ešte dlho 
ostaneš v našom kolektíve 

Veľa energie, zdravia a šťastia TI želá
Lívia Adamcova 

a celá Katedra nemeckého jazyka a literatúry
PdF UK

------------------------  Recenzia ------------------------

Jakuš J ., To m o rl Z ., S tránský A
M E U R O N A L  D E T E R H I N A M T S  OF B R E A T H IN G .

Coug-hing and Related Motor Behaviour* 
Wist, Martin, 2004, 335p.

Kniha písaná v anglickom jazyku prezentuje vý
sledky experimentálnej práce troch významných 
vedeckých pracovníkov a vysokoškolských učite
ľov známych na Slovensku, v Európe i v zámorí 
Pojednáva o zatiaľ málo známych mechanizmoch 
a poruchách nervovej regulácie dýchania a rôz
nych reflexov ako sú kašeľ, prehítanie. zvracanie, 
etc., riadených štruktúrami mozgového kmeňa. Je 
zameraná na teoretické i klinické účely humánnei 
medicíny. V prvej časti sa zameriava na štyri zá
kladné regulačné mechanizmy dýchania -  nervo
vý, chemický, reflexný a supraioontínny. V druhei 
časti opisuje centrálnu organizáciu regulácie srd- 
covocievneho systému, reflexov prehltania. zvra
cania a fonácie. V tretej časti prináša najnovšie 
poznatky o centrálnych mechanizmoch kašľa, ký
chania a ďalších obranných i ochranných reflexoch 
dýchacích ciest. Posledná časť je venovaná struč
nému prehľadu patomechanízmov spánkových 
porúch dýchania. Kniha obsahuje 115 obrázkov 
a 2 tabulky. Je určená doklorandom. vedeckým 
pracovníkom teoretických a klinických odborov 
(Fyziológia. Patologická fyziológia, Respirológia, 
Neurológia. Anestéziológia a Resuscitácia. Neuro
chirurgia) ako aj študentom medicíny

J. Jakuš

Diplomový koncert
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Hlboký smútok nad odchodom RNDr. M. Vachulu vyjadruje 
aj Rada predsedov OZPŠaV na UK a celá odborárska obec univerzity

Zbohom, pán doktor Vachula...
Vo veku nedožitých 60 rokov nečakane dňa 28. augusta 2004 zomrel RNDr. Milan Vachula, 

dlhoročný pracovník Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, náš dobrý kolega a priateľ.

RNDr. Milan Vachula sa narodil 6. novembra 1944 
v Turej Lúke v okrese Myjava. Hneď po skončení 
štúdia fyziky na Prírodovedeckej fakulte UK 
v roku 1968 nastúpil ako asistent na jej Katedru 
experimentálnej fyziky, na oddelenie fyziky tuhých 
látok. Na tuhých látkach, bez ohľadu na rôzne or
ganizačné zmeny, pracoval až do predčasného 
konca svojho života. Prvé roky Milanovho pôso
benia na fakulte boli na našej škole rokmi prud
kého rozvoja fyziky a Milan sa s obetavosťou, kto
rú sme všetci poznali, zúčastňoval na budovaní 
základných a špeciálnych praktík a laboratórií, 
predovšetkým po presťahovaní fakulty z mesta 
do Mlynskej doliny.

Vo vedeckej práci sa venoval výskumu štruk
túrnych vlastností polovodičov a kovov metódou 
elektrónovej mikroskopie a v tejto oblasti vyrás
tol na popredného odborníka. Pri aplikáciách 
elektrónovej mikroskopie spolupracoval nielen 
s kolegami na našej fakulte, ale aj s kolegami 
z Prírodovedeckej a Farmaceutickej fakulty UK 
a s priemyselnými podnikmi ako Meopta Brati
slava, ZŤS Považská Bystrica a Tesla Piešťany.

Milanova pedagogická aktivita bola rozsiahla 
a pamätajú si ju mnohí súčasní a bývalí študenti 
fyziky. Viedol fyzikálne praktiká, výpočtové cviče
nia, vo vyšších ročníkoch prednášal fyziku kovov, 
metódy skúmania povrchu látok, meracie metó
dy a iné.

Okrem vedeckej a pedagogickej činnosti pôso
bil ako čelný funkcionár odborového hnutia na 
fakulte i na celej Univerzite Komenského, ako pod
predseda Akademického senátu UK a člen pred
sedníctva Rady vysokých škôl SR. Jeho dlhoročné 
skúsenosti a rozhľad boli ocenené zvolením za 
podpredsedu Odborového zväzu pracovníkov 
školstva a vedy. Aj v tejto pozícii sa Milan stále

veľmi zaujímal o život a problémy našej fakulty a 
už mu nemôžem inak, ako teraz, poďakovať za 
veľa rozhovorov, rád, postrehov, ktorými sa mi 
snažil čo najviac pomôcf pri riadení fakulty.

V RNDr. Milanovi Vachulovi strácame vzácne
ho človeka a priateľa s velkým srdcom. Je fažké 
vôbec doceniť jeho obetavosť, nezištnosť a ne
ochabujúcu ochotu pomáhať druhým. Kde inak 
nemohol pomôcf, tam aspoň poradil a povzbudil. 
Mal nezvyčajné sociálne cítenie a nevšednú mieru 
zmyslu pre spravodlivosť.

Drahý náš kolega a priateľ Milan, lúčime sa 
s Tebou. Lúčim sa s Tebou v mene Univerzity Ko
menského a lei rektora Magnilicencie F. Gahéra, 
v mene Fakulty matematiky, lyziky a informatiky, 
jej pracovníkov a študentov a pravdaže, Milan, 
lúčim sa s Tebou aj Ja, ktorý som Ťa v tom naj
lepšom poznal veľa rokov. Mali sme Ťa radi. 
Zostaneš nadlho v našich srdciach a mysliach.

Čest Tvojej pamiatke!
Doc. RNDr. E. Beda. CSc., 

dekan FMFI UK

Za pánom docentom Miloslavom Tichým
Vo veku nedožitých 75 rokov zomrel dňa 29. mája 2004 v Bratislave doc. PhDr. Miloslav Tichý, CSc.

Jeho odchodom strácame vynikajúceho učiteľa, historika vedeckého pracovníka a nezištného a úprim
ného priateľa.

Od 1. septembra 1994 bol pán docent Tichý 
dôchodcom. Napriek tomu sme ho denne stre
távali na lekárskej fakulte. Tu celý život pracoval, 
písal históriu, organizoval športový život, tu mal 
veľa pnateľov -  osobných i pracovných. Bol zvyk
nutý intenzívne a systematicky pracoval a tento 
svoj rytmus života nechcel meniť. Stále publikoval 
a posledné jeho práce sú ešte v redakciách 
časopisov, vychádzajú ďalšie knižné publikácie. 
Napísal veľa kníh o histórii LF UK, jej ústavov 
a kliník, zo života spolku lekárov, ale aj životo
pisy mnohých profesorov (Fr. Švec, K. Matulay, 
J. Paškan, E. Dlhoš a iné).

Miloslav Tichý sa narodil 18. júla 1929 v Modre. 
Prostredie učiteľskej rodiny ovplyvnilo jeho profe
sionálny vývoj a sociálne cítenie, štúrovská Modra 
ho nasmerovala do oblasti histórie. Formovanie 
jeho pracovnej orientácie na problematiku histo
riografie a sociológie viedlo cez štúdium na Filo
zofickej fakulte Karlovej univerzity až na Lomo- 
nosovovu univerzitu v Moskve. Po roku 1970 sa 
jeho pracoviskom -  aj druhým domovom -  stal 
Ústav sociálneho lekárstva LF UK. Obdivuhodný 
zmysel doc. Tichého pre kolektívnu prácu vo ve
deckom výskume, schopnosť systematicky spra
covať archívne materiály, boli príkladom pre jeho 
spolupracovníkov. Vznikla okolo neho skupina 
zanietených pracovníkov, ktorí sa upísali histórii

medicíny. Výsledky prezentovali v 7 výskumných 
úlohách a vo viac ako 100 odborných a vedec
kých štúdiách o dejinách lekárskej fakulty a me
dicíny. LF UK má vďaka nemu spomedzi všetkých 
slovenských vysokých škôl najrozsiahlejšiu kro
niku svojej histórie. Ako základné informačné 
zdroje používame práve jeho knihy Dejiny lekár
skej fakulty UK v Bratislave, Fakulná nemocnica 
v Bratislave 1864 -  1989, Z dejín chirurgie na Slo
vensku, Kresťanské odbory na Slovensku, ale aj 
Dejiny Bratislavy. V roku 1985 odovzdal rozsiah
lu a obsažnú doktorskú dizertačnú prácu Vznik 
a začiatky LF UK v Bratislave, ktorú nemal mož
nosť obhajovať. 1. apríla 1990 sa doc. M. Tichý 
stal vedúcim Oddelenia histórie medicíny a zdra
votníctva pri Ústave sociálneho lekárstva LF UK

Doc. M. Tichý dosiahol významné medziná
rodné uznanie. Aktívne sa zúčastnil na viacerých 
svetových a európskych kongresoch o druhej sve
tovej vojne. Osobitne sa venoval histórii Sloven
ského národného povstania a jeho prednášky 
boli často vyžiadané. Bol jedným zo zakladateľov 
tradície medzinárodných kongresov z dejín medi
cíny v bývalom Československu. Jeho zásluhou 
sa Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva 
stalo centrom výskumu v oblasti dejín medicíny 
na Slovensku.

Doc. M. Tichý bol členom Akademického senátu 
LF UK, členom Vedeckej rady LF UK, za svoju 
prácu dostal viacero vyznamenaní, z ktorých spo
menieme Zlatú medailu Lekárskej fakulty v Brati
slave.

Milý Miloš, hovorili sme spolu neraz o medi
cíne, histórii, o živote. Vždy si Ťa budeme vážit 
ako mú dreho a rozhľadeného učiteľa a pria
teľa. Nikdy si sa nechválil tým, čo si vedel. 
Ukázal si to svojou prácou. Niekto musí dokazo
vat viac, niekto menej. Tak to chodí. Sám si sa 
nad tým usmieval. Vlastne bez úsmevu si Ťa ani 
nevieme predstaví AJ to Je pnklad, ktorý si nám 
zanechal.

Česť tvojej pamiatke!
V. Ozorovský. M. Bernadič

Inš titú t ju d a is tiky  U niverzity  K om en skéh o  o rgan izu je  v z im n o m  sem estri šk. r. 2 0 0 4 /2 0 0 5

Kurzy hebrejčiny:
•  ivrit pre začiatočníkov (2 kurzy) -  J. Mielcarková
• ivrit pre pokročilých (2 kurzy) -  J. Mielcarková
• ivrit pre pokročilých -  konverzácia (1 kurz) -  D. Weiss
• klasická hebrejčina -  čítanie Tóry pre pokročilých (1 kurz) -  

V. Trabalka
Kurzy budú prebiehať v priestoroch IJ UK na Panenskej ul. č. 4. Do 

jedného kurzu môže byť prijatých max. 20 poslucháčov. Záväzné pri
hlášky sa prijímajú na IJ ÚK v septembri osobne alebo telefonicky na 
čísle 5441 6867, 5441 6873 (na prvej hodine dostanete jxjštovú poukážku 
na zaplatenie kurzovného).

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

a vysokých škôl.

Kurzy budú prebiehať v dňoch:
pondelok: 17.00 -18.30 -  jaokročilí I. (absolv. 2 sem.)

začiatok 20.9. 2004 
pondelok: 18.30 -  20.00 -  pokročilí !l.(absotv. 6 sem.)

začiatok 20.9. 2004 
utorok: 17.00 -  18.30 -  klasická hebrejčina 

začiatok 21. 9. 2004 
streda: 15.00 -  16.30 -  začiatočníci I.

začiatok 22. 9. 2004 
streda: 17.00 -  18.30 -  začiatočníci II.

začiatok 22. 9. 2004 
Kurz konverzácie s D. Weissom podľa dohovoru.

Ďalšie informácie získate tel. čísle 5441 6867. 5441 6873 lebo osobne 
E-mail: ij@ij.uniba.sk alebo mielcarkova@ij.uniba.sk 

Tešíme sa na Vašu účast
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R ecen z ia

Štefan Vašek: ZÁKLADY ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY
Bratislava, SAPIENTIA 2003, 210 strán. ISBN 80-968797-0

Prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc., je profesorom 
na Pedagogickej fakulte UK. Od roku 1978 
pôsobí na Katedre špeciálnej pedagogiky, 
s malými prestávkami ako jej vedúci. Vyko
nával aj funkciu prodekana a bol členom 
Akreditačnej komisie vlády SR. Je známou ve
deckou osobnosťou nielen na Slovensku, ale 
aj v Čechách, Madársku, Poľsku, Chorvátsku a 
Slovinsku a autorom a spoluautorom viacerých 
významných špeciá lno-pedagogických publi
kácií a príspevkov, publikovaných doma i v za
hraničí.

Ako sám autor v úvode publikácie pozna
menáva, „o d  šesťdesiatych rokov, kedy vyšla 
publikácia Viliama Gaňu Výchova defektných 
detí, až do roku 1996 nebola vydaná žiadna 
publikácia zameraná na špeciálnu pedagogiku 
ako celok, ako na vedu o edukácii de tí a mlá
deže so špeciá lnym i výchovnými potrebami. 
Prvým pokusom bo l titu l Špeciálna pedago
gika z roku 1996. Tu sa riešili také problémy, 
ako vymedzenie predmetu, systému, m etodo
lógie, ale hlavne základných termínov, pojm ov 
a kategórií -  teda vedeckého jazyka, odboru . " 
O to  viac nás teší, že predmetná publikácia 
Štefana Vašeka vypĺňa túto medzeru v nedo
statku základnej odbornej literatúry špeciálno- 
pedagogického zamerania.

Recenzovaná publikácia je prehľadne štruk
túrovaná, obsah autor rozčlenil do desiatich 
kapitol a subkapitol. Text vhodne ilustrujú obráz
ky (premyslené a precízne spracované tabuľ
ky, schémy, náčrty a ilustračné fotografie).

V prvej kapitole, ktorá je  rozsahom, ale aj 
obsahom najväčšia, podáva autor deskripciu 
všeobecných základov špeciálnej pedago
giky. Značnú pozornosť tu venuje vymedzeniu 
pojm u špeciá lna pedagog ika  a určeniu jej 
predmetu, ako aj jej miesta v sústave vied. Ďa
lej popisuje systém špeciálnej pedagogiky vo 
všeobecnom a užšom zameraní, normu -  nor
malitu v špeciá lnej pedagogike, vývin a vývi
nové anom álie, edukáciu v integrovaných, 
segregovaných, ako aj kombinovaných systé
moch. Neobchádza problem atiku špeciálno- 
pedagogického poradenstva a profesionálnu 
orientáciu postihnutých jednotlivcov. Kapitolu 
uzatvára pojmológia a kategorizácia špeciál
nych edukačných potrieb.

Druhá kapitola s názvom Dejiny špeciálnej 
pedagogiky a starostlivosti o postihnutých 
predstavuje do určitej miery výzvu pre histo
rikov z oblasti špeciálnej pedagogiky. Rozsah 
tejto kapitoly má necelé dve strany. Autor 
v nej poukazuje na neuspokojivý stav sloven
skej historiografie aj v oblasti spracovania in 
štitucionálne j starostlivosti o postihnutých, 
najmä zo strany neštátnych organizácií a cir
kevných inštitúcií. Uvádza tých, kto rí prispeli 
k tvorbe dejín špeciálnej pedagogiky ako cel
ku, no v závere te jto  kap ito ly  konštatu je , že 
doteraz chýba ich precízne a globálne spra
covanie.

Treťou kapitolou približuje autor oblasť me
todológie špeciálnej pedagogiky. Podáva 
v nej stručný opis vybraných teoretických vý
chodísk, druhy pedagogického výskumu, kde 
sa odvoláva na významných autorov najnov
ších publikácií z tejto oblasti (Švec, 1998; Ga- 
vora, 1999; Jesenský, 2000; Juszczyk, 20001, 
2003). Podkapitolu Výskumné metódy v špe
ciálnej pedagogike člení na výskumné metódy 
napomáhajúce formulovať výskumný problém, 
výskum né metódy zamerané na získavanie 
em pirických údajov a spracovanie získaných 
výsledkov, kde špecifikuje a porovnáva podľa 
Ondrejkoviča (2003) metódy kvantitatívneho 
a kvalitatívneho výskumu. Zaradenie tejto kapi
toly do recenzovanej monografie považujeme 
za prínos v riešení špeciá lno-pedagog ickej 
problematiky, nakolko oblasť pedagogického 
výskumu je základom rozvoja špeciálnej pe
dagogiky ako vednej disciplíny. Tým sa posú
vajú hranice poznania v oblastiach, v ktorých 
sa realizuje výchova, vyučovanie a vzdeláva
nie postihnutých jednotlivcov. Tretiu kapitolu 
uzatvára podkapito la Diagnostika v špeciálnej 
pedagogike, ktorá je súčasťou metodológie 
pedagogiky postihnutých.

V štvrtej kapitole autor poiednáva o filozofii 
špeciálnej pedagogiky, neobchádza ani teóriu 
kom unikácie u postihnutých, ktorú podáva 
v piatej kapitole. Pozitívne hodnotím názornost 
uvedenej kapitoly, ktorou autor sp rís tu p ň u j 
širšej pedagogickej verejnosti prostredníctvom 
obrázkov (fotografie, kresby, schémy a tabuT 
ky) systémy kom unikácie v populácii postih
nutých, ako napríklad: posunkovú reč, prstovú 
abecedu, chirografickú komunikáciu, príklad 
čítania rébusových symbolov, ukážku Blisso- 
vých symbolov, abecedu odzerania z pier, pís
mo na dlaň a prsty ruky -  Lormovu abecedu, 
Braillovu bodovú abecedu a podobne. Samo
statnú podkapitolu venuje kybernetike vo vztahu 
k špeciá lnej pedagogike.

Obsahom šiestej kapitoly je výchovná reha
bilitácia, ktorou rozum iem e „súhrn takých 
aktivít špeciá lno-pedagogického charakteru, 
ktoré sú v konečnom dôsledku zamerané na 
socializáciu jednotlivca, spôsobujú pozitívne 
zmeny v stave vychovanosti a vzdelanosti, pod
necujú alebo odstraňujú prípadné prekážky 
p ri ich  dosahovaní, pričom  podporujú tera
peutické aktivity a majú a j psychoterapeutické  
poslanie“ (Vašek, 2003, s. 109). V tejto kapitole 
popisuje au tor kom plexnú rehabilitáciu, jej 
m etódy, zásady a form y, špeciálno-pedago- 
gickú výchovnú rehabilitáciu, špeciálnu eduká
ciu a jej metódy, formy, obsah vzdelávania -  
curriculum. V záverečnej podkapitole sú uve
dené edukačné, kompenzačné a rehabilitačné 
technické prostriedky.

Náuka o špeciálnych školách a výchov
ných zariadeniach tvorí obsah siedmej kapi
toly. V jej subkapito lách sa autor zaoberá 
otázkam i riadenia edukácie v školách a za
riadeniach pre postihnutých a narušených jed

notlivcov, ďalej uvádza systém inštitúcií pre 
uvedenú populáciu, sústavu špeciálnych škôl. 
sústavu špeciálnych školských zariadení, sús
tavu liečebno-preventívnych inštitúcií, sústavu 
inštitúcií sociálnej starostlivosti a sústavu inšti
túcií záujm ových organizácií a nadácií.

H odnotnou časťou monografie je aj ôsma 
kapitola s názvom Porovnávacia (kompara
tívna) špeciálna pedagogika, ktorej predme
tom je skúmanie a porovnávanie výchovno- 
vzdelávacích sústav pre deti a mládež vyža
dujúcu špeciá lnu starostlivosť v nadväznosti 
na filozofické a teoretické východiská. Po
rovnáva aj ciele, obsah, metódy, princípy, o r
ganizačné form y špeciá lnej výchovy, ale aj 
koncepcie, form y a obsah prípravy špeciá l
nych pedagógov

Náplňou deviatej kapitoly je špeciálna pe- 
deutológia, najmladší vedný odbor špeciálnei 
pedagogiky, vznik k torého podnie til predo
všetkým výrazný nárast špeciálnych škôl a za
riadení, nárast rôznych profesii ktoré sa v nich 
vyskytujú, a v neposlednom  rade rast náro
kov na špeciálnych pedagógov, ktoré sú dô 
sledkom humanizačných tendencií všpeciá l 
nej edukácii

Záverečnú desiatu kapitolu v recenzovanej 
publikácii venuje autor systému špeciálnej 
pedagogiky v užšom zam eraní čo považuje 
za diferencujúci faktor Patrí sem pedagogika 
mentálne postihnutých pedagogika deti s n a  
rušenou kom unikačnou schopnosťou s po ru
cham i učenia alebo správania, pedagogika 
viacnásobne postihnutých a pedagogika nada
ných a ta lentovaných. Prínos te jto kap itoly 
vidíme najmä v zaradení posledne menovanej 
pedagogiky nadaných a talentovaných žiakov 
do systému špeciálnej pedagogiky, ktorá bo
la donedávna, ako sám autor podotýka, mimo 
pozornosti špeciálnej pedagogiky. Edukácia 
takto výnim očných žiakov si vyžaduje isté 
m odifikácie, ako je to u postihnutých a naru
šených, t.j. indiv iduá lny prístup, ap likáciu 
špeciá lnych m etód a upravené curricu lum  
(včítane organizačných foriem). Vo viacerých 
západných koncepciách, predovšetkým u ame
rických autorov, patrí tento odbor jednoznač
ne do systému špeciálnej piedagogiky. Zdôraz
ňuje sa to tým, že aj títo žiaci majú špeciálne 
výchovné potreby.

Monografia prof. Štefana Vašeka je výsled
kom  jeho dlhodobej cieľavedomej vedeckej 
a odbornej činnosti. Ponúka čitateľovi množstvo 
podnetov na zamyslenie, diskusiu i nachá
dzanie nových riešení. Je napísaná zrozum i
teľným vedeckým  štý lom  s aktuálnou te rm i
no lógiou . Nesporne ju uvíta š iroká odborná 
verejnosť, a to  nielen bezprostredne zainte
resovaná v procese špeciá lnej edukácie 
Predovšetkým  však špeciá lni pedagógovia, 
študenti magisterského a doktorandského štú
dia špeciálnej a liečebnej pedagogiky, ale aj 
všeobecnej pedagogiky.

Hedviga Gregušová, PdF UK
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