
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Univerzita Komenského udelila najvyššie univerzitné vyznamenanie 
nositeľovi Nobelovej ceny 

 
Prof. Ahmed Zewail, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu z roku 1999, navštívil dňa 6. septembra 2005 Univerzitu Komenského. Na stretnutí  

s funkcionármi univerzity a členmi vedeckej komunity, ktoré sa konalo v Rektorskej sieni UK, doc. PhDr. F. Gahér, CSc., rektor UK, slávnostne 
odovzdal vzácnemu hosťovi Veľkú zlatú medailu UK. 

 

Prof. A. Zewail je spoluzakladateľ vedeckej oblasti, ktorá sa dnes nazýva 
femtochémia. Nobelova cena mu bola udelená za experimenty, ktoré doká-
zali, že s pomocou rýchlych laserov je možné vidieť, ako sa počas chemickej 
reakcie pohybujú atómy v molekule. Bol tak prvým vedcom, ktorý pomocou 
laseru s impulzami trvajúcimi niekoľko desiatok femtosekúnd monitoroval 
rozhodujúce okamihy v živote molekuly, od štiepenia až po tvorbu nových 
chemických väzieb.  

Prof. A. Zewail je pôvodom Egypťan, narodil sa v roku 1946 v Damanhure 
pri Alexandrii, dnes pôsobí na Caltech v Pasadene v Kalifornii. Je čestným 
doktorom 12 svetových univerzít, nositeľom približne 30 čestných medailí 
najrozličnejších amerických a európskych inštitúcií a autorom asi 450 pub-
likácií s tisíckami citácií. Len skôr pre zaujímavosť – s portrétom prof. Zewaila 
bola v Egypte vydaná štátna známka a jeho meno tiež nesie jedno z ná-
mestí v Alexandrii.  

Vedný odbor prof. A. Zewaila – femtochémia je pokračovaním fotochémie, 
ktorá má silnú tradíciu na Chemickom ústave Prírodovedeckej fakulty UK. 
Tak tento ústav, ako aj Medzinárodné laserové centrum v Bratislave, ktoré 
pracuje pod záštitou Univerzity Komenského, nadväzujú v práci na výsledky 
výskumu prof. Zewaila, čo prináša reálne vyhliadky na úspešnú vzájomnú 
spoluprácu. 

Ako v slávnostnom prejave vyzdvihol rektor UK, vedeckú a pedagogickú 
činnosť prof. Zewaila charakterizuje doslova bezhraničná vedecká spolu-
práca, ktorou prispieva k rozvoju prírodovedného poznania na celom svete. 
Ako rodený Egypťan vedecky pracuje v Amerike, pričom intenzívne podpo-
ruje i rozvoj a spoluprácu s európskou vedou. Úcta a uznanie mu patrí 
predovšetkým za to, že sa nezištne a efektívne podieľa na rozvoji celosve-
tovej vedeckej siete a na globálnom využívaní úspechov modernej vedy. 

„Chcel by som Vám, vážený pán profesor, úprimne poďakovať za návštevu 
Slovenska i našej alma mater a vyjadriť vieru a presvedčenie, že sa naše 
vzťahy a spolupráca budú i naďalej úspešne prehlbovať. Dovoľte mi, aby 

som na znak úcty k výsledkom Vašej vedeckej práce, na znak uznania Vášho 
úsilia o rozvoj medzinárodnej spolupráce a celosvetového šírenia vedeckých 
hodnôt a za Vašu podporu vedeckých aktivít na Univerzite Komenského  
v Bratislave Vám odovzdal najvyššie vyznamenanie našej alma mater – Veľkú 
zlatú medailu,“ povedal na záver prejavu rektor UK.  

V krátkej ďakovnej reči prof. Zewail ocenil význam univerzít pri výchove 
mladej vedeckej generácie a vyzdvihol nutnosť tvorby takých mechaniz-
mov, ktoré mladým otvoria cestu k vedeckej práci a k využitiu ich talentu.  

(jh) 
 

Z obsahu 
 

• Rekordná účasť na 41. ročníku SAS 
• Centrum ďalšieho vzdelávania na UK 
•  predstavuje svoje aktivity 
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• Zo študijného pobytu  

na Pittsburghskej univerzite 
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Počas svojej návštevy Slovenska zavítala dňa 5. septembra 2005 na 
Univerzitu Komenského ministerka školstva, vedy a kultúry Islandu 
pani Thorgerdúr Katrín Gunnarsdóttir so sprievodom. Islandskú dele-
gáciu prijal rektor UK doc. F. Gahér a spolu s členmi vedenia UK im pred-
stavil Univerzitu Komenského. Islandských hostí zaujímal predovšetkým 
vysokoškolský systém vzdelávania na Slovensku, ale najmä jeho adaptácia 
na nové podmienky a rastúcu medzinárodnú konkurenciu v integrovanej 
Európe. Diskutovalo sa tiež o stratégii pri získavaní grantov na výskum 
z európskych fondov, ako aj o možnostiach bilaterálnej spolupráce sloven-
ských a islandských univerzít.        (jh) 

 
 

Z rokovania Kolégia rektora UK 
 

Prvé poprázdninové zasadnutie Kolégia rektora UK sa konalo dňa 
19. 9. 2005 v Bratislave. Rokovanie viedol doc. PhDr. F. Gahér, CSc., 
rektor UK.  

K úvodnému bodu programu patrilo rozdelenie dodatočnej štátnej do-
tácie, ktorú v júni t.r. MŠ SR pridelilo UK na dofinancovanie podprogramu 
077 01 v objeme 22 265 tis. Sk a podprogramu 077 02 v objeme 1 857 tis. Sk. 
V rámci dotácií na podprogram 077 01 bolo 14 780 tis. Sk určených na do-
financovanie študijných odborov ošetrovateľstva na LF a JLF UK (prepočet 
podľa počtu študentov uvedených študijných odborov). Zvyšnú časť dotácie 
na podprogram 077 01 v objeme 7 485 tis. Sk, ako i dotáciu na podprogram 
077 02 rozhodlo kolégium rozdeliť na fakulty podľa prepočítaných počtov 
študentov. 

O aktuálnom stave zápisu študentov do prvých ročníkov referovali páni 
dekani. Konštatovali, že zápis ešte nie je ukončený, pretože vzhľadom na 
nižší počet zapísaných študentov niektoré fakulty posunuli termín ukonče-
nia zápisu, resp. dodatočne prijímali študentov. V tejto súvislosti rektor UK 
požiadal dekanov fakúlt, aby zápis študentov do 1. ročníkov bol ukončený 
do 30. 9. 2005. Predmetom diskusie boli aj chyby, ku ktorým dochádza  
v súvislosti s vydávaním preukazov študenta. Hlavným problémom však 
ostáva vydávanie preukazov pre doktorandov, a to najmä z dôvodu nekom-
pletnosti jednotnej databázy interných a externých doktorandov. Dôležitá 
bola tiež informácia, že preukazy študentov akceptujú tohto roku už aj Že-
leznice SR. 

Ďalej sa členovia kolégia oboznámili s informáciou o odbornom seminári 
„Procesy zabezpečenia kvality v európskom vysokoškolskom priestore  
a projekt inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl SR“, ktorý v dňoch 
13. a 14. 9. 2005 organizovali Ministerstvo školstva SR, Slovenská rektor-
ská konferencia a Európska asociácia univerzít. V súvislosti s tým, že UK 
je zaradená do prvej skupiny hodnotených univerzít, musí byť do 22. 1. 2006 
hotová autoevalvačná správa. Správu vypracuje evalvačná komisia, do kto-
rej budú fakulty nominovať svojich zástupcov fakúlt. MŠ SR na seminári tiež 
prezentovalo svoju predstavu o štruktúre a parametroch  „výskumnej univer-
zity“, ktorá by mala tvoriť východiská pre komplexnú akreditáciu slovenských 
vysokých škôl. So svojimi predstavami o komplexnej akreditácii a o defino-
vaní výskumných univerzít oboznámi MŠ SR všetky vysoké školy v SR.  

Kolégium sa zaoberalo aj návrhom Smernice rektora UK o pravidlách 
podnikateľskej činnosti na UK. Rektor UK požiadal pánov dekanov, aby 
k návrhu smernice poslali svoje pripomienky a po ich zapracovaní bude 
dokument predmetom schvaľovania na najbližšom zasadnutí KR UK.  

Členovia kolégia boli tiež oboznámení so stavom ubytovávania študen-
tov v študentských domovoch UK. Napriek schváleným postupom a har-
monogramu došlo pri ubytovávaní opätovne k problémom, k 19. 9. 2005 
ostalo na ŠD Ľ. Štúra voľných 800 miest. Poukazuje to na problémy nielen 
v práci ubytovacej komisie, ale aj na nesprávnu informovanosť. Voľné miesta 
vedenia internátov prednostne prideľujú študentom nastupujúcim do prvých 
ročníkov štúdia a až potom ďalším študentom (podľa podaných žiadostí). 
Rektor UK preto požiadal pánov dekanov, aby pre budúci rok v rámci fakult-
ných kritérií na ubytovanie študentov zvážili vyššiu preferenciu ubytovávania 
študentov 1. ročníkov. 

Okrem iného bol predmetom rokovania tiež priebeh implementácie a naj-
mä školení pracovníkov na nový finančno-informačný systém SOFIA, 
ktorý 1. októbra vstupuje na UK do prevádzky. Boli predstavené aj nové 
imatrikulačné listy – od budúceho akad. roka sa všetky imatrikulácie budú 
konať v Aule UK (s výnimkou JLF UK), aby sa u študentov vytvárala identita  
s UK. Študenti študujúcich v študijných programoch môžu získať v anglic-
kom jazyku kompletné doklady o ukončení štúdia za poplatok 2 000 Sk.  

(jh) 

Editorial 
 
V tomto čísle nájdete aj zmienku o novom finančnom informačnom

systéme UK, ktorý dostal meno Sofia. Texty plné informácií o tom, čo
je Sofia zač, nás už našli a neminú nás ani ďalšie. Teraz vám skúsim
porozprávať len niečo z jej príbehu. Tak, ako som ho mohol žiť s ňou ja. 

Na počiatku bolo odhodlanie a odvaha pána rektora prijať ponuku
MŠ SR, aby sa UK stala pilotnou školou pre zavedenie Sofie. Prečo
odvaha? Lebo od počiatku bolo jasné, že ide o projekt mimoriadne
zložitý a časovo (slušne povedané) viac než napätý. Čo sme mohli za
túto cenu získať? Spolu s kopilotujúcou Žilinskou univerzitou o rok skôr
ako ostatné vysoké školy produkt na spravovanie financií a majetku,
ktorý zodpovedá dobe. Málo? Veľa? 

Ak sa sústredíme na skutočnosť, že hlavným poslaním univerzít nie
je byť bankovým ani burzovým domom, tak by naša radosť nemusela
byť nadmerná. Najmä ak na jednej strane stál silný a skúsený dodá-
vateľ a na druhej UK ako užívateľ. Najmä, ak sme všetci za projekt za-
platili nielen časom, ale aj „nervami“. Dúfam, že si malé dejiny UK zapa-
mätajú, že ten, kto platil najviac, bol projektový tím UK, stelesnený
16-timi našimi ľuďmi, ktorí od februára pre pani Sofiu pracovali nielen
počas oficiálne deklarovaných stried a štvrtkov. Stálo ich to oveľa viac
času, energie a hlavne psychického vypätia, ako im to mala vynahra-
diť odmena „za prácu navyše“ oproti ich pôvodnej a počas projektu ne-
zmenenej pracovnej náplni. Mne osobne už nikto nevezme zážitok
spoznania týchto skvelých ľudí, ktorí dali našej univerzite mimoriadne
veľa vo chvíli, keď to práve potrebovala. Verím, že niekedy dejiny bývajú
aj spravodlivé a ocenia, čo títo ľudia svojej komunite konkrétnou prá-
cou priniesli. Ak by sme dejinám chceli pomôcť, môžeme začať napr.
tým, že v nasledujúcich mesiacoch sa ľudí z projektového UK tímu pri
konzultáciách o Sofii budeme pýtať pripravení a v dobrej vôli.  

Ak Sofiu pojmeme širšie, začne to so ziskami z nej plynúcimi vyze-
rať lepšie. Doteraz sme na správu vlastných financií a majetku museli,
podľa môjho názoru, vynakladať neprimerané úsilie. Používané počíta-
čové vybavenie totiž už nezodpovedalo dobe a „pomocné“ zošity na
papierové vedenie rôznych náležitostí neboli zriedkavé. Informácie
o aktuálnych stavoch účtov i majetku sa získavali zložito a pre niekto-
rých, ktorí by ich aj potrebovali, neboli vždy dostupné v očakávanom
čase.  

Pre mňa je však nesmiernym prínosom aj „ľudská“ stránka veci. Iných
lepšie spoznávame, keď ide do tuhého. A v Sofii do tuhého išlo od za-
čiatku. Od prvých kontaktov s dodávateľom sa tímu UK oprávnene
mohlo zdať, že takto to veru ísť nemôže. Udomácňovali sa vety typu:
„Čo sa zbláznili, veď to sa nedá stihnúť“. Ako projekt na UK pokračoval,
pridávali sa ďalší a ďalší (česť výnimkám, ktoré sa tvárili, že vlastne
o nič nejde; možno je aj dobre, že sa vo vyššej koncentrácii z času na
čas vyskytovali na jednom, ešte k tomu význačnom mieste). Nakoniec
si začalo Sofia realitu v septembri odklikávať prvých 300 nami školených
užívateľov. Ostatní predznačení užívatelia sa zatiaľ usmievali, že ich sa
to ešte netýka. Tvár sa im však začala meniť do grimasy keď zistili, že
ono to už ide a oni v rozpore s logikou nie sú pripravení.  

Áno, ako to už pri projektoch podobného rozsahu býva, turbulencie
kulminovali v období ostrého štartu systému – keď séria (ne)predvída-
teľných prekážok posunula termín októbrových školení „katedrových
ľudí“ o tri týždne, keď tri dni pred prvou klapkou tohto nového kopro-
dukčného veľkofilmu s medzinárodným obsadením „odišiel“ centrálny
server s testovacou verziou Sofie a zároveň sa prišlo na to, že dlho vy-
piplávaná „základná štruktúra pracovísk UK v systéme“ sa kvôli výpočtu
DPH musí za noc zotaviť z viac než kozmetickej operácie, keď...  

Som rád, že „viac než ústavná väčšina“ ľudí, ktorí boli do projektu
postupne vtiahnutí, zobrali termínovú núdzu bez vyhlásenia generál-
neho štrajku. Nie že by boli zo Sofie permanentne nadšení, nie že by
si občas nezahromžili, nie že by občas nemali pravdu. Počnúc členka-
mi UK projektového tímu končiac dekanmi fakúlt však pochopili, že
keď teraz zaberieme a odrobíme aj viac ako je zdravé, tak sa nám to za-
krátko vrchovato vráti.  

Ako bude príbeh pokračovať? Verím, že do konca novembra zvládne-
me základnú obsluhu systému, dokončíme všetky plánované školenia
a odladíme všetky „elementárne“ chyby, ktoré sa iste na začiatku ostrej
prevádzky vyskytnú. Verím, že potom si už začneme užívať výhody,
ktoré Sofia prináša. Oslobodením od rutinných a automatizovateľných
činností by sme predovšetkým mali získať viac času na koncepčnú
prácu. Týka sa to nielen odborných ekonomických zamestnancov a aka-
demických funkcionárov, ale aj katedier.  

Zo Sofia výsledku, ktoré pilotné UK a ŽU dosiahli, bude pritom profi-
tovať celé Slovensko, pretože projekt sa má rozšíriť na všetky verejné
vysoké školy SR. Som hrdý na to, že UK znova ukázala, že dokáže
byť aj v ťažkých podmienkach jedným z významných lídrov slovenské-
ho vysokého školstva.  

Pecuniae imperare oportet, non servire. Vitajte v našom novom svete
financií.  

 
M. Dúbrava, prorektor UK
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SAS – brána do sveta 
Sebareflexia 41. ročníka letnej školy SAS 

 
Rekordná účasť: 182 frekventantov z 30 štátov Európy, Ázie a Ameriky, z nich 78 mužov a 104 žien. 
Štruktúra: vysokoškolskí študenti a pedagógovia, doktorandi a asistenti, prekladatelia, diplomatickí pracovníci, lektori cudzích jazykov. 
Výučba: 14 študijných skupín – 4 pre začiatočníkov, 6 pre mierne pokročilých, 4 pre pokročilých. Celkom 80 až 90 hodín priamej výučby, 6 – 8 hodín 

denne, od pondelka do soboty (jazykové a konverzačné cvičenia, špecializované semináre, prednášky a workshopy z rôznych oblastí slovenskej vedy  
a kultúry). 

Výstupy: zborník Studia Academica Slovaca. 34. Ed. J. Mlacek – M. Vojtech. Bratislava, STIMUL 2005, 432 s. 26 prednášok (10 lingvistika, 9 slovenská 
literatúra a literárna veda, 7 história a kultúra). 

Lektori a prednášatelia: z Univerzity Komenského, väčšina z Filozofickej fakulty, ale aj z Pedagogickej, Prírodovedeckej a Právnickej fakulty UK, z Eko-
nomickej univerzity, z Prešovskej univerzity, z Jazykovedného ústavu ĽŠ SAV, z Ústavu slovenskej literatúry SAV a z Etnologického ústavu SAV. 

Gestori: Ministerstvo školstva SR (113 frekventantov), Univerzita Komenského (8), SAIA – Akcia Rakúsko-Slovensko (9), SAAIC – Európska komisia v rámci 
programu Erasmus (8) a 44 účastníkov si hradilo pobyt na letnej škole ako samoplatcovia. 

Sponzori: Tatra banka, Národná banka Slovenska a D & D studio. 
 
Letná škola slovenského jazyka a kultúry 

Studia Academica Slovaca má za sebou svoj 
41. ročník, ktorý sa konal od 7. do 27. augusta 
2005 pod záštitou Filozofickej fakulty UK už po 
piatykrát v príjemnom a priateľskom prostredí 
Inštitútu pre verejnú správu v Dúbravke. 

Ťažiskom vzdelávacieho programu plánovaných 
seminárov, jazykových a konverzačných cvičení  
i prednáškového cyklu bola zreteľná tendencia 
funkčne prepájať navzájom súvisiace celky do te-
matických blokov, a tak poskytnúť frekventantom 
koncíznejší študijný materiál a námety na odkrý-
vanie súvislostí v osvojovaní si slovenského jazyka 
i slovenských reálií. Novinkou bola evidencia účasti 
na podujatiach vo výkazoch o štúdiu, kde majú 
študenti zaznamenané všetky absolvované ak-
tivity a môžu ich spolu s vysvedčením predložiť na 
svojej univerzite, aby získali príslušné kredity. Pred-
nášky, ktoré odzneli na 41. ročníku, sú publiko-
vané v zborníku Studia Academica Slovaca. 34. 
Príspevky sú usporiadané do tematických celkov 
a v tomto roku sa v snahe o zaradenie zborníka 
medzi karentované publikácie vytvorila vedecká 
redakčná rada zložená z domácich a zahranič-
ných slovakistov a po prvýkrát sú k príspevkom 
pripojené aj anglické resumé. 

Osobitnou súčasťou programu letnej školy bol 
blok prednášok a seminárov o dnešnom Slo-
vensku, ktoré súviseli s európskou integráciou 
a s transformáciou nášho spoločenského, politic-
kého a hospodárskeho systému a mapovali re-
gióny Slovenska doplnené o sociálnu a rodovú 
stratifikáciou. V spolupráci s autormi prednášok 
o Slovensku dnes pripravujeme do tlače ďalšiu 
publikáciu z cyklu Slovacicum Súčasné Sloven-
sko, ktorá bude k dispozícii lektorom a zahranič-
ným slovakistom ako študijný materiál k sloven-
ským reáliám. 

Vo všetkých základných i sprievodných aktivi-
tách sa prejavila snaha organizátorov vzájomne 
prepojiť národno-poznávacie a jazykovo-komu-
nikačné ciele s interkultúrnym zameraním letnej 
školy, ktoré predurčuje pestrá štruktúra jej účastní-
kov. Ťažisko tvorila didaktická koncepcia jednot-
livých zložiek s dôrazom na metodickú prípravu 
jednotlivých typov jazykových cvičení, tvorbu špe-
ciálnych učebných príručiek z dielne Metodického 
centra SAS i výstupov samotných lektorov, ako aj 
cieľavedomejšia realizácia testovania vedomostí 
frekventantov formou vstupných a výstupných 
testov, ktoré výrazne pomohli pri zostavovaní štu-
dijných skupín.  

Pre pokročilých boli pripravené špecializova-
né semináre, prednášky a workshopy z rôznych 
oblastí slovenskej vedy a kultúry. Tradične sme 
vychádzali v ústrety slovakistom a pripravili sme 
semináre orientované na jazykovú a literárnu ko-
munikáciu a interpretáciu (tvorivé dielne z jazyka 
reklamy, frazeológie, dramatického umenia). Usku-
točnila sa tiež beseda s popredným tvorcom dejín 
slovenskej literatúry Stanislavom Šmatlákom  
a spisovateľom Antonom Hykischom na tému, 
ktorá dopĺňala blok o transformácii slovenskej 
spoločnosti Ako chutí politika. V rámci popoludňaj-
ších seminárov dominoval program translatologic-
kého seminára, ktorý sme tento rok zamerali na 

preklad odborných textov z oblasti administratív-
nej, právnej a ekonomickej komunikácie a na pre-
klad dokumentov Európskej únie, tzv. euroagendy. 
Podobne ako minulé roky predstavilo Literárne 
informačné centrum projekty a možnosti propa-
gácie slovenskej literatúry v zahraničí. Osobitne 
treba spomenúť spoluprácu so Slovenským roz-
hlasom, ktorý v posledných ročníkoch pravidelne 
poskytuje SASu nahrávky a texty vybraných roz-
právok a aj tento rok umožnil vo svojich priesto-
roch besedu s ich tvorcami a realizátormi. 

V štruktúre kultúrneho programu 41. ročníka 
letnej školy Studia Academica Slovaca najmä  
v popoludňajších a večerných hodinách domino-
vali tvorivé dielne, koncerty folkovej aj populárnej 
hudby, videoprojekcie slovenských filmov, diva-
delné predstavenie Červená čiapočka a predsta-
venie skupiny historického šermu. Už tradične 
bol do programu zakomponovaný veľmi obľúbený 
nácvik slovenských piesní – ľudových i populár-
nych a slovenských ľudových tancov spojený  
s prezentáciou slovenských tradičných hudob-
ných nástrojov. Hlbokým umeleckým zážitkom 
však bolo vystúpenie slovenského husľového 
virtuóza Petra Michalicu a sólistky opery SND Ivy 
Matyášovej na slávnostnom otvorení letnej školy 
v Aule UK. 

Účastníci letnej školy absolvovali prijatie na Ma-
gistráte hl. mesta Bratislavy, ktoré bolo spojené  
s prehliadkou Primaciálneho paláca a historického 
centra Bratislavy, niektorí sa vybrali loďou po Du-
naji aj na Devín. V rámci trojdňovej vlastivednej 
exkurzie sa frekventanti zoznámili s pamiatkami 
západného, stredného a východného Slovenska. 
Boli pripravené dve voliteľné trasy s návštevou 
týchto miest a ich pamiatok: Brodzany, Bojnice, 
Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Poprad, Le-
voča, Žilina, kaštieľ Betliar, hrady Krásna Hôrka  
a Spišský hrad, z prírodných areálov to boli jas-
kyne Demänovská jaskyňa a Dobšinská ľadová 
jaskyňa, Vysoké Tatry a Slovenský raj. 

V záverečnom týždni programu 41. ročníka LŠ 
SAS sa uskutočnilo stretnutie s lektormi sloven-
ského jazyka a kultúry pôsobiacimi na zahranič-
ných univerzitách, ktoré každoročne organizuje 
Dom zahraničných stykov MŠ SR v spolupráci  

s MC SAS. Takto sme umožnili lektorom stretnúť 
sa so svojimi zahraničnými študentmi, ktorých 
vzdelávajú na lektorátoch. Slávnostnú bodku za 
letnou školou dala záverečná recepcia ministra 
školstva M. Fronca.  

Teší nás, že záujem o SAS zo strany cudzincov 
i domácich inštitúcií evidentne vzrástol. Rovnako 
sa zvýraznila propagácia letnej školy v elektro-
nických i tlačených médiách, ktoré podrobne 
mapovali jednotlivé podujatia SAS. Výrazne sa 
zlepšila aj propagácia a dokumentácia, popri 
tradičných formách archivovania materiálov sa 
začali využívať nové technológie, ako napr. pre-
zentácia SAS na internete. Tak ako minulý rok 
SAS znovu vydáva videodokument o 41. ročníku 
LŠ SAS a vďaka našim pomocným asistentom 
sme tiež pripravili z podujatí letnej školy pre účast-
níkov CD nosiče s fotodokumentáciou. Aj tento 
rok sme pokračovali v tvorbe vlastných suvenírov 
s logom SAS. Všetky dokumenty a predmety (trič-
ká, perá, odkladacie mapy) spolu s adresárom 
účastníkov sme poskytli frekventantom i spolu-
pracovníkom letnej školy.  

Efektívnejšia kooperácia všetkých zainteresova-
ných prispela k tomu, že 41. ročník letnej školy 
SAS splnil svoje prezentačné a vzdelávacie ciele 
a úspešne nadviazal na najlepšie tradície predchá-
dzajúcich ročníkov. Prispel k tvorbe nových štu-
dijných materiálov a priniesol aj nové impulzy  
v obsahu i metodike jednotlivých podujatí v súlade 
s certifikáciou jazykovej kompetencie cudzincov 
v slovenčine i kreditovým systémom štúdia. 

Aj súčasný manažment SAS sa usiluje, aby 
značka Studia Academica Slovaca bola dobrou 
vizitkou Univerzity Komenského vo svete, ale aj 
doma, predovšetkým na akademickej pôde, kde 
po celý rok prebiehajú kurzy slovenčiny pre cu-
dzincov. Verím, že aj vďaka sasistom naša alma 
mater i slovakistika získali ďalších priateľov a priaz-
nivcov a že naše úsilie otvoriť sa svetu a konku-
rovať iným letným školám kvalitným vzdelávacím 
programom má nielen úspešnú prítomnosť, ale 
aj perspektívnu budúcnosť. 

 
PhDr. Jana Pekarovičová, PhD., 

riaditeľka SAS 
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Predstavuje sa 
Centrum ďalšieho vzdelávania UK 

 
Ako sme vznikli? 
Univerzita Komenského má na Slovensku dlhoročné tradície, vedúce 

postavenie a prestíž pokiaľ ide o poskytovanie magisterského a dok-
torantského štúdia. To zatiaľ ešte nemožno povedať o jej postavení 
v oblasti ďalšieho vzdelávania, a to aj napriek tomu, že disponuje ne-
sporne najpočetnejším a široko zameraným odborným potenciálom 
svojich pedagogických a vedeckovýskumných zamestnancov. 

Snaha vedenia UK o zmenu situácie v oblasti ďalšieho vzdelávania 
na univerzite, ako aj potreba integrácie úsilia a potenciálu UK v tejto 
oblasti, vyústili do rozhodnutia rektora UK zriadiť k 1. 12. 2004 Centrum 
ďalšieho vzdelávania UK (CĎV UK), ako samostatne hospodáriacej sú-
časti univerzity. Centrum vzniklo integráciou štyroch predtým samostat-
ne pôsobiacich organizácií: Centra ďalšieho a celoživotného vzdeláva-
nia UK, Jazykového centra UK, Ústavu jazykovej a odbornej prípravy 
UK a Univerzity tretieho veku UK. 

 
Ako fungujeme? 
V snahe zachovať medzinárodne zabehnuté značky súčastí dneš-

ného CĎV UK, zmenili sme názov a zameranie prakticky len jednej  
z jeho súčastí. Centrum ďalšieho a celoživotného vzdelávania sa zme-
nilo na Inštitút vzdelávania a kariérových služieb (IVaKS), kde k vzdelá-
vacím činnostiam pribudli licencované činnosti pre sprostredkovanie 
zamestnania a kariérové poradenstvo pre absolventov UK, ale aj ďal-
ších vysokých škôl. Samostatnosť zamerania a ekonomických aktivít 
našich súčastí zvýrazňujeme divizionálnou formou organizačnej štruk-
túry, v ktorej fungujú bývalé samostatné organizácie ako relatívne 
samostatné divízie CĎV UK. Tieto sú zastrešované a koordinované 
ústredím CĎV UK, ktoré zároveň poskytuje divíziám ekonomické, per-
sonálne a iné zabezpečovacie služby potrebné pre ich fungovanie. 

Štruktúra takto komplexne koncipovaného Centra ďalšieho vzdelá-
vania je porovnateľná so štruktúrou napr. divízie pre ďalšie vzdelávanie 
Harvardskej univerzity, ale aj centier ďalšieho vzdelávania iných špič-
kových svetových univerzít. 

To je pre nás nesporne výzva, aby sme sa priblížili k týmto univerzitám 
nielen pokiaľ ide o vnútornú štruktúru centra, ale aj pokiaľ ide o obsah  
a kvalitu našich výstupov, ako aj celkovú prestíž činnosti CĎV UK. 

Dovoľte aby sme vás v krátkosti informovali o tom, kde sa nachádza-
me v tomto snažení o „miesto na slnku“ medzi vyše 1 700 vzdelávacími 
inštitúciami ďalšieho vzdelávania v SR, a o čo sa v súčasnosti usilu-
jeme. 

 
O čo nám ide? 
Od svojho počiatku bolo našou ambíciou: 

− stať sa skutočne centrom, ktoré na báze tímovej spolupráce a vzá-
jomnej prospešnosti integruje v oblasti ďalšieho vzdelávania ľudský 
a odborný potenciál všetkých fakúlt UK,  

− zapojiť sa do úsilia o systémové prepojenie UK v oblasti teórie s potre-
bami praxe v rámci ďalšieho vzdelávania aj poradenskej činnosti, 

− prehĺbiť kontakty UK s praxou pokiaľ ide o hľadanie a vytváranie 
priestoru pre efektívne uplatnenie sa absolventov UK na trhu práce, 
ako aj prispieť k zlepšeniu komunikácie medzi UK a jej absolventmi, 

− dosiahnuť postupne porovnateľnosť čo do kvality a ponuky ďalšieho 
vzdelávania najskôr s poprednými stredoeurópskymi a neskôr, aspoň 
vo vybraných parametroch, aj s európskymi a svetovými univerzitami. 
Zameranie našej činnosti orientujeme programovým spôsobom na: 

− ďalšie vzdelávanie a poradenskú činnosť smerom k vonkajším zákaz-
níkom (podnikateľské organizácie, štátna správa, služba vo verejnom 
záujme, samospráva, občania, ale aj zahraničné subjekty), 

− vzdelávanie smerom do vnútra univerzity (pre jednotlivé skupiny 
zamestnancov v nadväznosti na kompetenčný profil ich pracovných 
miest, vzdelávacie potreby a požiadavky ich kariérového rozvoja),  

− kariérové služby pre absolventov UK a iných VŠ (zamerané na vy-
hľadávanie pracovných príležitostí pre absolventov a vyhľadávanie 
absolventov pre podnikateľské a iné organizácie doma i v zahraničí). 
Po počiatočných problémoch spojených s adaptáciou sa bývalých 

samostatných organizácií na nové podmienky fungovania integrova-
ného centra, po vyriešení personálnych, priestorových a iných problé-
mov fungovania, rozbiehame nové aktivity, ktoré dávajú priestor, ba 
priam vyžadujú efektívnu komunikáciu, spoluprácu a koordináciu 
aktivít CĎV UK s fakultami a inými súčasťami UK. Popri zabezpečení 
riadneho fungovania každej zo súčastí CĎV UK sme sa snažili o načrt-
nutie nových strategických a operatívnych cieľov činnosti každej z diví-

zií CĎV UK, s nábehom ich realizácie od septembra tohto roku, resp. 
od nového hospodárskeho roku. 

 

Aktivity divízie ÚJOP CĎV UK 
ÚJOP bol presťahovaný z Modry do Bratislavy, čo súviselo s požia-

davkou MŠ SR, aby štipendisti vlády SR študovali v Bratislave. Ďaku-
jeme za porozumenie, spoluprácu a podporu všetkým zúčastneným – 
vedeniu UK, vedeniu internátu Družba i vedeniu FMFI UK.  

Prostredníctvom ÚJOP uspokojujeme rastúci záujem o denné a ve-
černé kurzy slovenského jazyka u zahraničných zamestnávateľských 
organizácií (Peugeot, Samsung), ako aj u pracovníkov ambasád a in-
dividuálnych záujemcov. Začali sme marketingovú aktivitu smerom  
k mapovaniu ponuky programov vysokoškolského štúdia na vybraných 
fakultách UK s tým, že ich ponúkneme potenciálnym samoplatcom  
v zahraničí, spolu s ponukou jazykovej prípravy na štúdium. Zároveň 
sondujeme záujem o výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov  
v Košiciach. 

 

Aktivity Jazykového centra CĎV UK 
Rozšírili sme ponuku sortimentu jazykových kurzov, vykonali adresný 

marketing záujmu o ponúkané kurzy vo viacerých významných orga-
nizáciách, ktorý tento záujem potvrdil. Pri príprave rámcových dohôd 
s rôznymi organizáciami o vzdelávacích a iných aktivitách úspešne 
ponúkame aj jazykové kurzy. Pokračuje tiež úspešná medzinárodná 
spolupráca v oblasti jazykového vzdelávania. 

 

Aktivity divízie Inštitútu vzdelávania  
a kariérových služieb IVaKS 
Tvorba vzdelávacích produktov sa odvíja hlavne od realizácie týchto 

programov: 
− Podniková univerzita – ďalšie vzdelávanie pre 21. storočie, 
− Univerzita ďalšieho vzdelávania zamestnancov v štátnej službe, 
− Univerzita ďalšieho vzdelávania zamestnancov pre výkon práce vo 

verejnom záujme, 
− Univerzita ďalšieho vzdelávania občana a rozvoja občianskej spoloč-

nosti, 
− Kariérové služby a kariérový rozvoj absolventov vysokých škôl. 

Tieto programy predstavujú interaktívnu formu spojenia teórie s pra-
xou v príslušnej oblasti. Sú obsahovo otvorené, je ich možné priebežne 
dotvárať a inovovať v kontakte s potrebami praxe. Prostredníctvom 
dialógu expertov z vysokých škôl a z praxe dovoľujú generovať nové 
prístupy a postupy, vytvárajú priestor pre rozvoj spolupráce vo vnútro-
štátnom i medzinárodnom merítku. V súlade s potrebami praxe môžu 
prispieť aj k rozvoju odborného potenciálu pedagogických a vedecko-
výskumných pracovníkov UK, ktorí budú do nich zapojení, obohatiť 
ich kariérovú dráhu napr. o stáže, o poradenskú službu, o účasť na 
realizácii podnikových rozvojových projektov a pod. 

Na vybrané témy programov sme predložili tri projekty, ktorými sa 
uchádzame o grantové prostriedky na ich financovanie. Tu vidíme 
priestor pre prípravu a realizáciu aj ďalších projektov. V súčasnosti 
oslovujeme vybrané organizácie a inštitúcie s ponukou účasti v týchto 
programoch a plánujeme osloviť aj fakulty a katedry UK, aby sa zapo-
jili do obsahového dotváranie uvedených programov. 

 
Aktivity divízie Univerzita tretieho veku (UTV) 
V minulom školskom roku na UTV UK študovalo v 26 študijných 

odboroch, v 45 študijných skupinách celkom 1 241 poslucháčov.  
Rovnaký počet študijných odborov otvárame i v tomto akad. roku. 

Na činnosti UTV participujú aj naďalej okrem našej univerzity aj Eko-
nomická univerzita v Bratislave a Slovenská poľnohospodárska univer-
zita v Nitre. Počet záujemcov o štúdium na UTV vysoko prevyšuje naše 
priestorové možnosti, a preto v súčasnosti hľadáme efektívne riešenia 
tohoto problému. Iniciujeme rokovania s MŠ SR a perspektívne aj 
MPSVaR SR, u ktorých hľadáme finančnú podporu pre realizáciu prog-
ramov UTV ako súčasti štátnej politiky v oblasti vzdelávania seniorov 
a v sociálnej oblasti. Na vysokej úrovni je medzinárodná spolupráca 
UTV a účasť v riešiteľských tímoch medzinárodných grantov. 

Toto je iba rámcový náčrt činnosti CĎV UK, bližšie sa o nás a našich 
produktoch môžete dočítať na našej webovskej stránke. Veríme, že sa 
dôkladná príprava činnosti centra zúročí vo výsledkoch, ako aj v kva-
lite našej vzájomnej spolupráce. 

PhDr. Libor Lubelec, CSc., riaditeľ CĎV UK 
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V tomto roku vzniklo  
na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK 

prvé Európske centrum  
excelentnosti Jeana Monneta na Slovensku 

Na žiadosť univerzít členských 
štátov EÚ, ale i univerzít z iných 
končín sveta Európska komisia 
podporuje zakladanie akademic-
kých pracovísk zameraných na 
výučbu a výskum procesov európ-

skej integrácie. Ide pritom o oblasť vedných disciplín súvisiacich s právom 
EÚ, s európskou ekonomickou a politickou integráciou a s dejinami európ-
skych integračných procesov. Európska komisia udeľuje Jean Monnet pro-
fesúry na novovzniknutých katedrách (Jean Monnet Chairs), materiálne 
zabezpečuje prípravu modulov a permanentných kurzov výučby v rámci 
európskej integrácie a vznik a činnosť Jean Monnet European Centres of 
Excellence. Úspech v konkurze na získanie Jean Monnet Chair je prestíž-
nym medzinárodným ocenením, keďže každoročne sa oň uchádzajú stovky 
pracovísk.  

Úspešnosť projektov závisí od toho, ako ich posúdi a ako o nich rozhodne 
nezávislý akademický orgán – Európska univerzitná rada pre Jean Monnet 
projekty. Radu tvoria zástupcovia univerzitných inštitúcií volení Konfederá-
ciou rektorskej konferencie EÚ a profesori so špecializáciou na európsku 
integráciu. Tých volí Asociácia európskych štúdií, kde sú združené národné 
asociácie európskych integračných štúdií, pričom Európska univerzitná rada 
je poradným orgánom Európskej komisie. Prostredníctvom Jean Monnet 
programov komisia od roku 1990 podporila viac ako 2 500 nových univer-
zitných projektov (z nich 82 Centres of Excellence, 601 Jean Monnet Chairs 
a 1 560 permanentných kurzov alebo modulov výučby).  

Jean Monnet Chair a Jean Monnet  
European Centre of Excellence na FSEV UK 

Na Slovensku získala v roku 2002 prvú Jean Monnet Chair a v roku 
2005 prvé Jean Monnet European Centre of Excellence doc. PhDr. Silvia 
Miháliková, PhD. (na fotografii). Pod jej vedením sa na pôde Ústavu 
európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK uskutočňujú vzde-
lávacie aktivity v oblasti prehlbovania a šírenia vedomostí o procesoch 
európskej integrácie. Činnosť sa sústreďuje na prípravu a výučbu nových 
kurzov, koordináciu vedeckovýskumných aktivít, do ktorých sa zapájajú štu-
denti fakulty, na organizovanie odborných diskusií, seminárov a worksho-
pov, na postupné dopĺňanie knižničného fondu a prehlbovanie priamej 
spolupráce s partnerskými univerzitami na Slovensku a v Európe.  

V roku 2005 prihlásilo do konkurzu na Jean Monnet projekty 488 uchá-
dzačov, z nich bolo 332 z členských krajín EÚ, 67 z kandidátskych krajín 
EÚ a 89 z ostatných krajín. Členské krajiny EÚ získali v roku 2005 tri Centrá 
excelentnosti, z nich jedno patrí práve Fakulte sociálnych a ekonomických 
vied UK. Vzhľadom na to, že Európska komisia finančne podporuje tieto 

aktivity, zmierňujú sa tým aspoň čiastočne negatívne dôsledky finančného 
poddimenzovania nášho vysokoškolského štúdia .  

Kontakt: Silvia.Mihalikova@fphil.uniba.sk  

Kto bol Jean Monnet? 

Francúzskeho bankára Jeana Monneta (1888 – 1979) právom nazývajú 
otcom Európy. Mal rozhodujúci podiel na európskom rozvoji a ako jeden  
z architektov Európy sa stal prvým čestným občanom Európy.  

V roku 1916 bol vymenovaný za splnomocnenca francúzskeho ministra 
obchodu v Londýne a zastával úrad zástupcu generálneho tajomníka Spo-
ločnosti národov. V období 1949 – 1950 vypracoval nezvyčajný plán. Namiesto 
perspektívy inštitucionálnej integrácie Európy v ňom uprednostňoval kon-
krétne kroky, ktoré vyvolajú skutočnú solidaritu. V záujme tohto cieľa mala 
byť francúzsko-nemecká ťažba uhlia a výroba ocele podriadená spoločné-
mu najvyššiemu úradu, ktorý ponúkal spoluúčasť aj ostatným európskym 
štátom. Plán zamýšľal ustanoviť nadnárodné inštitúcie, ktoré by riešili nielen 
hospodárske, ale aj politické konflikty v Európe. Prvým krokom bolo konšti-
tuovanie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele v roku 1951, čím sa položil 
základ „Európy šiestich“. Monnet veril, že hospodárska jednota nevyhnutne 
vyústi do politickej jednoty a v roku 1955 z vlastnej iniciatívy založil Akčný 
výbor za Spojené štáty európske. Výbor sa skladal z popredných funkcioná-
rov európskych strán a odborov, no nesedeli v ňom komunisti ani nacionalisti. 
Monnet a jeho Akčný výbor okrem iného navrhli: 
• europeizovať komplex nevojenského využívania atómovej energie, s kto-

rým sympatizovalo čoraz viac ľudí; 
• europeizovať omnoho väčšie hospodárske odvetvia ako je ťažba uhlia  

a výroba ocele; 
• neostať len pri nadnárodnom charaktere budúcich organizácií. Vysoký 

úrad Montánnej únie mala vystriedať jednoduchá komisia, pričom rozho-
dujúce právomoci by sa v prevažnej miere preniesli na Radu ministrov.  
Jean Monnet bol presvedčený, že zjednotenie Európy nespočíva v reali-

zácii abstraktných želaní, ale v prispôsobení želaní realite. Na sklonku života 
sa vyjadril, že keby mal začínať znova, začal by s integráciou v oblasti kultúry. 
Potvrdilo sa totiž, že otázkam vytvárania európskej identity nevenovali vznika-
júce technokratické euroštruktúry dostatok pozornosti, čo má dodnes ďale-
kosiahle dôsledky.  

Monnetov jedinečný dejinný prínos možno pripísať jeho talentu získavať  
si priateľov a schopnosti nachádzať riešenia rozličných problémov. Svoje 
myšlienky vedno so spolupracovníkmi a priateľmi podrobne rozpracúval  
a vzápätí ich s plným nasadením a dôrazom propagoval a uskutočňoval.  

 
Bližšie informácie o Jean Monnet projektoch: 
http://europa.eu.int/comm/dg10/university/ajm 

 

 
 

 

Herderova cena pre hosťujúceho profesora na Pedagogickej fakulte UK 
 

Významné rakúske ocenenie Herderovu cenu za rok 2005 získal v auguste 2005 prof. Dr. Ferdinand Klein, hosťujúci profesor na PdF UK. 
 

Herderovu cenu už štyri desaťročia udeľuje 
každoročne viedenská Nadácia Alfréda 
Toepfera významným osobnostiam umelec-
kého i vedeckého života v strednej a vý-
chodnej Európe. Prof. F. Klein, ktorý ako 
hosťujúci profesor viacero rokov pôsobil na 
rôznych univerzitách na Slovensku a v ostat-
ných troch rokoch takmer výlučne na Katedre 
liečebnej pedagogiky PdF UK, dostal toto 
ocenenie za zásluhy o vzdelávanie a rozvoj 
výskumu, ako aj za prístup k študentom  
a vedeckému dorastu na vysokých školách 
v strednej a východnej Európe. Počas recep-
cie, ktorá sa po slávnostnom akte konala na 

zámku Bellevue, prijal prof. Kleina i spolkový 
prezident prof. Dr. Horst Köhler. Rozprávali 
sa najmä o pedagogických skúsenostiach 
prof. Kleina, ale aj o situácii v oblasti liečeb-
nej a špeciálnej pedagogiky na Slovensku, 
o ktorú pán prezident prejavil mimoriadny 
záujem.  

V týchto dňoch dostali študenti preklad 
zborníka „Liečenie a výchova 1. Základné 
texty k teórii a praxi liečebnej pedagogiky“, 
ktorý vyšiel z iniciatívy prof. Kleina a vďaka 
sponzorským príspevkom. Prof. Klein posky-
tuje študentom aj mnoho nemeckých kníh  
a časopisov, podporuje ich jazykové kompe-

tencie a vedie študentov k tomu, aby tieto 
zdroje využívali pri štúdiu i vo výskumoch. 
Významným prínosom je aj jeho účasť na 
odborných podujatiach a publikovanie v na-
šich časopisoch.  

Otvorene však treba priznať, že pôsobenie 
prof. Kleina na fakulte už od počiatku spre-
vádzajú problémy – často nie sú prostriedky 
ani na minimálnu odmenu. Privítali by sme, 
keby si úsilie hosťujúcich profesorov viac 
všímala a oceňovala aj naša univerzita. 

Doc. PhDr. Marta Horňáková, PhD., 
Katedra liečebnej pedagogiky, PdF UK 
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TalNet2005:  
Na ceste k budovaniu siete pre vyhľadávanie talentov  

pre prírodné vedy 
 

 
Napriek dramatickému nárastu množstva dát v dôsledku existencie 

nových technológií a tlaku na originálne prístupy k riešeniu aktuálnych 
vedeckých problémov, záujem talentovaných stredoškolákov o štú-
dium vedeckých smerov celosvetovo klesá. Situácia na Slovensku je 
ešte komplikovanejšia – repertoár všeobecných príčin tohto stavu je 
„obohatený“ o príčiny špecifické. Vyhľadávanie talentov pre prírodné 
vedy a ich motivácia prebieha systematickejšie prostredníctvom nie-
ktorých aktivít na úrovni základných a stredných škôl (základné školy 
a gymnáziá pre mimoriadne nadané deti, olympiády, stredoškolské 
odborné činnosti). Vysoké školy, ktoré by mali byť v tomto smere naj-
aktívnejšie, sa správajú zväčša pasívne, selekcia študentov prebieha 
na úrovni prijímacích pohovorov, prípadne (a v dôsledku klesajúceho 
záujmu o niektoré typy štúdia čoraz častejšie) len na úrovni prihlášok. 
Okrem toho uplatňovanie kvantitatívneho princípu hodnotenia vyso-
kých škôl na základe počtu študentov, ktorý dokonale devalvuje kva-
litu univerzitného vzdelávania, vedie postupne k situácii, v ktorej sú 
vysoké školy postupne zaplavované študentmi často podpriemerných 
kvalít, pričom ich vysoký počet takmer eliminuje možnosť uplatniť jed-
nu z najpodstatnejších vysokoškolských pedagogických aktivít, a to 
individuálnu komunikáciu s talentovanými a motivovanými poslucháč-
mi. Zároveň je značne sťažené ich vyhľadávanie, pričom podstatná 
časť z frakcie talentovaných študentov sa na slovenské vysoké školy 
buď neprihlási, alebo po zistení reálneho stavu znechutene opúšťa ich 
priestory. 

Asertívna prezentácia vysokých škôl v populácii stredoškolákov, pria-
ma komunikácia so študentmi a lákanie tých najtalentovanejších na 
akademickú pôdu je ojedinelým javom, limitovaným skôr na indivi-
duálne ako inštitucionálne aktivity (výnimku potvrdzujúcu pravidlo na 
prírodných vedách predstavujú napríklad aktivity niektorých chemic-
kých katedier). Táto pasivita môže mať v krátkej perspektíve veľmi ne-
gatívne následky pre vysoké školstvo, predovšetkým pre výskumné 
univerzity typu Univerzity Komenského. Ich úroveň môže okrem iného 
klesať aj v dôsledku znižujúcej sa úrovne kvality študentov.  

Cieľom projektu TalNet, ktorý bol s podporou UNESCO a grantovej 
agentúry KEGA iniciovaný v roku 2005, je začať budovať predpoklady 
pre riešenie vyššie uvedeného problému v prírodných vedách. Gene-
tika, biochémia, molekulárna biológia, mikrobiológia, fyziológia, bun-
ková biológia, sú príkladmi oblastí, ktoré doslova každodenne priná-
šajú nové dáta vyžadujúce originálne interpretácie. Kurikulá stredných 
škôl túto situáciu neodrážajú a predovšetkým biológia je vyučovaná 
tým istým spôsobom, ako pred 30 rokmi s dôrazom na deskriptívne 
poznatky. Neatraktívnosť prezentácie nemotivuje študentov k záujmu 
o tieto vedné disciplíny. Podstatnejšie však je, že sa tak znižuje aj prav-
depodobnosť záujmu talentovaných stredoškolákov o štúdium týchto 
odborov. Aké je riešenie? Zmena kurikúl musí byť sprevádzaná aj 
zmenou v prístupe a vedomostiach učiteľov, čo sa dá očakávať aj pri 
najlepšej vôli zainteresovaných v dlhodobej perspektíve. Oveľa rých-
lejšou alternatívou je aktívna participácia vysokej školy, resp. jej prí-
slušných pracovísk, na výchove vybranej populácie študentov, ktorí 
sú nadpriemerní (znalosťami, resp. motiváciou) v prírodovedných pred-
metoch. Hoci nemožno očakávať, že aktivita vysokoškolských učiteľov 
bude v tomto smere stimulovaná v rovnakom rozsahu, ako to napríklad 
predviedol filantropický Ústav Howard Hughesa (Howard Hughes 
Medical Institute), ktorý vybraných pedagógov dotoval 1 miliónom 
dolárov, je mobilizácia síl v ich vlastnom záujme: získať do laboratória 
motivovaných, talentovaných a originálne mysliacich ľudí. 

Takáto iniciatíva by bola originálna v slovenskom časopriestore, mohla 
by však vychádzať zo skúseností z okolitých krajín. Zvlášť poučná je 
situácia v Maďarsku. Začiatkom 20. storočia vyprodukovali niektoré 
maďarské stredné školy niekoľko nositeľov Nobelovej ceny a množstvo 
prírodovedcov svetového mena. Po páde komunizmu došlo k snahe 
nadviazať na úspešnú tradíciu a vzniklo niekoľko iniciatív založených 
na aktívnej spolupráci stredných a vysokých škôl. Jedna z nich, „Youth 
for Science“, je založená na existencii medzinárodnej databázy, ktorá 
talentovaným maďarským stredoškolákom umožňuje participovať na 
vedeckom výskume v biomedicínskych, ale aj v matematických, infor-
matických a fyzikálnych vedách dlho predtým, ako si podávajú pri-

hlášky na vysoké školy. Priama konfrontácia s reálnym vedeckým 
bádaním umožnila mnohým prírodovedne zameraným vysokým ško-
lám získať študentov, ktorí by bez tejto skúsenosti ani neuvažovali  
o štúdiu na príslušnej vysokej škole. Od roku 1996 sa programu zúčast-
nilo viac ako 7 000 študentov a databáza v súčasnosti obsahuje viac 
ako 300 vedcov, včítane nositeľov Nobelovej ceny. Táto pôvodne čisto 
maďarská iniciatíva má v súčasnosti nadnárodný charakter a má ročný 
rozpočet 100 000 EUR. Z nich 25 % tvoria štátne zdroje (ministerstvo 
školstva), 25 % rôzne európske zdroje (Federácia európskych bioche-
mických spoločností – FEBS, UNESCO, EUREKA), zvyšok je podpora 
súkromných firiem. Záštitu nad ňou prevzala vláda, niekoľko nositeľov 
Nobelových cien a Európska komisia.  

Hlavným cieľom projektu TalNet podporovaného UNESCO a slo-
venskou grantovou agentúrou KEGA v tomto roku na Prírodove-
deckej fakulte UK, je vybudovanie predpokladov pre systematické 
vyhľadávanie stredoškolských talentov a ich pritiahnutie do vedeckých 
laboratórií. Prostriedkami na realizáciu tohto cieľa je organizovanie 
workshopov s perspektívou vybudovania siete prírodovedných pra-
covísk, na ktorých by mladí adepti vedy mohli realizovať svoje prvé 
experimentálne projekty. Takáto platforma by mala umožniť získať 
najschopnejších absolventov stredných škôl a zabrániť ich odchodu 
do iných oblastí, resp. na konkurenčné európske univerzity a následne 
znižovaniu úrovne slovenských vysokých škôl. 

Pilotný workshop, ktorý zorganizovali katedry genetiky a bioché-
mie PriF UK, sa uskutočnil v dňoch 19. – 23. septembra 2005. Dva-
násť stredoškolákov vo veku 16 – 17 rokov absolvovalo dve prednášky 
a štyri laboratórne cvičenia, ktorých hlavnou ambíciou bolo umožniť 
študentom vlastnými rukami urobiť niekoľko jednoduchých experimen-
tov. Napriek tejto jednoduchosti bolo evidentné, že pre účastníkov 
bola možnosť bádať v laboratóriu denne 8 hodín úplne novou, často 
(ako sami priznali v hodnotiacich dotazníkoch) až fascinujúcou skú-
senosťou. Na druhej strane intenzívna komunikácia umožnila učiteľom 
počas týždňa odhaliť tých najbystrejších účastníkov kurzu, ktorí majú 
zároveň reálny záujem o prírodné vedy. Z 12 študentov tak možno  
2 – 3 nakoniec skončia na PriF UK ako jej poslucháči. Niektorí z nich 
snáď ešte počas strednej školy budú mať záujem a príležitosť pracovať 
v laboratóriu na vlastnom vedeckom projekte, a tak sa pripraviť na ka-
riéru prírodovedca. 

V tejto chvíli je to možno málo efektívny systém získavania študentov. 
Podstatné je, že takáto predselekcia na úrovni stredoškolákov môže 
pomôcť univerzitným pracoviskám dotiahnuť do svojich učební a labo-
ratórií tých najlepších, a nestratiť ich ešte pred ich rozhodovaním sa  
o vysokoškolskom štúdiu. Okrem toho sa predpokladá, že z podob-
ných workshopov sa nestane len tradícia dvoch katedier, ktoré si takto 
budú môcť každý rok zabezpečiť pár perspektívnych poslucháčov. 
Ambíciou je tento projekt rozšíriť a postupne vytvoriť databázu praco-
vísk, ktoré sa takémuto vyhľadávaniu študentov začnú venovať syste-
maticky a v blízkej budúcnosti sa snáď začlenia aj do už existujúcej 
európskej siete. 

Podobná aktivita by mohla predstavovať jeden z modelových prí-
stupov vysokých škôl k populácií talentovaných a motivovaných stre-
doškolských študentov. Bez asertivity a aktívneho správania univerzít 
k nadpriemerným stredoškolákom totiž hrozí, že v európskej konku-
rencii si títo budú vyberať pre nich atraktívnejšie školy a slovenskému 
vysokému školstvu postupne ostane len lokálny význam. 

Projekt je podporovaný The United Nations Educational Scientific 
and Cultural Organization (UNESCO) ako súčasť programu UNESCO- 
ROSTE „Capacity-Building in Biology and Chemistry; Summer Schools 
and Training Events“ ako kontrakt číslo 875.847.5 a grantom KEGA 
3/3021/05. 

Na organizácii workshopu sa spolupodieľali (v abecednom poradí, 
bez titulov): Ivana Daubnerová, Eliška Gálová, Gabriela Gavurníková, 
Lucia Medveďová, Katarína Mikušová, Jozef Nosek, Miroslava Slani-
nová, Andrea Ševčovičová, Ľubomír Tomáška, Marta Urminská. 

Ľubomír Tomáška, PriF UK 
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Prírodovedecká fakulta UK pripravila pre deti Týždeň prírody 
 
Prírodovedecká fakulta UK prvýkrát zorganizovala pre deti letný tábor Týždeň prírody. V týždni od 15. do 19. augusta 2005 boli pre deti pripravené 

rôzne aktivity, do ich prípravy sa zapojili pedagógovia takmer všetkých katedier i študenti učiteľských kombinácií. Pätnásť detí vo veku 8 – 12 ro-
kov denne od 8.00 do 16.00 h malo možnosť spoznať atmosféru vysokej školy a prežiť program plný prekvapení a zaujímavostí. Čo deti robili a ako 
sa im Týždeň prírody páčil, opisuje v nasledujúcich riadkoch jedna z jeho detských účastníčok.  

 

Zaujímavý  
prázdninový týždeň 

 
Letné prázdniny som si spríjemnila týždňovým 

pobytom na Prírodovedeckej fakulte UK. Som zo 
Žiliny, a tak som prišla na 2 týždne do Bratislavy 
k tete. Prvý týždeň som spoznávala zaujímavosti 
Bratislavy a druhý týždeň sa začal “Týždeň príro-
dy“ na Prírodovedeckej fakulte UK. 

V pondelok ráno sme prišli do domovskej miest-
nosti a tam nám Jano rozdal dosky, pracovné zo-
šity, perá, ceruzky, pastelky a iné pomôcky. Potom 
sme sa premiestnili do vedľajšej miestnosti, kde 
sa konala slávnostná imatrikulácia s pánom deka-
nom, prodekanom a pani docentkou Brestenskou. 
Jeden z nás (Adam Janec) zložil imatrikulačný 
sľub a začalo sa rozdávanie prírodo-indexov. Na 
tejto imatrikulačnej slávnosti boli prítomní rodičia 
a príbuzní nás – študentov. Potom sme sa vrátili 
do domovskej miestnosti, kde sme sa rozdelili 
do dvoch skupín. Každý si napísal na menovku 
meno, priezvisko, číslo skupiny a „Týždeň prírody“ 
sa začal.  

Jedna skupina pracovala s Martinou a nám, prvej 
skupine, Jano hovoril o geológii. Začal planétami 
a celým vesmírom. Dozvedeli sme sa napríklad, 
že vedci ešte nezistili, či je Pluto planéta alebo 
hviezda, počuli sme tiež o posúvaní kontinentov. 
Zaujímavé bolo pozorovanie rôznych minerálov 
pod mikroskopom a návšteva mineralogických 
zbierok fakulty, kde sme videli červený rubín, žltý 
citrín, hnedú záhnedu a pod. Keď sme sa vrátili 
zo zbierok, tak sme farbili minerály v pracovnom 
zošite. Obidve skupiny sme sa po dopoludňajšom 
programe stretli v domovskej miestnosti a išli sme 
na obed (bol výborný, ako napokon počas celého 
týždňa). Po obede si skupiny vymenili program, 
a tak prvá skupina išla s Martinou a druhá s Ja-
nom. Martina hovorila o skamenelinách. Dozvedeli 
sme sa, že trilobit pochádza z prvohôr, laliovka  
z druhohôr atď. Boli sme aj v paleontologických 
zbierkach, robili sme sadrové odtlačky skamene-
lín a na záver dňa sme si zahrali pexeso, ktorého 
podstatou bolo spájanie suroviny a výrobku. 

V utorok sme boli v chemickom laboratóriu, kde 
sme sa rozprávali o zmysloch človeka. Robili sme 
rôzne pokusy, napríklad: zaviazali sme si oči a za-
pchali nosy a mali sme hádať chuť tekutiny, ktorú 
nám dávali do úst. Počas tohto dňa sme ešte pra-
covali s počítačmi a dostali sme dôležitú úlohu – 
vymyslieť do piatka logo pre Týždeň prírody.  

Streda bola v rámci Týždňa prírody zameraná 
na ovzdušie. Boli sme v laboratóriu, v ktorom sme 
robili pokusy so vzduchom. Dýchali sme hélium 
(lepšiu zábavu sme ešte nezažili), menili sme far-
bu roztoku tým, že sme doň fúkali oxid uhličitý.  
V inom laboratóriu sme robili pokusy s oxidom 
siričitým a oxidom uhličitým, nafukovali sme balón 
pomocou octu a sódy bikarbóny. Spolu sme uro-
bili veľa poučných, ale aj zábavných pokusov. Po 
obede sme dostali minitest. Dala nám ho Timea, 
ktorá sa o nás celý týždeň starala, najmä cez pre-
stávky a robila fotodokumentáciu. Po miniteste 
sme sa zúčastnili prednášky pána profesora 
Pospíšila. Prednáška sa tiež týkala vzduchu. V do-
movskej miestnosti sme v stredu začali každá 
skupina pripravovať poster o Týždni prírody na 
piatkovú záverečnú prezentáciu. 

Vo štvrtok sme si ráno v bufete vyzdvihli suchý 
obed, nasadli sme na autobus a odviezli sme sa 
pod hrad Devín. Tam nás čakala pani docentka 
Feráková (botanička), ktorá nás sprevádzala až 
na Sandberg. Po ceste nám zaujímavo rozpráva-
la o rastlinách, trochu aj o živočíchoch. Na Sand-
bergu nás čakali dvaja zoológovia. Ukázali nám 
jašterice, hady a tiež aj vtáky, ktoré neskôr pustili. 
Na Sandbergu z nás boli nakrátko paleontológo-
via, v piesku sme hľadali skameneliny. A boli sme 
úspešní. Zo Sandbergu sme išli na zmrzlinu a na-
späť na fakultu, kde sme dorábali postery. 

V piatok sme mali videokonferenciu. Šiesti z nás 
išli do „terénu“ (do botanickej záhrady) a ostatní 
zostali na fakulte pri počítačoch. Z botanickej zá-
hrady nám kamaráti elektronicky posielali fotogra-

fie drevín a my sme podľa toho vypĺňali pracovný 
zošit. Cez počítače sme sa mohli aj rozprávať  
a pozerať sa na seba. Využili sme možnosť pýtať 
sa prostredníctvom počítačového prepojenia na 
veci súvisiace s botanickou záhradou jej riaditeľa. 
Po obede sme mali športové hry. Súťažili sme  
v skupinách proti sebe a hádali sme utajené heslo, 
ktoré sme úspešne odhalili. Heslo bolo „POZNAJ 
A CHRÁŇ“. Po športových hrách sme sa pripra-
vovali na naše prezentácie.  

Na záver dňa a vlastne celého týždňa sme sa 
presunuli do miestnosti, kde sa mala konať pre-
zentácia. Prvá skupina: Nina, Nikolka, Mišo, Mar-
tin, Evička, Dano, Dávid a Hela začala pri posteri 
svoju prezentáciu. Každý zo skupiny mal pripra-
vené, čo povie. Hovorili sme o mineráloch, vesmí-
re, chémii, o živočíchoch, zmysloch atď. Po prvej 
skupine prezentovala program celého Týždňa 
prírody druhá skupina: Veronika, Katka, Števko, 
Adam, Jakub, Juraj a Jozef. Keď skončili, tak nám 
pán dekan odovzdal diplomy. Odteraz sa všetci 
môžeme tešiť zo získaného titulu „magistrík“. Pán 
dekan, prodekan a pani docentka Brestenská 
slávnostne ukončili Týždeň prírody a my sme sa 
rozišli domov. 

Myslím si, že všetkým, čo sa o nás počas Týždňa 
prírody na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave 
starali, vrátane pani kuchárok, patrí veľké poďako-
vanie. Tento letný „študijný“ tábor bol príjemným 
prázdninovým týždňom a budem naň dlho v dob-
rom spomínať. 

Helena Doboszová,  
príma C, Gymnázium Žilina 

 
 

Hudba je stálou súčasťou univerzitného života 
 

Nielen profesionálne umelecké scény zažívajú 
svoje veľké premiéry, ale aj Aula Univerzity Komen-
ského bola v uplynulom akademickom roku sved-
kom niekoľkých podujatí bohatých na umelecké 
zážitky. O niektoré z nich sa pričinilo i hudobné 
teleso Collegium musicum Comeniana. Tento 
umelecký súbor pri Katedre hudobnej výchovy 
Pedagogickej fakulty UK sa stáva už pravidelnou 
súčasťou významných univerzitných podujatí. Svo-
jím umením umocnil sviatočnú atmosféru či už 
na slávnostnom zhromaždení akademickej obce 
pri príležitosti otvorenia školského roku 2004/2005 
alebo pri spoluúčinkovaní na júnovom Letnom 
koncerte Univerzity Komenského, ktorý akademic-
ký rok uzatváral. V priebehu roka pozývali mla-
dých umelcov umelecké osobnosti na svoje ver-
nisáže a ich hudba spríjemnila aj medzinárodné 
univerzitné konferencie. Umeleckým zážitkom 
sezóny boli samozrejme aj diplomové koncerty 
poslucháčov 5. ročníka z Katedry hudobnej vý-
chovy PdF UK. 

Collegium musicum Comeniana začalo písať 
svoju históriu na Katedre hudobnej výchovy PdF 
UK v roku 1996 pod vedením Mgr. art. Jaromíry 
Púčikovej. Nadviazalo na tradíciu komorného 
sláčikového orchestra Collegium musicum, ktorý 
založil v roku 1968 vtedajší prof. katedry hudob-
nej výchovy Ján Albrecht. Súbor pracuje vo varia-
bilných zoskupeniach a v závislosti od repertoáru 
s ním spolupracujú aj ďalší inštrumentálni a vokál-
ni interpreti. Viacerí jeho členovia vystupujú aj ako 
sólisti. V súčasnosti sa profiluje ako zoskupe-
nie inštrumentálnych hráčov orientujúcich sa na 
interpretáciu hudby rôznych štýlových období 
pod vedením Mgr. art. Agnesy Janovičovej, PhD., 
a PaedDr. Mgr. art. Jaromíry Púčikovej, PhD. 

Collegium musicum Comeniana je stálou vý-
zvou pre milovníkov hudby a je pripravený prijať 
pozvanie na podujatia, ktoré by mohol svojou 
produkciou osviežiť a opätovne vyvolať u poslu-
cháčov vzrušujúci hudobný zážitok. 

PaedDr. Mgr. art. Jaromíra Púčiková, PhD. 
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Skúsenosti zo študijného pobytu 
na Pittsburghskej univerzite 

 
 
Doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc., z Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK, nedávno absolvoval študijný pobyt na družobnej 

univerzite v Pittsburghu. Po návrate domov ho vyspovedala Mgr. J. Mielcarková. 

 
Kedy sa Tvoj študijný pobyt uskutočnil? 
– V Amerike som bol takmer dva mesiace – od 

4. 5. 2005 do 30. 6. 2005 – a navštívil som dokon-
ca viacero pracovísk: Univerzitné centrum pre 
medzinárodné štúdiá (University Center for Inter-
national Studies – UCIS), Centrum pre ruské a vý-
chodoeurópske štúdiá (Centre for Russian and 
East European Studies – REES) na univerzite  
v Pittsburghu, Slovenský inštitút v (Slovak Institute) 
v Clevelande a Honorárny konzulát Slovenskej 
republiky v štáte Pensylvánia 

 
Mal si pred cestou za oceán vypracovaný 
pracovný program, plán pobytu? 
– Samozrejme, predovšetkým som sa chcel obo-

známiť s organizáciou vzdelávania na družobnom 
pracovisku, navštíviť riaditeľa UCIS, uskutočniť 
prednášku pre pedagógov, ktorí sa zaoberajú 
politickými dejinami Balkánu a juhovýchodnej 
Európy po r. 1945 s následnou diskusiou, poskyt-
núť konzultácie doktorandke, o ktoré žiadala ešte 
pred vycestovaním. Pripravoval som sa aj na roz-
hovor s novinárom špecializujúcim sa na oblasť 
Balkánu a juhovýchodnej Európy. Dôležité boli 
pre mňa aj dokumenty o zahraničnej politike USA 
vo východnej Európe v r. 1985 – 1990. Zlepšiť jazy-
kové zručnosti a rozšíriť slovnú zásobu angličtiny 
boli samozrejme conditio sine qua non. 

 
Ako sa naplnili Tvoje očakávania? Mal si 
dobré pracovné podmienky? 
– Počas celého pobytu som mal samostatnú 

pracovňu s počítačom napojeným na Internet. 
Takisto bolo možné napojiť sa na elektronickú 
databázu univerzity. Na základe vystaveného kó-
dovaného knižničného preukazu som mohol štu-
dovať a požičiavať si potrebnú literatúru v Hillman 
Library a v Law Library. Hillman Library ako súčasť 
Pittsburghskej univerzity obsahuje okrem tlačových 
a časopiseckých publikácií 354 000 zväzkov zame-
raných len na oblasť Ruska a východnej Európy. 
K tomu treba ešte prirátať mikrofilmy a 1 500 filmov, 
ktoré sa neustále dopĺňajú. REES spolu s UCIS  
a s vedením knižnice prevádzkuje REESWeb, čiže 
obsažný index elektronických informačných zdro-
jov (www.ucis.pitt.edu/reesweb) o bývalom ZSSR 
a bývalých európskych socialistických krajinách. 
REES vydáva tiež publikáciu Carl Beck Papers in 
Russian and East European Studies.  

Vypožičiavanie si literatúry však bolo kompliko-
vané, pretože niektoré požadované knihy resp. 
mikrofilmy nemali tieto knižnice k dispozícii a ich 

dodanie trvalo buď príliš dlho, alebo môj preukaz 
pre iné univerzitné knižnice neplatil. 

Radami, informáciami a literatúrou mi pomáhali 
prof. Bob Donnorummo, zástupca riaditeľa REES, 
a Daniel M. Pennel, vedúci knižničného fondu rus-
kých, východoeurópskych a nemeckých štúdií 
univerzitnej knižnice. Pripravené rešerše však ne-
zodpovedali mojim potrebám, preto som bol núte-
ný vyhľadávať materiály sám.  

Takmer bezchybne bola pripravená logistika 
pobytu – letenky, ubytovanie, bezplatné týždenné 
lístky na miestnu autobusovú dopravu, poistenie 
ap. Ocenil som aj praktický manuál pre zahranič-
ných študentov a stážistov. 

Ubytovacie podmienky boli veľmi dobré, pobyt 
spríjemnila komunikatívnosť súkromných uby-
tovateľov a ich ochota nezištne sprostredkovať 
alebo priamo vybaviť zaujímavé kultúrne a spolo-
čenské podujatia. Takisto sprostredkovali kontakt 
na Slovenský inštitút v Clevelande. 

Nevýhodou pobytu bol termín, pretože semes-
ter na Pittsburghskej univerzite skončil už posled-
ný aprílový týždeň. Nemohol som sa preto zúčast-
niť na prednáškach z môjho, ani z príbuzných 
odborov. Tak sa stalo, že ani po viacnásobnom 
urgovaní a kontaktovaní Departmentu of Slavic 
Languages and Culture (Slovak Studies Program) 
v Cathedral of Learning som sa napríklad nestre-
tol s p. dr. Martinom Votrubom, gestorom sloven-

ského a českého jazyka... Chýbajúce univerzitné 
prednášky mi však nahradili prednášky ad hoc 
zástupcov EÚ a hosťujúcich zahraničných profe-
sorov. 

 
Aká je organizácia vzdelávania  
na Pittsburghskej univerzite?  
– Centrum ruských a východoeurópskych štú-

dií (REES) bolo zriadené Štátnym úradom školstva 
USA v r. 1965 ako „centrum národného zdroja“. 
Hrá významnú úlohu nielen pri vzdelávaní, ale aj 
pri získavaní zdrojov pre nadaných jednotlivcov. 
Je zároveň dôležitým faktorom kvalitného rozvo-
ja interetnických vzťahov v Pittsburghu a v Penn-
sylvánii vôbec. Ako súčasť Univerzitného centra 
pre medzinárodné vzťahy (UCIS), spolupracuje  
s ďalšími pracoviskami, významnými americkými 
a miestnymi firmami (US Steel), s nadáciami atď. 
Miestna tlač dokonca široko komentovala ekono-
mické úspechy US Steel v Košiciach. 

Najepšie vedecké a popularizačné výsledky 
dosiahlo centrum v štúdiách o ekonomických  
a politických zmenách v strednej a juhovýchod-
nej Európe a v bývalom ZSSR, o medzinárodných 
vzťahoch bývalého ZSSR a krajín východnej  
Európy, o súčasnej ruskej kultúre a spoločnosti. 
Vynikajúce sú aj ich balkánske štúdie a štúdie  
o juhovýchodnej Európe. Na Pittsburghskej uni-
verzite je jediné pracovisko slovenských štúdií  
v USA, kde vyučuje slovenčinu vysokoškolský 
pedagóg na plný úväzok. Vyučovací proces po-
máha finančne zabezpečovať aj Slovenská nadá-
cia. V súvislosti s budúcim vstupom Turecka do 
EÚ sa pracovisko personálne a programovo pri-
pravuje na byzantské štúdia. V prípade záujmu 
poskytuje jazykové a literárne kurzy vedené kvali-
fikovanými pedagógmi v poľštine, ruštine, srbčine, 
ukrajinčine, dokonca aj v staroslovenčine. Inten-
zívne letné kurzy zabezpečuje každoročne Slavic 
and East European Summer Language Institute 
a vyučujú na nich aj zahraniční stážisti – lingvisti 
resp. sociolingvisti z REES. 

Absolventi Centra získavajú buď bakalárske 
diplomy (Ruské a východoeurópske štúdie) alebo 
magisterské diplomy. Magisterské diplomy získa-
vajú len poslucháči východoeurópskych, ruských 
a sovietskych štúdií, ktorí ukončili interdiscipli-
nárne kurzy zamerané na určitú svetovú oblasť  
a zvládli aj jazyk, charakteristický pre oblasť. V USA 
vôbec sa interdisciplinárnosť v spoločenských 
vedách hodnotí oveľa vyššie ako v krajinách bý-
valého sovietskeho bloku, vrátane SR. 

 
 
 

 

O vzťahu medzi náboženstvom, politikou a násilím 
 

V priestoroch Humboldtovej univerzity v Berlíne sa v dňoch 
18. – 22. septembra 2005 konal 12. Európsky teologický kon-
gres. Toto významné interdisciplinárne pracovné stretnutie na tému 
„Náboženstvo, politika a násilie“ pripravila nemecká Vedecká 
spoločnosť pre teológiu. Kongres sa zaoberal nanajvýš aktuálnou 
problematikou nábožensky motivovaného násilia prenikajúceho 
do sféry spoločenského života. V prednáškach popredných profe-
sorov teológie, dejín, práva, ale i predstaviteľov politického a cir-
kevného života, išlo o vzťah nároku na pravdu a ochotu vzdať sa 
násilia ako náboženského fenoménu. Kriticky skúmali nároky veľ-
kých svetových náboženstiev na beznásilie, zároveň však pripo-
menuli i to, ako v histórii koncept náboženskej tolerancie samot-
ných náboženstiev ustúpil politickým zámerom a rozhodnutiam. 

Viaceré príspevky poukázali aj na aspekty nábožensky oriento-
vaného násilia, a to hlavne v situáciách ohrozenia či príliš úzkeho 
prepojenia politiky a náboženstva.  

Prínos kongresu nespočíval len v historickom priereze dejín nábo-
ženstiev, či v odbúraní určitých klišé predstáv, ale predovšetkým  
v tom, že poukázal na potrebu kontextuálneho štúdia fenoménov 
vo sfére religiozity i politiky. Zároveň zdôraznil pozitívny moment 
komparatívnej náboženskej výučby na školách pri prevencii nási-
lia, či nutnosť hľadania rovnováhy medzi politickou mocou a nábo-
ženským ohraničením. 

Ako riadny člen Vedeckej spoločnosti pre teológiu sa konferencie 
zúčastnil prof. ThDr. Juraj Bándy, dekan EBF UK, a ako pozorovateľ 
Mgr. Ľubomír Batka, PhD.      (ľb) 
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Na seneckých jazerách sa nielen pracovalo, ale aj oslavovalo 
 
V prekrásnom prostredí seneckých jazier usporiadala Fakulta sociálnych a ekonomických vied 

UK v dňoch 22. – 23. septembra 2005 prvú vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou 
Vedomostná spoločnosť a nové úlohy vysokých škôl, reflexia sociálnych vied v študijných 
programoch fakulty. Konferencia mala bohatý odborný program, v rámci ktorého odzneli zásadné 
príspevky k súčasným i perspektívnym úlohám fakulty. Osobitne boli zdôraznené nové úlohy fakulty 
v súvislosti s prípravou jej absolventov na konkurenčne náročný trh práce v rozšírenom prostredí 
Európskej únie. O vlastné skúsenosti v tejto oblasti sa podelili aj domáci i zahraniční hostia konfe-
rencie. 

Z konferencie bude vydaný zborník s príspevkami účastníkov. 
Na tomto pracovnom stretnutí sa zišiel takmer celý kolektív fakulty – pedagogickí i administratívni 

pracovníci. Prestávka medzi dvomi blokmi odborných prednášok a diskusií bola venovaná 
významným životným jubileám piatich kolegov – prof. PhDr. Teodora Kollárika, DrSc., pro-
dekana FSEV UK a riaditeľa Ústavu aplikovanej psychológie, doc. PhDr. Eleny Hradiskej, CSc., 
predsedníčky Akademického senátu FSEV UK, doc. PhDr. Alojza Ritomského, CSc., (obaja  
z Ústavu aplikovanej psychológie), Ing. Márie Zámečníkovej a Ing. Ladislava Šupčíka.  

Dekan fakulty prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc., pozdravil jubilantov a zároveň s poďakovaním za do-
siahnuté pracovné výsledky im zaželal pevné zdravie a úspechy v ďalšej práci.  

Osobitne oslovil prof. T. Kollárika, ktorý stál pri zrode novej fakulty a i v súčasnosti zastáva funkciu 
jej prvého prodekana. K budovaniu fakulty prispel osobnostným vkladom, vedomosťami, akademickou 
reputáciou, skúsenosťami a hlavne priamou osobnou účasťou na riešení jej každodenných i stra-
tegických úloh. Doteraz pomáha pri budovaní jej pedagogického a vedeckovýskumného profilu. 
Prof. L. Kabát tiež vyzdvihol podiel jubilanta v procese akreditácie študijných programov sociálna  
a pracovná psychológia na všetkých vzdelávacích stupňoch, vrátane doktorandského štúdia. Zdôraznil 
význam tohto úspechu pre fakultu, pretože sa jej tak otvárajú nové dimenzie akademického rozvoja. 
V súvislosti s doktorandským štúdiom ocenil iniciatívu jubilanta pri formovaní projektu medzinárodnej 
spolupráce FSEV UK s univerzitným partnerským pracoviskom v Kolíne nad Rýnom, ako i to, že prof. 
Kollárik výrazne rozvinul aj činnosť celouniverzitného pracoviska – Centra pre ďalšie a celoživotné vzde-
lávanie UK.           Jana Mielcarková 

Zľava: Ing. Ladislav Šupčík, tajomník FSEV UK, Ing. Mária Zámečníková, referent pre sociálne záleži-
tosti, doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc, predsedníčka AS FSEV UK, prof. PhDr. Teodor Kollárik, CSc, 
prodekan FSEV UK a prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc., dekan FSEV UK 
 

Univerzita Komenského pomáha vláde Srbska 
 

Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva Právnickej fakulty UK získal z Fondu 
Bratislava – Belehrad grant na realizáciu projektu „EU SEAT – podpora vláde Republiky 
Srbskej prostredníctvom skúseností, pomoci a tréningu“. Projekt pripravili JUDr. Vlasta 
Kunová, CSc., riaditeľka ÚMVaAP PraF UK (odborný garant obsahu vzdelávacích aktivít) a PhDr. 
Daniela Drobná (koordinátor a manažér projektu) v úzkej súčinnosti s vedením Právnickej 
fakulty UK.  

Fond umožňuje realizáciu aktivít určených Slovenskou republikou na základe priorít a oblastí po-
moci a spolupráce, ktoré sa budú v najbližšom období poskytovať Srbsku a Čiernej Hore. To zna-
mená poskytovať i analýzy, metodológiu, pomáhať pri vývoji rôznych legislatívnych dokumentov, pri 
vzdelávaní a tréningu súvisiacich s demokratizáciou spoločnosti v týchto krajinách. Súčasne sú 
finančné prostriedky Fondu určené aj na konkrétnu pomoc pri rekonštrukcii hospodárstva a infra-
štruktúry.  

Univerzita Komenského ako výskumná a vzdelávacia inštitúcia bola vybraná pre realizáciu vzde-
lávania pracovníkov štátnej správy Republiky Srbskej. V úzkej spolupráci so srbskými predstaviteľmi 
bol pripravený projekt, ktorého cieľom je vyškoliť 25 pracovníkov vybraných ministerstiev v oblasti 
predvstupových aktivít, zosúlaďovania práva s právom EÚ tak vo všeobecnej – základnej rovine, ako 
i s akcentom na sektorové otázky typické pre vybrané ministerstvá (vnútro, spravodlivosť, veda a vý-
skum, životné prostredie a hospodárstvo). 

Projekt prebieha v dvoch rovinách. Jednak v rovine kontaktných návštev SR – letná a jesenná ško-
la, ako aj formou individuálnej prípravy prostredníctvom on-line konzultácií. Srbskí pracovníci počas 
individuálnej prípravy budú pracovať na prípadových štúdiách, ktoré budú posudzovať slovenskí 
odborníci z akademického prostredia a z oblasti štátnej správy. Na základe splnenia podmienok 
dostanú účastníci projektu certifikát Právnickej fakulty UK. 

V prípade záujmu, ktorý už naznačila Kancelária európskej integrácie Republiky Srbskej, naštarto-
vané aktivity budú pokračovať prípravou ďalších kurzov. 

Prvá letná škola pre srbskú štátnu správu sa uskutočnila v dňoch 29. 8. – 3. 9. 2005 v ŠD Družba  
v Bratislave a bola zameraná na „Skúsenosti SR zo vstupu a členstva v EÚ – sociologický, ekono-
mický a právny aspekt“. V novembri sa uskutočnia ďalšie sústredenia v Bratislave a v Banskej Bystrici. 

Daniela Drobná, koordinátor projektu 

Hodnotenie vysokých škôl: 
Fronc vyčlenil 52 miliónov
 
Približne 25 miliónov korún. Toľko investuje

ministerstvo školstva do projektu inštitucio-
nálneho hodnotenia vysokých škôl, ktorého 
cieľom má byť vytvorenie objektívneho obrazu
o stave vysokého školstva na Slovensku. Pro-
jekt sa začal v septembri 2005 v réžii Slo-
venskej rektorskej konferencie. „Hodnotenie 
preskúma, aké predpoklady má slovenské vy-
soké školstvo, aby dosiahlo ciele, ktoré si 
predsavzalo“, spresnil prezident SRK V. Bá-
leš. Nechcú pritom hodnotiť kvalitu výučby 
jednotlivých študijných odborov. „Pôjde skôr
o čosi ako procesný audit, ktorý odhalí, či daná
inštitúcia funguje dobre, alebo nie.“  

Hodnotenie by okrem iného malo dať od-
poveď, prečo niektoré verejné vysoké školy 
nedostali žiadne granty zo zahraničia, resp. 
majú nízku úspešnosť doktorandského štú-
dia. „Táto metóda by mala odhaliť, v čom je
problém,“ vysvetľuje vedúci úradu rezortu 
školstva Peter Mederly.  

V prvej fáze sa do projektu zapojí desať 
verejných vysokých škôl. Východiskom bude
sebahodnotiaca správa, ktorú vypracuje sa-
motná vysoká škola. Tam by mala opísať 
svoje silné a slabé stránky. Následne tím 
odborníkov z Európskej asociácie univerzít 
(EUA) vyhodnotí správu a urobí kontrolu pria-
mo na pôde vysokej školy. Výsledok? Kom-
plexná správa o hodnotení vysokých škôl
SR a možnosti ich ďalšieho rozvoja. „Pokiaľ 
projekt bude slúžiť na doplnenie mozaiky in-
formácií, ktoré sú získavané aj iným spôso-
bom, tak to môže byť veľkým prínosom,“ hovo-
rí Martina Kubánová z Inštitútu pre dobre 
spravovanú spoločnosť. Popri sebahodnote-
ní treba podľa nej používať aj iné, objektív-
nejšie metódy. „Hodnotenie asociácie má
totiž primárne slúžiť inštitúciám samotným, 
a nie poskytovať objektívne hodnotenie na-
vonok.“ 

Problém môže vzniknúť, ak škola neprizná 
negatíva. „Odborníci z EUA robia takéto hod-
notenia už vyše jedenásť rokov a neverím, že 
by ich škola mohla oklamať,“ je presvedčený
Mederly.  

Projekt je dobrovoľný a prihlásili sa doň 
takmer všetky verejné vysoké školy. Výnim-
kou je Univerzita M. Bela v Banskej Bystrici.
„Najlepším kritériom kvality je pre nás úspeš-
nosť absolventov na trhu práce. Na administra-
tívne metódy nebudeme plytvať energiou,“ 
tvrdí rektor univerzity Milan Murgaš. 

Práve úspešnosť absolventov má byť jed-
ným z kritérií pri hodnotení kvality vysokých 
škôl z dielne Akademickej rankingovej a ra-
tingovej agentúry. Jej cieľom je pravidelne zo-
stavovať poradie vysokých škôl, príbuzných 
fakúlt a odborov podľa kvality poskytované-
ho vzdelávania a výskumu. Prvé výsledky
budú podľa jedného so spoluzakladateľov
agentúry Ferdinanda Devínskeho známe naj-
skôr v novembri. „Predpokladám, že dôjde
k súťaži medzi jednotlivými vysokými školami 
a budú sa snažiť umiestniť na lepších mies-
tach.“ Iniciatívu agentúry víta aj rezort škol-
stva. 

Podľa hovorkyňa ministerstva školstva by 
hodnotenie mohlo mať v budúcnosti vplyv
na zvýhodnenie financovania tých škôl, ktoré
preukážu vysokú kvalitu.  

Hospodárske noviny, 
15. 9. 2005
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Spomienka k nedožitým 90. narodeninám akademika Staneka 
 
 

Koncom tohto roka si pripomenieme nedožité 90. výročie narodenia akademika Ivana Staneka, 
profesora Lekárskej fakulty UK a dlhoročného prednostu Ústavu histológie a embryológie LF UK. 

 

Ivan Stanek sa narodil 5. 12. 1915 v Zariečí pri 
Púchove v rodine evanjelického farára. Počas štú-
dia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave ho priťaho-
vali najmä teoretické predmety, zaujali ho hlavne 
prednášky českého profesora Zdeňka Franken-
bergera zo všeobecnej biológie, histológie a em-
bryológie. Už ako medik začal pod jeho vedením 
pracovať na Ústave histológie a embryológie. Štú-
dium na fakulte ukončil v roku 1940 a krátko po 
skončení 2. svetovej vojny bol poverený vedením 
Ústavu histológie a embryológie, na čele ktorého 
stál až do svojej predčasnej smrti v roku 1972.  
V povojnovej histórii lekárskej fakulty a slovenskej 
vedy sa MUDr. I. Stanek prejavil ako tvorivá a vý-
razná osobnosť. Počas svojho pôsobenia na le-
kárskej fakulte vychoval mnoho mladých odbor-

níkov, ktorí našli uplatnenie nielen v histológii  
a embryológii, ale aj v iných teoretických či klinic-
kých odboroch. V nemalej miere prispel k popu-
larizácii výsledkov vedeckého bádania, k popula-
rizácii medicíny, dejín vied a histórie Slovenska. 
Bol členom mnohých zahraničných vedeckých 
spoločností.  

Tiež sa podieľal na zakladaní biologických ústa-
vov Slovenskej akadémie vied, v roku 1955 sa 
stal akademikom SAV a v 60. rokoch tiež členom 
korešpodentom ČSAV a Juhoslovanskej akadé-
mie vied a umení. Najviac sa vo vedeckej práci 
zaoberal výskumom nervového tkaniva. Publikoval 
množstvo originálnych vedeckých prác zo štúdia 
neurogliových buniek normálneho a patologicky 
zmeneného nervového tkaniva pestovaného „in 
vitro“. Najväčší medzinárodný úspech dosiahol  
s kolektívom spolupracovníkov prezentáciou mik-
rokinematografického spracovania životných po-
chodov týchto buniek. Názov tohto originálneho 
filmu bol: „Makrofágy v kultúrach CNS“. 

Na fakulte profesor I. Stanek pracoval v rôznych 
akademických funkciách, kde využil svoje orga-
nizačné schopnosti. Najmä jeho pričinením sa 
realizovala výstavba Nových teoretických ústavov 
na Sasinkovej ulici. Profesor I. Stanek bol tiež 
vynikajúci pedagóg, v pamäti generácií posluchá-
čov fakulty zostali najmä jeho pútavé prednášky, 
ktoré vynikali svojou názornosťou a zrozumiteľ-
nosťou. Na prednáškach veľmi rád „maľoval“ na 
tabuľu zložité vývinové štádia z embryológie člo-
veka. Nedostatok študijnej literatúry z histológie 

a embryológie odstránil v neuveriteľne krátkom 
čase napísaním početných učebných textov. Jeho 
učebnica „Embryológia človeka“ (prvá učebnica 
embryológie v ČSR) si získala najväčšie uznanie 
tak u slovenských, ako aj u českých študentov. 
Kniha vyšla v niekoľkých vydaniach a bola prelo-
žená aj do ruštiny. 

Okrem vedecko-pedagogickej činnosti sa aka-
demik Stanek s nadšením venoval redaktorskej 
práci v odborných časopisoch. Bol členom niekoľ-
kých redakčných rád domácich aj zahraničných 
odborných časopisov, výkonným redaktorom ča-
sopisov Biológia, Bratislavské lekárske listy, spo-
luautorom Zdravovedy aj iných publikácií z dejín 
fakulty či univerzity.  

V každej zo spomenutých oblastí boli aktivity 
prof. I. Staneka prínosom. Ale napriek tomu, že 
dosiahol vo svojom živote významné spoločen-
ské postavenie i uznanie, zostal až do svojej pred-
časnej smrti skromným a slušným človekom. Jeho 
osobnou charakteristikou bola tolerantnosť a ľud-
ský prístup ku študentom aj spolupracovníkom, 
široký rozhľad a vzdelanosť. Vo svojom okolí vzbu-
dzoval prirodzený rešpekt, vážnosť, ale aj obľubu. 
Pre jeho žiakov a všetkých, ktorí ho poznali a mali 
radi, zostane vzorom vysokoškolského pedagóga, 
vedca a lekára.  

Česť jeho pamiatke! 

Viera Pospíšilová, Jozef Zlatoš, 
Ústav histológie a embryológie LF UK 

 
 

Historická budova Univerzity Komenského si oblieka nové šaty 
 
Myšlienka obnoviť kamenný obklad na budove 

Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí 
v Bratislave nie je nová. Vzhľadom na atraktivitu 

lokality, kde sa budova UK nachádza, a veľkosť bu-
dovy sme v spoločnosti xl media videli možnosť 
získať finančné prostriedky potrebné na rekon-

štrukciu obkladu z príjmu z reklamy. Klient Orange 
Slovensko, ktorý do tohto projektu išiel, tak získal 
exkluzívne miesto pre svoju propagáciu na veľmi 
frekventovanej komunikácii v Starom meste.  

Hlavným cieľom projektu bola obnova kamen-
ného obkladu národnej kultúrnej pamiatky – bu-
dovy UK. Bol v dezolátnom stave a potreboval 
urýchlene rekonštrukciu, keďže sa posledné ošet-
renie kamenného obkladu vykonalo v roku 1983. 
Zároveň sa tak poskytol atraktívny reklamný pries-
tor pre partnera, ktorý cely projekt finančne zabez-
pečil. Umiestnenie reklamnej plachty je časovo 
limitované do polovice decembra, aby sa za toto 
časové obdobie získalo také množstvo finančných 
prostriedkov, ktoré by postačovali na pokrytie všet-
kých nákladov spojených so stavebnými prácami 
na budove. 

Okrem našej spoločnosti na projekte samozrej-
me participovala Univerzita Komenského, klient 
Orange, Krajsky pamiatkový úrad Bratislava, kto-
rý projekt podporil, a v neposlednom rade aj spo-
ločnosť ASSA (dodávateľ lešenia) a spoločnosť 
ART ROPO (špecializovaná spoločnosť na vyko-
návanie umelecko-remeselných prác). 

Realizácia umelecko-remeselného ošetrenia – 
očistenie a konzervovanie kamenného obkladu 
pod dozorom reštaurátora – špecialistu – je vyko-
návané zo stavebného lešenia, ktoré je nainšta-
lované po obvode čelnej časti fasády budovy. Na 
toto lešenie je uchytená stavebná plachta s rekla-
mnou potlačou klienta Orange. Klient získal tak veľ-
kosť reklamnej plochy o rozmeroch 37,5 x 13,5 m, 
materiál plachty je PVC sieťovina. Cely projekt bol 
prefinancovaný len z príjmu z reklamy, z rozpočtu 
UK nebolo potrebné na túto čelnú fasádu vyčleniť 
žiadne finančné prostriedky. 

 
Marek Bystrický,  

riaditeľ spoločnosti Outdoormedia s.r.o. 
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Fakulta telesnej výchovy a športu UK si pripomína 100 rokov od narodenia jej prvého dekana 
prof. RNDr. Karola Stráňaia, DrSc. 

 
 

45 rokov existencie Fakulty telesnej výchovy a športu ako samostatnej fakulty Univerzity Komenského, ktoré sa naplnili 1. septembra 2005, ju zaraďuje  
v 13-člennej rodine fakúlt UK k tým mladším. Napriek tomu „efteveška“, ako sa tejto fakulte zvykne familiárne hovoriť, stihla dať Slovensku viacero 
významných osobností, ktorí držali ruku na pulze života v rôznych oblastiach nášho spoločenského života. Medzi nimi osobitne žiari prvý dekan FTVŠ UK 
prof. RNDr. Karol Stráňai, DrSc. Malé jubileum fakulty, o vznik ktorej sa práve on asi najviac zaslúžil, ale najmä jeho sté nedožité narodeniny, sú príležitosťou 
si pripomenúť túto nezvyčajnú osobnosť.  

 

Vo svojom bohatom živote „stihol“ byť občanom 
Rakúsko-Uhorska, dvoch Československých republík  
a dvoch Slovenských štátov, zúčastnil sa protifašistic-
kého odboja, prežil útrapy koncentračného tábora v Maut-
hausene, zvládol zložité situácie búrlivého spoločensko-
politického diania po 2. svetovej vojne a v ňom sa výz-
namne pričiniť o sformovanie systému vzdelávania uči-
teľov telesnej výchovy a ďalších telovýchovných kádrov. 

Telesná výchova a šport boli celoživotným údelom 
prof. Stráňaia v tom najlepšom slova zmysle. Od mla-
dosti bol športovcom telom aj dušou. Učarila mu najmä 
atletika, lyžovanie a turistika. Denne do svojho režimu 
zaraďoval rozličné pohybové aktivity, čo mu pomohlo 
do vysokého veku zachovať si nielen neobyčajne sviežu 
myseľ, ale udržať si aj neuveriteľnú kondíciu. Preuka-
zoval ju napr. v lyžiarskej bežeckej stope na viacerých 
masových podujatiach, ktorých sa zúčastňoval až do 
konca svojho života. Tragická nehoda dňa 31. 7. 1999, 
v blízkosti jeho milovanej fakulty, ktorú chcel zrejme navštíviť, ukončila jeho 
život vo veku obdivuhodných 94 rokov.  

„Muž s kalokagatiou v duši a antických ideálov sa nezaprel. Charizma-
tická osobnosť slovenskej telesnej kultúry. Súčasný Sokrates telovýchovy.“ 
Toto o ňom napísal renomovaný športový novinár Anton Zerer v rozlúč-
kovom článku 4. 8. 1999 v denníku Pravda, deň pred poslednou rozlúč-
kou. Krásne a výstižne tým vyjadril úctu športovému profesorovi, prvému 
doktorovi vied v tejto oblasti v bývalom Československu, ktorý napomáhal 
vychovávať celé generácie telovýchovnej inteligencie. 

Spoločenský prínos prof. Stráňaia v oblasti telesnej výchovy a športu 
tkvel v tom, že tieto ničím nenahraditeľné spoločenské fenomény nielen 
„užíval“, ale aj teoreticky rozvíjal. Prvopočiatky jeho formovania ako špor-
tovca – teoretika treba hľadať v jeho štúdiu telesnej výchovy a prírodopisu 
na Karlovej univerzite v Prahe. Rodák z Rajca pri Žiline (13. 10. 1905) 
ukončil na nej štúdium v roku 1930. Do celoslovenského spoločenského 
diania na úseku telesnej výchovy a športu vstúpil v roku 1939, po tom, čo 
„ochutnal“ chlieb stredoškolského telocvikára v Michalovciach. V uvede-
nom roku dostal poverenie (spolu s prof. Čečetkom) viesť novovytvorený 
Telovýchovný ústav ako pracovisko Filozofickej fakulty UK. Už tu začal 
prof. Stráňai formulovať a presadzovať predstavy o štúdiu telesnej výchovy 
na samostatnej fakulte UK. Rozvíjal ich na ďalších inštitúciách – predchod-
kyniach dnešnej FTVŠ UK. Pod jeho vedením vznikla v roku 1950 na Pe-
dagogickej fakulte, ktorej bol v rokoch 1950 – 1953 dekanom (následne 
až do roku 1958 prorektorom Vysokej školy pedagogickej) samostatná 
katedra telesnej výchovy. Tá sa v roku 1958 presunula na Filozofickú fa-
kultu UK, aby sa v roku 1960 pretransformovala na Inštitút telesnej výcho-
vy a športu (ITVŠ), samostatnú fakultu UK, ktorá v roku 1965 zmenila názov 
na Fakultu telesnej výchovy a športu. Rok vzniku ITVŠ a rok 1964 vyme-
dzujú tak jeho dekanské obdobie.   

Fakulta sa postupne rozvíjala, vytvárali sa jednotlivé katedry a vznikol aj 
výskumný ústav (VÚ). Na jednej z prvých katedier, na Katedre všeobecnej 

teórie a metodiky telesnej výchovy a športu, pôsobil 
prof. Stráňai od jej vzniku až do r. 1970 ako vedúci.  

Vznik VÚ bol podmienený poverením fakulty, aby vý-
skumne sledovala pohybovo nadaných žiakov v športo-
vých triedach. Ako riaditeľ VÚ koordinoval prof. Stráňai 
v rokoch 1972 – 1977 riešenie niekoľkých rezortných 
a štátnych výskumných úloh. Významnou mierou prispel 
k rozpracovaniu teoretických a metodologických základov 
skúmania telesnej výchovy ako zložky systému vý-
chovy, vzdelávania a kultúry. Zaoberal sa aj otázkami 
histórie a problematikou spoločenskej funkcie telesnej 
výchovy a športu. Neustále zdôrazňoval význam spoje-
nia teórie a telovýchovnej praxe. Výsledky výskumov  
o úrovni telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti detí 
a mládeže, o spoločenských a zdravotných aspektoch 
telovýchovnej činnosti, kádrových a materiálnych pod-
mienkach jej realizácie poskytoval riadiacim orgánom 
ČSZTV a MŠ. Z bohatej publikačnej činnosti treba spo-

menúť aspoň monografiu  „Teória TV v sústave vied“, ktorá mala zásadný 
význam pre rozvoj metateórie vied o športe. Výsledky svojich prác pre-
zentoval na významných medzinárodných konferenciách. Veľmi záslužná 
bola aj jeho dlhoročná práca v redakčných radách časopisov a vedeckých 
zborníkov.  

Aj po odchode do dôchodku sa prof. Stráňai zaujímal o dianie na fakulte 
a v športe, pravidelne navštevoval vedecké semináre a mal neskrývanú 
radosť, keď sa jeho žiakom podarilo zavŕšiť ním začatú prácu pri konšti-
tuovaní novej skupiny vedných odborov „Vedy o športe“, v ktorých sa od 
roku 1996 uskutočňuje doktorandské štúdium a vymenúvanie za docentov 
a profesorov. 

Prof. Stráňai zastával významné funkcie nielen na fakultnej úrovni. Bol 
členom vedeckých rád UK, metodických komisií a získal celý rad čestných 
uznaní a ocenení nielen doma, ale i v zahraničí. K nim patria zlaté medaily 
VŠ telesnej výchovy a športu v Budapešti, Varšave a Zlatá medaila UK 
udelená rektorom UK pri príležitosti jeho 90. narodenín v roku 1995.  

Prof. Stráňaiovi patrilo niekoľko prvenstiev. Okrem toho, že bol prvým 
dekanom fakulty a prvým „telocvikárskym“ doktorom vied v Československu, 
bol ešte prvým šéfredaktorom obľúbeného časopisu Tréner, prvým náčel-
níkom atletického zväzu, prvým predsedom volejbalového a basketbalové-
ho zväzu, prvým čestným členom Slovenského olympijského výboru, atď. 

V spomienkach tých, ktorí poznali prof. Stráňaia, ostala jeho zvyčajne 
rozžiarená tvár, svojráznosť v myslení, bystrosť a čipernosť. V ich vedomí 
je zapísaný ako nestor telovýchovy, ktorého život a dielo sa nezmazateľne 
zapísalo do histórie fakulty, telovýchovného a športového hnutia na Slo-
vensku. Za toto dielo mu patrí vrelé poďakovanie celej „telocvikárskej“ obce.  

A celkom na záver osobné poďakovanie prof. Stráňaiovi od autora tých-
to riadkov  – bol mojím prvým vedúcim katedry, školiteľom vo vedeckej 
príprave a neustálym podnecovateľom sebazdokonaľovania sa. 

 
Doc. PhDr. Michal Leško, CSc. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z tvorby študentov Katedry výtvarnej výchovy PdF UK 

 
 
 

Ozvena 
 
 
 

Tu je 
expandovateľné miesto 

na vaše reakcie 
 

M. Dúbrava, prorektor UK 
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Acta Facultatis Iuridicae XXIII 
Acta Mathematica UC LXXIV/2005/1 
Acta Meteorologica UC XXXIII/2004 
Acta Physica UC XLIV – XLV/2003 – 2004 
Annual Report 2004 Faculty of Natural Sciences 
Jazykové kategórie v teórii a praxi 
Paedagogica 17 
Petrológia a geodynamika. Zborník abstraktov 
Proceedings of the SREN 2005 
Spring Conference on Computer Graphics 21 
 
 
Ročenky fakúlt UK na akademický rok 2005/2006 
 
Lekárska fakulta Bratislava SJ 
Lekárska fakulta Bratislava AJ 
Jesseniova lekárska fakulta Martin SJ 
Jesseniova lekárska fakulta Martin AJ 
Farmaceutická fakulta SJ 
Farmaceutická fakulta AJ 
Právnická fakulta 
Filozofická fakulta – pre magisterské študijné odbory 
Filozofická fakulta – pre bakalárske študijné odbory 
Prírodovedecká fakulta 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 
Fakulta telesnej výchovy a športu 
Pedagogická fakulta pre 1. ročník 
Pedagogická fakulta pre 2. – 5. ročník 
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 
Evanjelická bohoslovecká fakulta 
Fakulta managementu SJ 
Fakulta managementu AJ 
Fakulta sociálnych a ekonomických vied 
Univerzita tretieho veku 
Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov

 
 
 
 
 
 
 
 
        PONUKA ODBORNÝCH SLUŽIEB  
 

FTVŠ UK (Lafranconi), Nábr. L. Svobodu 9, Bratislava 

pozýva učiteľov, zamestnancov a študentov Univerzity Komenského do priestorov FITGYM 

za výhodných cenových podmienok: 
 

POSILŇOVŇA: 600, – Sk NA 6 MESIACOV 
Pondelok – piatok : od 15,00 do 21,00 – sobota a nedeľa: od 14,00 do 21,00 

 

POHYBOVÉ ŠTÚDIO: 600,– Sk NA 6 MESIACOV 
 Aeróbne a formativne druhy cvičenia: pondelok – piatok od 18,00 do 20,00 hod. 
 Podľa záujmu i možnosť pohybových aktivít pre deti 

 
Bližšie informácie: www.fsport.uniba.sk 
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