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Tento mesiac uplynie 85 rokov od prvej 

promócie na Univerzite Komenského. Za dok-
tora všetkého lekárstva bol dňa 28. februára 
1920 promovaný prvý absolvent našej alma 
mater – Pavel Halaša z Turčianskeho svätého 
Martina. Promócia sa konala vo vtedajšej univer-
zitnej aule na Kapitulskej ulici a v mene rektora 
UK na nej prehovoril prof. Dr. Stanislav Kostlivý, 
úradujúci prorektor, ako i prof. Dr. Gustav Műller, 
dekan Lekárskej fakulty UK. Zatiaľ čo prejav pro-
rektora univerzity sa vzťahoval na význam báda-
teľskej práce, celý prejav dekana fakulty patril  
P. Halašovi a jeho budúcnosti. V akej situácii sa 
nachádzala lekárska veda, dokladajú nasledujúce 
vety: 

„Používám této příležitosti, abych k Vám promlu-
vil několik slov, ctěný pane kolego, při Vašem vstu-
pu do československé obce lékařské. Vámi jest 
započata lékařská řada doktorů této vysoké školy, 
která počíná předem vybudováním medicínské fa-
kulty na Slovensku. Od nynějška dostávati se bu-
de odborného vzdělání Vašim soukmenovcům ve 
vlastním vědeckém prostředí, slovenská věda lé-
kařská ve spojení s českou bude pěstována jako 
samostatné kulturní snažení v jazyku velké většiny 
obyvatelstva této země. Nebude třeba čekati na 
milostivé a namnoze almužnické podpory, které 
české větvi národa dřívější režim velmi nerad po-
skytoval, Slovákům však úplně odpíral. On uzná-
val naše schopnosti k vědecké soutěži, ale ubíjel 
je skoupým udělováním prostředků, aby tím snáze 
dopomohl k vědeckému primátu národnostem 
favorisovaným. ........ Než pouhým dosažením úplné 
vědecké samostatnosti nebylo by rozhodnuto  
o prostředcích k vědecké práci. Ta vyžaduje za 
nynějších poměrů dvojnásobného úsilí, aby se 
zdarem k prospěchu a cti našeho národa mohla 
vzkvétati. Připadá Vám tudíž, pane kolego, na prv-
ním místě úkol, abyste své vědecké vzdělání do-
plňoval resp. zdokonaloval jednotlivé složky jeho, 
a to s tím ještě větším úsilím, poněvadž si musíme, 
bohužel, přiznati, že dnes po vyčerpání mnoha ma-
teriálií hroznou válkou vědecké práci a dosažení 
prostředků k ní se kladou namnoze veliké překáž-

ky v cestu. Mnoho z dříve běžných hmotných sou-
částí naší vědecké výzbroje schází buď nadobro, 
a nebo jen mnohdy s velikou námahou jich získá-
váme. Tyto nedostatky nemohou Vás odstrašiti, 
abyste nevyhledával se vší pozorností jiných vhod-

ných prostředků, které by Vám dřívější nahradily 
a zaručovaly aspoň po nejbližší dobu vykonávání 
Vašeho povolání s těmitéž úspěchy, k jakým bylo 
možno dospěti za poměrů dřívějších.“  

(jh)

 

Noví univerzitní profesori 
Prezident republiky I. Gašparovič vymenoval dňa 31. januára 2005 na Bratislavskom hrade

33 nových univerzitných profesorov. Medzi nimi boli aj noví profesori Univerzity Komenského: 

prof. RNDr. Ján FILO, CSc., FMFI UK, vo vednom odbore matematika,  
prof. RNDr. Peter KÚŠ, CSc., FMFI UK, vo vednom odbore fyzika,  
prof. RNDr Dušan PLAŠIENKA, DrSc., PriF UK, vo vednom odbore geológia, 
prof. RNDr. Vladimír PORUBČAN, DrSc., FMFI UK, vo vednom odbore fyzika,  
prof. RNDr. Miroslav PROKŠA, PhD., PriF UK, vo vednom odbore teória vyučovania chémie.  

Srdečne blahoželáme! 

Z obsahu 
• Aktuálne o akreditácii 
• Univerzita žaluje STV 
• Komu darujete 2 % zo svojich daní? 
• Čo obsahuje dodatok k diplomu  
• Ďalší krok v rozvoji EL vzdelávania 
• Kaplnka sv. Kríža otvorená 
• Skúsenosti zo študentskej ankety na PraF UK
• Najnovšie výzvy Akcie Jean Monnet 
• Veda na EBF UK 
• Aké sú kompetencie fakúlt UK 
• O zvládaní problémových situácií v škole  
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 1. stupeň  
(Bc.) 

2. stupeň 
(Mgr.) 

3. stupeň 
(PhD.) 

spojený  
1. a 2. st. 

spolu % 

Fakulta A žiadané A žiadané A. žiadané A žiadané A žiadané A 

LF  4 5 3 4 20 26 2 2 29 37 78,4 

JLF  5 7 3 4 15 17 1 1 24 29 82,8 

FaF  1 1 0 0 6 12 0 1 7 14 50,0 

PraF  1 1 1 1 0 8 0 1 2 11 18,2 

FiF  16 116 15 56 9 32 0 1 40 205 19,5 

PriF  7 15 37 40 6 36 0 0 50 91 54,9 

FMFI  8 12 0 8 15 23 0 0 23 43 53,5 

FTVŠ  2 8 2 8 3 3 0 0 7 19 36,8 

PdF 1 32 1 36 0 17 0 1 2 86 2,3 

FM 2 2 2 2 1 1 0 0 5 5 100,0 

EBF 1 1 1 1 1 1 0 0 3 4 75,0 

CMBF 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 66,7 

FSEV  2 4 3 5 1 1 0 0 6 10 60,0 

            

UK 50 205 67 164 78 178 5 10 200 557 35,9 

Jedna otázka  

pre doc. Mgr. art. Annu Premerskú, prorektorku UK 

Aký je súčasný stav v akreditácii študijných programov na UK?  

– Najskôr stručne k procesu akreditácie: Akreditácia študijného programu je proces, v rámci 
ktorého Akreditačná komisia (ďalej len AK) na žiadosť vysokej školy posúdi jej spôsobilosť 
uskutočňovať študijný program. Po vyjadrení AK môže ministerstvo priznať vysokej škole právo 
udeľovať absolventom tohto študijného programu zodpovedajúci akademický titul. Študijný 
program, pre ktorý vysoká škola získala uvedené právo, je akreditovaný študijný program. 

Akreditácia študijných programov sa na univerzite rozbehla na sklonku roku 2003, kedy boli 
splnené zákonné podmienky na jej začatie, a to: 
− 16. 12. 2002 rozhodnutím Ministra školstva SR bola vydaná Sústava študijných odborov,  

v rámci ktorých bolo možné požiadať o akreditáciu študijných programov, 
− 31. 3. 2003 boli schválené rozhodnutím Ministra školstva SR Kritériá akreditácie študijných 

programov vysokoškolského vzdelávania, 
− 1. 4. 2003 vstúpilo do platnosti Nariadenie vlády č. 104/2003 o Akreditačnej komisii. Nasle-

dovalo vymenovanie členov Akreditačnej komisie ako poradného orgánu vlády SR.  

Od tohto obdobia fakulty UK predložili AK na odsúhlasenie spolu 557 akreditačných spisov,  
z tohto počtu sa AK vyjadrila kladne k 256 spisom a Minister školstva SR zaslal k 31. 1. 2005 
rektorovi UK 200 rozhodnutí o priznaní práva udeľovať univerzitou príslušný akademický 
titul.  

Celkový prehľad stavu akreditácie na fakultách UK k 31. 1. 2005 
je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

 

 
Ako vyplýva z údajov v tabuľke, najúspešnejšou fakultou v rámci akreditácie UK je Fakulta 

managementu UK, jediná s ukončeným procesom. Pred ukončením akreditácie študijných 
programov sú aj obe lekárske fakulty. Nižšie percento úspešnosti akreditácie vykazujú fakulty, 
ktoré žiadajú o akreditáciu učiteľských študijných programov. Dôvodom je najmä fakt, že počas 
procesu akreditácie učiteľských programov prišlo k zásadnej zmene koncepcie schvaľovania 
programov AK, v dôsledku čoho musela byť väčšina návrhov fakúlt prepracovaná. (Programy  
v spojenom prvom a druhom stupni bolo potrebné prepracovať a podávať samostatne pre ba-
kalársky a samostatne pre magisterský stupeň štúdia).  

Napriek tomu, že celkové percento úspešnosti akreditácie UK – 35,9 % – nie je vysoké, istú 
dávku optimizmu mi poskytuje skutočnosť, že k mnohým programom máme už kladné vyjad-
renie pracovných skupín a je teda odôvodnený predpoklad, že pri najbližšom februárovom za-
sadaní AK zaujme dané kladné stanovisko. 

Úspešnosť, resp. neúspešnosť procesu akreditácie na jednotlivých fakultách možno pripísať 
sčasti objektívnym príčinám (učiteľské programy), avšak pri niektorých fakultách musím konšta-
tovať, že ich vedenia nevenovali vypracovaniu akreditačných spisov náležitú pozornosť.  

V závere oceňujem veľké úsilie a obetavosť akademických funkcionárov „šťastnejších fakúlt“, 
s ktorými bola aj pre mňa radosť na akreditácii spolupracovať. 
 

Editorial 
Ani sme sa nenazdali a po teplých Viano-

ciach riadne prituhlo. V januári prichádza aj
rozpis štátnej dotácie vysokým školám.  

Na jednej strane UK dosiahla vec prelomo-
vú a v slovenských reáliách nevídanú: začle-
nením vedeckovýskumnej aktivity do kritérií
delenia štátnej dotácie sme oproti minulému
roku zaknihovali neopomenuteľný nárast na
strane príjmov. K tomu prirátame politické
proklamácie o podpore vzdelania, ba priam
znalostnej ekonomiky, informácie o takom či
onakom náraste percenta HDP poskytnu-
tého vysokým školám zo štátneho rozpočtu
a jasnej budúcnosti presvetlenej možnosťou
pomôcť si vyberaním školného (kto si dá tú
námahu a spočíta, o koľkože to percent svoj-
ho rozpočtu by si naša škola prilepšila napr.
pri priemernom školnom 1 000 Sk/rok?).  

Ale minca má dve strany. Z tej druhej ruku
naťahuje zvýšenie cien plynu a vody + inflá-
cia + politicky výborné mzdové záväzky iných,
ktoré máme my zaplatiť + iné zvyklosti. A špe-
ciálny tohoročný bonus: Je mi až hanbou po-
ložiť našej široko rozhľadenej akademickej
komunite jednoduchú kvízovú otázku, o koľ-
ko rádov sa zvýšil poplatok UK za daň z jej
nehnuteľností. Pomôcky: a) nerátajte v stov-
kách tisícov ako v roku 2004, b) nebuďte ma-
licherní a nezačnite rátať v miliónoch, v ich
prvom ráde ich je len zopár. Ani v najmenšom
nemám za zlé mestu, že z tejto dane nevy-
ňalo školy a podobné čudné inštitúcie. Veď
aj pre ne mesto svieti, upratuje, udržuje cesty.
Ak pre bežného človeka ešte ostalo zopár
vecí z dedičstva novembra 1989, tak je to
možnosť ponúkať na diskusiu svoj názor. Ten
môže vyzerať i tak, že makroekonomicky sme
si vylepšili štátny rozpočet, ale toto vylepšenie
„nebadane“ iným spôsobom zaplatia organi-
zácie vrátane „neziskových“ a občania. Reál-
nych príjmov tak mnohým ostane menej, než
doteraz. Mohli by sme mať pocit, že kontrol-
ný balík zlých kariet medzi tými mnohými roz-
dali aj školám a ich zamestnancom, ktorí by
mali za normálnych okolností tvoriť významnú
časť tzv. strednej vrstvy. 

Takže súhrn reálu: Keby sme tohto roku ne-
boli bývali úspešní pri zohľadňovaní vedec-
kého potenciálu, dnes by sme z medializo-
vaného makroekonomicky vyčísleného prílevu
financií do vysokých škôl nemali nič. Ba priam
naopak – otázkou dňa by sa stalo ďalšie ne-
zanedbateľné obmedzovanie výdavkov. Každý
si môže ticho sám pre seba zodpovedať, či
by v takom prípade v pozícii akademického
funkcionára a či člena akademického senátu
pri schvaľovaní rozpočtu ďalej redukoval časť
prostriedkov určenú na energie, vodné a stoč-
né, nebodaj mzdy, neplatil odvody do poist-
ných fondov... 

V makroekonomických ukazovateľoch sme
skvelí a tešíme sa, že nás všetci (zo zahra-
ničia) chvália. Problémom je, že všetky mi-
kroekonomické (tu mám na mysli reálne, kaž-
dodenné, aj keď rátané v miliónoch) platby
musíme realizovať v reálnych korunách. Žiad-
ne teórie. Z účtu na účet cvendžiace groše. 

A viete, že existuje aj radostné opozitum
opísanej makroekonomike? Keď som videl
to široké spektrum článkov, ktoré autori po-
núkli do tohto čísla Našej univerzity, spek-
trum reflektujúce pulzujúci život UK v jeho
na Slovensku nenapodobiteľnej košatosti,
mal som pocit, že vidím rásť snežienky spod
dnešného vysokého snehu. Mal som pocit, že
sme podobní prírode – ani UK v raste a zves-
tovaní nového len tak ľahko nikto nezastaví.
UK zástavu stále drží. Aj keď prituhlo a prsty
oziabajú.  

M. Dúbrava, prorektor UK
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Univerzita si chráni svoj majetok – preto je podozrivá? 
Čitateľom Našej univerzity sa iste dostalo do pozornosti, že dňa 19. 12. 2004 televízna stanica STV 1 hneď v úvode správ odvysielala dvojminútovú 

správu redaktora Jána Malocha „Podozrivé praktiky Univerzity Komenského v Bratislave“. Celá správa bola koncipovaná tak, že vyvolala podozrenie, že 
UK netransparentne predáva pozemok v Stupave. Za povšimnutie stojí aj čas, v ktorom bola táto správa odvysielaná. Ako hlavná téma na začiatku 
denného spravodajstva, čo je priestor pre významné politické udalosti či už doma alebo vo svete. Natíska sa otázka – išlo o politiku? Koho politiku?  
V záujme koho bola správa odvysielaná, keď v tom čase už bolo známe rozhodnutie rektora UK doc. PhDr. Františka Gahéra, CSc., že pozemok sa nebude 
predávať?  

Jednoznačne išlo o zreteľnú manipuláciu s verejnou mienkou a o hru-
bé ohováranie, ktoré neoprávnene zasiahlo do dobrej povesti UK. 

Aká je vlastne skutočnosť? Pravdou je, že UK sa zachovala ako dobrý hos-
podár, ktorý nakladá so svojím majetkom uvážlivo, a to zrejme niekomu 
nevyhovuje. Univerzita rozhoduje o nakladaní s nehnuteľnosťami kolektívne. 
Za člena komisie, ktorá sumarizovala ponuky, bol delegovaný rektorom 
UK doc. F. Gahérom aj zástupca Akademického senátu UK. Vedenie UK 
na čele s rektorom UK prijalo zásadu, že ak sa bude predávať majetok UK, 
tak len taký, ktorý zaťažuje hospodárenie univerzity, t.j. generuje stratu a je 
nadbytočný pre UK. Ďalšou zásadou bolo, aby sa takýto predaj uskutočnil 
výhodne, za čo najvyššiu cenu, za ktorú sa skutočne takýto majetok na trhu 
predáva. Takto získané prostriedky sa budú investovať do rekonštrukcie bu-
dov UK, fakúlt a ostatných súčastí, ktoré univerzita dostala do vlastníctva  
v zlom stave. Na tomto mieste musím poznamenať, že doteraz vedenie 
UK nerealizovalo žiaden predaj nehnuteľností vzhľadom na reálnu mož-
nosť, že v budúcnosti sa tento majetok podarí predať výhodnejšie.  

Hoci redaktorovi bola celá záležitosť vysvetlená, pripravil správu nepro-
fesionálne a bez toho, aby zohľadnil argumenty a vysvetlenie UK. Na obra-
zovke vystúpil sťažovateľ, pán Radko Kašiar, zástupca spoločnosti Euro 
Active Group, uchádzajúcej sa o kúpu pozemkov, a redaktor STV Maloch. 
V odvysielanej správe obidvaja mylne vychádzali z pravidiel verejného 
obstarávania, ktoré musí UK dodržiavať, keď nakupuje tovary a služby za 
finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu. V našom prípade 
išlo o predaj majetku, a nie o verejné obstarávanie. Zákon o vysokých ško-
lách umožňuje predaj majetku vysokých škôl s nasledovným obmedzením: 
vysoká škola môže predať majetok za primeranú cenu, pričom primeranou 
cenou je trhová cena, za akú sa v danom čase a na danom mieste porovna-
teľná nehnuteľná vec zvyčajne predáva, najmenej však cena zistená podľa 
cenových predpisov. Vysoká škola nemá povinnosť zverejňovať znalecký 
posudok. UK dala vypracovať znalecký posudok len pre vlastnú informáciu.  

Konala UK netransparentne, keď zverejnila ponuku na predaj pozemku  
v Stupave? Zákon jej takúto povinnosť neukladá. UK zverejnila ponuku na 
predaj pozemku práve preto, že ho chcela predať za čo najvyššiu cenu. Tak 
ako každý iný vlastník sa aj univerzita snažila predať pozemky výhodne, za 
čo najvyššiu cenu, ktorá by jej pomohla realizovať investičné zámery, na 
ktoré už niekoľko rokov dostávame zo štátneho rozpočtu celkom nedosta-
točné množstvo finančných prostriedkov. 

O kúpu pozemku sa uchádzalo celkom 15 záujemcov. Najnižšia ponuka 
bola 4,1 mil. Sk a najvyššia ponuka 20 mil. Sk. Vzhľadom na to, že ide o po-
zemky, ktoré sa v budúcnosti s veľkou pravdepodobnosťou zhodnotia, boli 
tieto ponuky pre UK nedostačujúce, hoci cena podľa znaleckého posudku 
bola približne 1,3 mil. Sk. Veľký záujem o tento pozemok len potvrdzuje 
lukratívnosť pozemku. Predať tento pozemok dnes, hoci aj za cenu, ktorá 
vysoko prekračuje cenu podľa znaleckého posudku, by znamenalo predať 
pod cenu univerzitné striebro. Z tohto dôvodu rektor UK doc. F. Gahér 
zrušil súťaž a rozhodol, že pozemok sa nebude predávať. 

Televízny sťažovateľ – spoločnosť Euro Active Group predložila v ponu-
kovom konaní kúpnu cenu vo výške 10 850 tis. Sk a následne, keď jej boli 
oznámené výsledky ponukového konania a rozhodnutie UK pozemok 
nepredávať, predložila novú ponuku vo výške 25,7 mil. Sk. Táto spoloč-
nosť, domáhajúca sa transparentného predaja pozemku, bez zaváhania 
zvýšila ponuku o cca 15 mil. Sk. Je zrejmé, že si uvedomila lukratívnosť po-
zemku o rozlohe 221 447 m2, ktorého cena bude o pár rokov niekoľkonásob-
ne vyššia.  

Je smutné, že Slovenská televízia ako verejnoprávna inštitúcia presadzo-
vala v hlavnom vysielacom čase záujmy jednej súkromnej firmy na úkor 
Univerzity Komenského v Bratislave, verejnoprávnej inštitúcie, ktorá je pilie-
rom vzdelávania a rozvoja vedy na Slovensku. Vedenie UK na čele s rekto-
rom UK si plne uvedomuje úlohu a postavenie UK v sústave slovenských 
vysokých škôl, a preto rozhodlo, že podá žalobu proti Slovenskej televízii na 
ochranu proti neoprávneným zásahom do dobrej povesti UK a bude žiadať 
primerané zadosťučinenie. Takéto rozhodnutie bolo nutné vzhľadom na to, 
že Slovenská televízia sa odmietla ospravedlniť a neumožnila UK uviesť skre-
slené informácie na pravú mieru. 

V súčasnosti stále častejšie zaznievajú otázky, či Slovenská televízia 
ešte pôsobí ako verejnoprávna inštitúcia, ktorá má v prvom rade presa-
dzovať celospoločenské záujmy a slúžiť občanom vo verejnom záujme. 
Do diskusie o verejnoprávnosti Slovenskej televízie má teda čo povedať aj 
tento jej „exkluzívny príspevok“. Nadržiavanie súkromnej firme a negovanie 
poskytnutej informácie „podozrivou univerzitou“, zrejme nie sú v súlade  
s objektivitou, očakávanou od STV. Logicky si kladieme otázku: prečo sa 
redaktor STV príde pýtať na priebeh a výsledky ponukového konania  
a potom vysvitne, že nechce počúvať? Je to náhoda, neprofesionalita, zámer? 
Ktoré praktiky sú skutočne podozrivé, to ponechávam na úsudok čitateľa.  

JUDr. Mária Duračinská, CSc., prorektorka UK pre legislatívu 

Vyhlásenie Slovenskej rektorskej konferencie k bolonskému procesu 
pri príležitosti rokovania ministrov školstva v Bergene (Nórsko, máj 2005) 

Slovenská rektorská konferencia sa v plnej mie-
re zúčastňuje, podporuje a realizuje reformu vo 
vysokom školstve v rámci bolonského procesu. 
V súvislosti s prípravou ďalšieho rokovania minis-
trov školstva v Bergene (Nórsko, máj 2005), Slo-
venská rektorská konferencia vyhlasuje podporu 
Európskej asociácii univerzít v jej úsilí budovať 
Európsky vysokoškolský priestor. 

Slovenská rektorská konferencia chce týmto vy-
hlásením posilniť postoje a realizáciu reformy vy-
sokých škôl v súlade s bolonským procesom na 
národnej úrovni. Podporujeme základnú myšlienku 
Európskej asociácie univerzít a jej členov, že spo-
ločnosť založená na vedomostiach potrebuje silné 
univerzity, ktoré poskytujú kvalitné vzdelanie zalo-
žené na aktuálnych poznatkoch výskumu. Z tohto 
dôvodu Slovenská rektorská konferencia chápe 
štrukturálnu reformu vysokých škôl ako nevyhnut-
nú a zdôrazňuje, že bolonský proces je kľúčovou 
výzvou a najväčšou príležitosťou, ktorú európske 
a teda aj slovenské vysoké školy majú.  

V súčasnosti slovenské vysoké školy môžu 
prezentovať už dosiahnuté výsledky ako je apliká-

cia nových študijných programov, reštrukturali-
zácia štúdia na 3 stupne, aplikácia kreditového 
systému, dialóg s odberateľmi o obsahu štúdia  
a absolventoch, rozvoj vedy, techniky a umenia 
na vysokých školách atď. 

Cieľom vysokých škôl v SR je úspešne aplikovať 
bolonský proces na inštitucionálnej úrovni. Preto 
je potrebné pre výskum a zabezpečenie kvality na 
vysokých školách vytvoriť rámcové podmienky  
v súlade s Berlínskym komuniké (2003) a smerom 
k rokovaniu ministrov v Bergene (2005), a to: 

V oblasti výskumu: 
• Posilniť prepojenie Európskeho vysokoškolské-

ho a výskumného priestoru. 
• Zintenzívniť prepojenie výskumu a vzdelávania 

na vysokých školách tak, aby tie boli v centre 
rozvoja vedy a inovácií v Európe. 

• Podporiť postavenie univerzít ako základu európ-
skej výskumnej politiky. 

V oblasti zabezpečenia kvality: 
• Zvýšiť zodpovednosť vysokých škôl za zabez-

pečenie kvality ich vedeckovýskumnej a vzdelá-

vacej činnosti, ktorá musí byť pravidelne moni-
torovaná, a zlepšovať kultúru kvality. 

• Európska dimenzia zabezpečenia kvality je pre 
Európsky vysokoškolský priestor vitálna a o jej 
forme musia rozhodnúť ministri školstva v Ber-
gene. 

• Akékoľvek bude rozhodnutie ministrov školstva 
na európskej úrovni, vysoké školy a ďalší zainte-
resovaní musia byť v ňom zaangažovaní adek-
vátnym spôsobom. 

Verejná zodpovednosť za vysoké školstvo zna-
mená, že vysoké školy musia získať dostatočnú 
podporu pre aplikáciu reformy, vrátane finančnej 
tak, ako to ministri školstva deklarovali v Berlínskom 
komuniké (2003). Slovenská rektorská konferencia 
preto vyzýva vládu SR, aby napĺňala svoje prog-
ramové vyhlásenie o vysokoškolskom štúdiu ako 
priorite a o postupnom zvyšovaní financovania 
verejných vysokých škôl zo štátneho rozpočtu tak, 
aby SR dosiahla úroveň krajín OECD do roku 
2006. 

Bratislava 19. 1. 2005 
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Rozhodujete sa, komu venujete 2 % zo svojich daní? Odporúčame vám neinvestičný fond Univerzity Komenského! 

Dane, a čo za ne? 
Už viac rokov rezonuje v spoločnosti predstava o viaczdrojovom 

financovaní vysokých škôl. Väčšinou sa však táto predstava zužuje na 
priame spoplatnenie vysokoškolského vzdelávania. Pritom všetkým štu-
dentom rastú náklady spojené so štúdiom i bez zavedenia priamych 
platieb za toto štúdium. Našťastie sa slovenská spoločnosť vyvíja i v oblasti 
štandardných ekonomických nástrojov, z ktorých niektoré umožňujú pria-
mo občanom, resp. právnickým osobám rozhodovať. K takýmto nástrojom 
patrí asignácia časti dane, ktorou daňovník (fyzická alebo právnická oso-
ba) rozhodne o účele istej časti dane, ktorú v danom období zaplatil. Už 
od r. 2001 majú občania a od r. 2003 i právnické osoby možnosť asig-
novať, t.j. adresne určiť príjemcu časti dane vo výške 2 % (do r. 2003 vo 
výške 1 %). Zákon pritom presne určuje podmienky prijímania takto asig-
novaných daní oprávnenými osobami (inštitúciami), ktoré musia plniť 
stanovené podmienky. Zákon zároveň stanovuje aj možnosti použitia 
takto získanej časti dane.  

Keďže podpora vzdelávania patrí medzi takto vymedzené oblasti, využí-
va Univerzita Komenského neinvestičný fond „Univerzita Komenského“, 
ktorý založila v r. 1997, i na tento účel. Ako sa uvádza v zakladajúcej 
listine fondu „.....účelom fondu je podpora programov zabezpečujúcich 
rozvoj Univerzity Komenského, vytváranie primeraných podmienok pre 
prezentáciu a propagáciu cieľov univerzity v spoločenskom povedomí, 
aktívne vyhľadávanie sponzorov za účelom realizácie rozvojových záme-
rov.“ V predchádzajúcich obdobiach pôsobil fond veľmi úspešne práve 
pri asignácii dane od fyzických osôb. Hoci to nie je žiadna súťaž a bolo 
by nešťastné sledovať úspešnosť fondu výlučne z hľadiska objemu získa-
ných prostriedkov v porovnaní s ostatnými uchádzačmi (pôvodne bolo 
viac ako 4 000 registrovaných oprávnených inštitúcií), je potešujúce, že 
z tohto pohľadu patril fond v prvých dvoch rokoch k najúspešnejším vô-
bec. To poukazuje na fakt, že pre občanov, samozrejme predovšetkým 
rodičov, predstavuje vzdelanie v ich vlastnej hierarchickej stupnici prioritu. 

V tejto súvislosti je mi potešením konštatovať, že všetky doteraz získa-
né prostriedky z asignácie dane boli použité v rámci rozvoja uni-
verzity práve na podporu študentov. Ako som konštatoval už v úvode, 
náklady na štúdium rastú i bez zavedenia poplatkov zaň. Práve preto správ-
na rada fondu pri zvažovaní použitia získaných prostriedkov rozhodla, 
aby boli použité priamo na podporu študentov, t.j. na zníženie ich nákla-
dov spojených so štúdiom. Väčšia časť prostriedkov bola použitá na 
zníženie nákladov spojených so zavedením preukazu študenta, čo 
znamenalo, že študenti dennej formy štúdia platili a platia za preukaz 
menej, ako je jeho skutočná obstarávacia cena. Zníženie ceny preuka-
zu sa týka predovšetkým ceny za medzinárodnú licenciu ISIC. Práve 
prostriedky získané z asignácie dane umožnili univerzite sprístupniť túto 
službu, ktorá má nielen medzinárodný charakter, ale aj zaujímavé uplatne-
nie na našom území, študentom za symbolickú cenu (pri dnešných cenách 
a v študentskom vyjadrení „za pivo“).  

UK ako jediná univerzita na Slovensku má vlastnú, riadne fungujúcu 
grantovú agentúru pre mladých výskumníkov (pre študentov a mladých 
zamestnancov do 35 rokov). V snahe podporiť rozvoj výskumu, čo patrí 
medzi európske priority, v snahe podporiť výskum mladých a tým zvýšiť 
kvalitu štúdia i samotného výskumu na univerzite, čo sú národné a uni-
verzitné priority, rozhodla správna rada fondu poskytnúť ďalšiu časť 
prostriedkov z daní na podporu Grantov UK, ktoré uvedená grantová 
agentúra organizuje. Uvedenými rozhodnutiami správna rada fondu v spo-
lupráci s rektorom a vedením univerzity sledujú a podporujú nielen rozvoj 
univerzity, udržanie jej atraktívnosti, otváranie nových možností študen-

tom, znižovanie niekedy zbytočnej ekonomickej ťarchy, ale zároveň na-
pĺňajú odveké poslanie každej univerzity vytvárať a kultivovať spoločenstvo 
učencov-učiteľov a ich nasledovníkov-študentov.  

Tým sa dostávame k budúcnosti. Ak má naďalej úspešne pokračovať 
i tento druh podpory študentov a isté časti rozvoja univerzity, ktoré sú od-
kázané na alternatívne zdroje financovania, je potrebné, aby zúčastnení, 
t.j. daňoví poplatníci, nezmenili svoje priority, nezmenili svoju ochotu pod-
porovať vzdelávanie a študentov na našej univerzite. Preto mi dovoľte pripo-
menúť a vyzvať všetkých, ktorým je určená daňová povinnosť, a ktorí sa 
práve teraz postupne pripravujú splniť si túto povinnosť, aby nezabudli: 

Zamestnanci, že asignáciou 2 % daní (ktoré zaplatíte tak či tak) na pro-
spech neinvestičného fondu „Univerzita Komenského“ prospejete ani 
nie tak svojmu zamestnávateľovi, ako samým sebe. Získané prostriedky 
sa používajú na rozvoj univerzity, predovšetkým na podporu posky-
tovaného vzdelávania. To podporuje a zvyšuje atraktivitu univerzity ako 
národnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcie. Tým sa zároveň posilňuje 
vaše vlastné postavenie, a dúfam i povedomie. Solidarita, vzájomná pod-
pora a pomoc sú klasické atribúty akademického prostredia univerzity. 

Študenti, že asignáciou 2 % daní svojich rodičov na prospech ne-
investičného fondu „Univerzita Komenského“ prispievate predovšetkým 
samým sebe a svojej rodine. Nielen priamym znižovaním nákladov na 
svoje štúdium. Pocit rozhodovania aspoň o časti vyprodukovanej hod-
noty, inak zverenej anonymnému „štátu“, ktorý nedáva radovému občano-
vi príliš veľa šancí priamo rozhodovať o vyprodukovaných hodnotách  
a tým určovať smerovanie spoločnosti, možnosť pozitívne prispieť i týmto 
spôsobom k rastu vlastnej rodiny, pocit, že i týmto rozhodnutím pomáham 
vlastným potomkom a ich budúcnosti, tieto pocity vytvárajú „pridanú hod-
notu“ k samotným finančným prostriedkom. A skutočná cena tejto „prida-
nej hodnoty“ je podstatne vyššia ako samotné financie. Zároveň, poskyt-
nutím týchto prostriedkov si ako študenti zvyšujete svoj študijný komfort. 
Prostriedky sa používajú na rozvoj univerzity, na rozširovanie možností 
štúdia a služieb s ním spojených. Tým rastie i kvalita a hodnota poskyto-
vaného vzdelania, rozširuje a zintenzívňuje sa vaša mobilita, rastú šance 
na kvalitatívne vyšší vstup do profesionálneho života.  

Právnické osoby a ďalší občania, že asignáciou 2 % daní na prospech 
neinvestičného fondu „Univerzita Komenského“ prispejete k rozvoju slo-
venskej spoločnosti, podporíte jej snahu stať sa riadnym a plnohodnot-
ným členom spoločnosti založenej na znalostiach, ktorú buduje spojená 
Európa. Veď kto iný ako národná univerzita má povinnosť a zodpovednosť 
zásadným spôsobom prispieť k vzdelaniu občanov, k rozširovaniu ich 
poznatkov a znalostí! Príprava kvalitne vzdelaných ľudí musí zostať 
národnou prioritou. O to viac, že súčasné úspechy sú dočasné a bez 
vzdelaných ľudí pôsobiacich na Slovensku dočasné aj zostanú. Srdce 
spojenej Európy je geograficky malé, jeho intelektuálny rozmer a význam 
je v jeho rukách. 

Podrobnosti a technické údaje o spôsobe asignácie 2 % dane v r. 2005 
sa dozviete na internetovej stránke www.uniba.sk a www.rozhodni.sk. 
Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie 

ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, môžu 
poukázať 2 % z dane neinvestičnému fondu Univerzity Komenského 
na tlačivách, ktoré nájdu v tomto čísle spravodaja.  

Doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc.,  
správca fondu 

V tomto roku uplynú už tri roky, keď na Lekárskej 
fakulte UK v Bratislave vznikol „Sapientia klub“, 
dobrovoľný spolok terajších a bývalých pracov-
níkov LF UK. Cieľom priateľských  stretnutí je pri-
pomínanie si minulých významných skutočností, 
diskusie k aktuálnym otázkam, besedy s výz-
namnými predstaviteľmi vedeckého, politického 
a spoločenského života. Odborníci na základe svo-
jich skúseností, poznatkov a životného nadhľadu 
sa tu vyjadrujú k najzávažnejším celospoločen-
ským udalostiam a posledným vedeckým obja-
vom. Pripomínajú život a prácu predchádzajúcich 
generácií a dopĺňajú celistvosť názorov do potreb-
nej rovnováhy.  

Klub zaujíma významné miesto v dotváraní obra-
zu fakulty, pri formovaní jej historického odkazu, 
ale aj pri nastoľovaní nových úloh pre budúce ge-
nerácie. Záštitu nad klubom prevzal prof. MUDr. 
Pavel Traubner, PhD., dekan LF UK, ktorý pri jeho 
otvorení zdôraznil kontinuitu lekárskeho vzdelá-
vania a v nej miesto učiteľov lekárskej fakulty. 
Vyzdvihol tiež aktivitu zakladajúcich profesorov 
Sapientia klubu na prospech budovania a ďalšieho 

rozvoja fakulty a pripomenul aj jednu z hlavných 
zásad štatútu klubu, ktorou je múdrosť, skúsenosť 
a pamätlivosť pre úžitok LF UK a všetkého, čo je 
na svete prospešné a dobré. 

V tomto duchu sa členovia Sapientia klubu 
stretli dňa 26. januára 2005 už na svojom 
26. stretnutí, ktoré bolo tentoraz venované otáz-
kam ďalšieho rozvoja gynekológie a pôrodníc-
tva (prof. K. Holomáň).  

A aké ďalšie okruhy otázok boli doteraz pred-
metom našich stretnutí? Napríklad minulosť, sú-
časnosť a budúcnosť lekárskych fakúlt (prof. Čatár, 
prof. Traubner), alergie a klinická imunológia (prof. 
Štefanovič), aktuality z kardiológie (prof. Šimkovic, 
prof. Riečanský, prof. Murín), človek a inštitúcia 
(prof. Kmety), vzťah psychického a somatického  
v medicíne (prof. Zikmund), aktuálne medicínsko-
právne aspekty (prof. Čič), urologické problémy 
mužov vyššieho veku (prof. Horňák), diskusia o li-
teratúre, politike a tvorbe (Ladislav Ťažký), pokroky 
v stomatológii (prof. Ležovič), zdravotnícka reforma 
(prof. Virsík), schizofyziológia, nutričná neuroveda, 
evolúcia mozgu (prof. Hájek), tvár života videná 

semiológiou (prof. Borecký), globalizácia a národ-
ná kultúra (Anton Hykisch), integračné predpokla-
dy a realita (Ing. Lysák), chirurgia v medicínskej 
hierarchii (prof. Siman), hlina ako osud (Ignác Biz-
mayer, Ján Čomaj), kvalita, účinnosť a bezpečnosť 
liekov (Dr. Parrák), Slovensko a Maďarsko pred  
II. svetovou vojnou (Dr. Deák), Slovenská lekárska 
spoločnosť (prof. Čierny), retrospektívy vývoja vo 
vodnom hospodárstve (doc. Binder), Slovensko 
v súčasnosti (Drahoslav Machala), ženská prosta-
ta (prof. Zaviačič). 

Na stretnutiach sa doteraz zúčastnilo viac ako 
300 účastníkov. Je to iste aj zásluhou vynikajúcej 
organizačnej práci emeritného profesora M. Va-
lenta a prof. Štefanoviča, ktorý predsedá klubu. Ak 
Vás uvedené témy zaujali – príďte na naše ďalšie 
stretnutia, už teraz ste vítaní (info: bll@fmed.uniba.sk). 

Záverom by som rád uviedol slová Mgr. Draho-
slava Machalu, spisovateľa, ktorý na klube hovoril 
o Slovensku a jeho súčasnosti: „Prísť medzi vzde-
laných a rozhľadených slovenských lekárov bol pre 
mňa sviatok vo všedný deň. “ 

Marián Bernadič 

Sapientia klub na Lekárskej fakulte UK oslávi tretie výročie
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Čaká nás zavedenie dodatku k diplomu – nového dokladu o absolvovaní štúdia 
Od akademického roku 2005/2006 môžu vyso-

ké školy prijímať študentov už len na štúdium 
študijných programov. V súvislosti s touto skutoč-
nosťou sa musí Univerzita Komenského, osobitne 
Oddelenie študijných vecí Rektorátu UK, dôkladne 
pripraviť na komplexné zabezpečenie vydávania 
dokladov o absolvovaní štúdia, ktoré sa v porov-
naní s doterajšou praxou vyznačuje dvoma zásad-
nými odlišnosťami:  

1. Absolventom študijných programov (prví ab-
solventi môžu opustiť brány našej univerzity už  
v roku 2007) bude univerzita na základe osobitnej 
žiadosti vydávať doklady o vzdelaní aj v anglickom 
jazyku.  

2. Absolventom študijných programov bude uni-
verzita vydávať ako prílohu k vysokoškolskému 
diplomu dodatok k diplomu – čo je úplne nový 
doklad o absolvovaní štúdia. 

Čo je dodatok k diplomu, aký bude jeho 
praktický význam pre absolventa a prečo sa pri-
stúpilo k jeho zavedeniu ako povinnej prílohy 
k vysokoškolskému diplomu? 

Pokúsime sa na tieto otázky v stručnosti odpo-
vedať. 

V roku 1996 Rada ministrov Európskej únie pri-
jala rozhodnutie o vypracovaní vzoru nepovinnej 
prílohy k vysokoškolskému diplomu, tzv. dodatku 
k diplomu (ďalej len „dodatok”), v origináli Diplo-
ma Supplement, s cieľom uľahčiť absolventom 
vysokých škôl európskych krajín uznávanie do-
kladov o vzdelaní v iných krajinách, ako bol doklad 

vydaný. Prácami na vzore dodatku bola pove-
rená pracovná skupina pozostávajúca zo špe-
cialistov z oblasti uznávania dokladov z vysokých 
škôl, zástupcov Európskej komisie, Rady Európy  
a UNESCO/CEPES. Na vypracovaní vzoru dodatku 
sa zúčastnilo 31 európskych univerzitných centier 
a modely dodatku k diplomu boli overované  
60 inštitúciami. Výsledkom uvedeného úsilia sa stal 
vzor dodatku k diplomu, ktorý má poskytnúť ďal-
šie informácie o nadobudnutej kvalifikácii, s cieľom 
zlepšiť medzinárodnú „transparenciu” a spravodli-
vé uznanie dokladu o vzdelaní nielen na akade-
mické, ale aj na profesijné účely. Je vypracovaný 
tak, aby poskytoval popis charakteru, úrovne, ob-
sahu a postavenia štúdia, ktoré bolo realizova-
né a úspešne ukončené jednotlivcom, ktorého 
meno je uvedené na origináli diplomu. Popisuje 
skúsenosti, ktoré študent nadobudol počas uni-
verzitného štúdia, umožňuje porovnávanie medzi 
európskymi edukačnými systémami, ktoré sú 
niekedy veľmi odlišné. Dodatok nemá obsahovať 
žiadne hodnotenie, stanovenie ekvivalencie alebo 
odporúčanie na uznanie.  

Dodatok bol zavedený vo viacerých krajinách 
Európy, či už ako povinná alebo nepovinná prílo-
ha k diplomu, a je skutočne výborným „navigáto-
rom” pre inštitúcie, ktoré sa zaoberajú uznávaním 
dokladov o vzdelaní či už na akademické alebo 
profesijné účely. Vo všeobecnosti pomáha absol-
ventovi rýchlo zrealizovať v danej krajine proces 
uznania svojho vzdelania a v konečnom dôsledku 

rýchlo sa zaradiť do praxe alebo pokračovať ďalej 
v štúdiu.  

Po úspešnej aplikácii projektu so vzorom do-
datku sa jeho zavedením ako povinnej súčasti do-
kladov o absolvovaní vzdelania zaoberali ministri 
školstva európskych krajín na svojich vrcholových 
stretnutiach, a to v roku 1999 v Bologni a roku 
2003 v Berlíne. Jedným zo záverov stretnutia mi-
nistrov v Berlíne v oblasti uznávania akademic-
kých titulov a období štúdia bolo prijatie odpo-
rúčania, aby po roku 2005 mal každý absolvent 
dostať automaticky a bezplatne Diploma Supple-
ment. 

V Slovenskej republike bol Diploma Supple-
ment zavedený ako dodatok k diplomu zákonom 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov ako povinná súčasť dokladov o absol-
vovaní štúdia pre absolventov štúdia v študijných 
programoch.  

Náležitosti dodatku k diplomu presne stanovu-
je v paragrafe 8 Vyhláška MŠ SR č. 614/2002 
Z.z. o kreditovom systéme štúdia, ktoré uvádza-
me v prehľade nižšie. Súčasťou dodatku k diplomu 
v časti 8 je informácia o systéme vysokého školstva 
v Slovenskej republike, ktorú vypracúva a zverejňu-
je MŠ SR. 

O príprave a realizácii projektu dodatku k dip-
lomu na Univerzite Komenského vás budeme bliž-
šie informovať v niektorom z nasledujúcich čísel 
spravodaja Naša univerzita. 

 

NÁLEŽITOSTI DODATKU K DIPLOMU 

1. INFORMÁCIE O ABSOLVENTOVI VYSOKEJ ŠKOLY 
1.1. Priezvisko/priezviská: ......................................................................
1.2. Meno/mená: .....................................................................................
1.3. Dátum narodenia (deň, mesiac, rok): .............................................
1.4. Identifikačné číslo alebo kód študenta: ..........................................

2. INFORMÁCIE O ZÍSKANOM VZDELANÍ 
2.1. Názov dokladu o absolvovaní štúdia a udelený akademický titul 

(v slovenskom jazyku): ....................................................................
2.2. Študijný odbor: ................................................................................
2.3. Názov a druh vysokej školy, ktorá vydala diplom  

(v slovenskom jazyku): ....................................................................
2.4. Názov a druh inštitúcie (ak je iná ako v 2.3.), na ktorej sa 

realizovalo štúdium (v slovenskom jazyku): ...................................
2.5. Jazyk/jazyky výučby/skúšok: ..........................................................

3. INFORMÁCIE O STUPNI VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELANIA 
3.1. Stupeň vysokoškolského vzdelania: ...............................................
3.2. Štandardná dĺžka štúdia: ................................................................
3.3. Požiadavky na prijatie: .....................................................................

4. INFORMÁCIE O OBSAHU ŠTÚDIA  
A O DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOCH 
4.1. Forma štúdia: ...................................................................................
4.2. Údaje o študijnom programe: .........................................................
4.3. Zoznam študovaných predmetov a dosiahnutý prospech/kredity 

(podľa výpisu výsledkov štúdia): ....................................................
4.4. Klasifikačná stupnica: ......................................................................
4.5. Celkové hodnotenie (v slovenskom jazyku): ..................................

5. INFORMÁCIE O FUNKCII VZDELANIA 
5.1. Prístup k ďalšiemu štúdiu: ...............................................................
5.2. Postavenie v systéme odborných kvalifikácií (ak možno uviesť): ......

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE 
6.1. Ďalšie informácie: ............................................................................
6.2. Ďalšie informačné zdroje: ................................................................

7. CERTIFIKÁCIA DODATKU 
7.1. Dátum: .............................................................................................
7.2. Meno a podpis: ................................................................................
7.3. Funkcia: ...........................................................................................
7.4. Oficiálna pečiatka alebo pečať: .......................................................

8. INFORMÁCIA O SYSTÉME VYSOKÉHO ŠKOLSTVA  
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

Mária Holická, Oddelenie študijných vecí RUK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muž a žena – z dielne študentov Katedry výtvarnej výchovy PdF UK
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Dobrý (elektronický) vietor 
Mnohí, čo boli aspoň trocha znalí situácie, neverili. Neverili, že sa 

nám podarí už v roku 2004 získať prevádzkovateľný nástroj na kom-
plexnú podporu elektronického vzdelávania (EL). Teraz môžem s po-
tešením napísať, že ho od Vianoc máme pre celú univerzitu a nič nám 
nestojí v ceste, aby sme naše ambície v tejto forme vzdelávania na-
plno realizovali. UK z účelových prostriedkov rozvojového projektu 
zakúpila Learning Management System „eDoceo“ (ďalej len LMS). Ide 
o produkt firmy Trask, Praha.  

Čo charakterizuje LMS eDoceo a čo umožňuje?  
Pri tvorbe EL kurzov možno používať štrukturované texty, obrázky, 

multimediálne modality. Študent môže v kurze pracovať individuálne 
alebo ako člen definovaného tímu. Učiteľ môže v priebehu štúdia štu-
dentovi poskytovať potrebnú podporu. Systém stráži i nastavené časo-
vé limity (napr. na preštudovanie istého celku). Keďže LMS rešpektuje 
medzinárodné EL štandardy (IMS, AICC, SCORM), je možné doň 
prenášať už vytvorené kurzy, ktoré zodpovedajú týmto štandardom. 
Testovanie („skúšanie“) v LMS poskytuje širokú variabilitu – otázky je 
možné postaviť tak, že správna je jedna alebo viac odpovedí z po-
núkaných, odpoveď je možné na voľné miesto doplňovať znakmi, vy-
berať „správne miesto“ v obrázku, usporadúvať ponúknuté možnosti do 
správneho poradia i odpovedať voľným textom alebo uvedením čísel-
ného intervalu.  

LMS je sieťovou aplikáciou, ktorá bude prevádzkovaná na serveri 
UK. Je v nej možné vytvárať domény, napr. pre fakulty, ktoré by mali 
mimoriadny rozsah využívania EL. Užívatelia LMS majú v systéme, 
samozrejme, pridelené rôzne práva podľa toho, akej sú kategórie (ad-
ministrátor systému – manažér – tútor – učiteľ – študent). Výhodou je, 
že LMS umožňuje prácu nielen on-line, ale študijné materiály si štu-
denti môžu stiahnuť a používať ich aj v off-line režime, teda bez nutnosti 
priebežného pripojenia na sieť. Rovnakým spôsobom možno pracovať 
s nástrojom „Autor“, ktorý je určený na vytváranie študijných mate-
riálov.  

O akom využívaní nášho EL systému uvažujeme? 
V rámci našich akreditovaných študijných odborov/programov ho 

budeme môcť používať v celej šírke, pre ktorú sa EL, resp. jeho prvky 
používajú – počnúc najjednoduchším spôsobom (podpora tradičnej 
kontaktnej výučby), cez kompletné kurzy, končiac dištančnou metó-
dou štúdia. Vysoké školy podobné systémy s úspechom využívajú aj 

iným spôsobom – napr. nimi šetria prostriedky vydávané na „povinné 
školenia“ zamestnancov (typu BOZP). Osobitnou parketou, kde má 
tento systém veľkú perspektívu, je celoživotné vzdelávanie. Poverený 
riaditeľ Centra ďalšieho vzdelávania UK oň už prejavil zreteľný záujem 
a iste bude v tejto veci kontaktovať jednotlivé fakulty.  

UK aktuálne zakúpila taký počet licencií, ktorý by mal na najbližší 
čas zabezpečiť, aby všetkým reálnym záujemcom o prácu v LMS mo-
hol byť priznaný prístup do systému, či už pôjde o učiteľov alebo štu-
dentov. Jednotlivosti používania v priebehu februára upraví predpis 
rektora UK, ktorý v prvej verzii stanoví najmä spôsob, za ktorého sa 
bude možné do systému registrovať. Zároveň bude v Kolégiu rektora 
UK pokračovať diskusia o tom, ako sa budú tvorcom EL kurzov tieto 
ich diela zaratúvať medzi „tradičné“ skriptá/učebnice. Zložitejšiu disku-
siu očakávam o spôsobe, kedy a ako bude kompletný kurz zadefino-
vaný ako kurz študovaný len EL metódou. Fakulty budú vyzvané, aby 
nominovali svojich zástupcov, ktorých zodpovední zamestnanci Centra 
informačných technológií UK vyškolia v základoch obsluhy LMS vrá-
tane tvorby študijných materiálov tak, aby títo mohli svoje vedomosti 
distribuovať ďalej na fakulte a ďalej ich nezávisle rozvíjať.  

O ďalšom rozvoji EL rozhodneme do veľkej miery našou aktivitou  
a formulovaním vlastných predstáv. Poznamenávam, že EL je „v kurze“ 
a financie na jeho rozvoj môžeme získať aj z rôznych európskych gran-
tov. V prípade záujmu fakúlt vznikne centrum elektronického vzdelá-
vania UK, ktoré bude konzultačným pracoviskom pre tie fakulty, ktoré 
sa o takto zabezpečovanú technologickú podporu tvorby EL doku-
mentov a podporu používania EL budú uchádzať. Aktuálne je zod-
povedným administrátorom LMS na UK doc. RNDr. P. Sůra, PhD. 

Želám nám všetkým dobrý vietor do plachiet pri využívaní tohto moc-
ného nástroja na vzdelávanie vo forme, o ktorej sme doteraz najmä 
počúvali, pretože sme pre ňu na UK ako celku nemali vytvorené dosta-
točné podmienky. Teraz je na nás, ako LMS začneme plniť konkrétnymi 
výučbovými materiálmi. Teším sa, že čoskoro budeme diskutovať o tom, 
koľko ich je, ako dobre sú postavené obsahovo i formálne a ako 
rýchlo sme našli odvahu zaradiť ich do tradičnej výučby. Verím, že 
nájdeme dosť vôle, aby sme rýchlo zvládli „technológiu“ výroby EL štu-
dijných materiálov a dosť múdrosti, aby sme identifikovali tie miesta, 
kde je EL prospešný.  

M. Dúbrava, prorektor UK 

 
 

Peter Slavkovský: KORENE SLOVENSKEJ VEDY A NOBELOVA CENA ZA FYZIOLÓGIU ALEBO MEDICÍNU 
Slovak Academic Press, Bratislava 2005, 164 s. 

V prvých dňoch tohto roka nás veľmi milo 
prekvapilo vydanie knižky RNDr. Petra Slav-
kovského, CSc., vedeckého pracovníka Ústavu 
patologickej fyziológie LF UK v Bratislave. Kniž-
ka vyšla s finančným prispením Spoločnosti 
autorov vedeckej a odbornej literatúry. 

Rád sa stotožňujem s tým, čo autor sám na 
začiatku píše: „Napísať knižku zaoberajúcu sa 
históriou vyžaduje odvahu. Pripomienky profe-
sionálnych historikov k výberu osobností, k po-
užitým prameňom, k forme spracovania môžu 
priniesť aj mnohé pochybnosti. Na druhej strane 
potreba pripomínania si našej vedeckej histó-
rie, budovanie národného povedomia sú možné 
aj pripomenutím si významu rodákov zo Slo-
venska, ktorí prispeli k rozvoju celosvetových 
vedeckých poznatkov.“ 

V predhovore autor hovorí o zámere knižky 
a o potrebe vedeckého bádania. Veľký dôraz 
kladie na prostredie, „v ktorom sa veda robí“. 
Túto skutočnosť mimoriadne vysoko oceňujem. 
Potvrdzujú to aj ďalšie stránky, na ktorých sú 
nielen úspechy, ale aj „osudy“ významných 
osobností zo Slovenska, ktorí nenachádzali  
v minulosti doma ani pochopenie ani priestor 
pre realizáciu svojich vedeckých výsledkov. Pri 
kritickom pohľade na našu súčasnosť vidím 
isté analógie, ktoré by nám nemali byť ľaho-
stajné. 

Na malom priestore sa autorovi podarilo 
predstaviť vybrané osobnosti tak, že poskytuje 
veľmi fundované informácie, ktoré majú viacej 
„príchuť vedeckosti“ ako „historickosti“. Neglo-
rifikuje, ale robí analýzu toho, čím sa o ve-
decký pokrok zaslúžili vybrané osobnosti od 
Jána Webera po Teofila Rudolfa Niederlanda. 
Vzhľadom na to, že knižka je potrebnou litera-
túrou pri výučbe predmetu – základy vedeckej 
práce, považujem výber za veľmi šťastný. 

Druhú časť knižky tvoria informácie o vedec-
kom prínose všetkých, ktorým bola za celú 
históriu udelená Nobelova cena za fyziológiu 
alebo medicínu (1901 – 2003). Veľmi stručné 
informácie sú usporiadané chronologicky. Pri-
bližujú nielen podstatu ocenených objavov, ale 
aj obraz o vývoji vedeckého bádania, o tom, 
čo sa oceňovalo a ako sa vedecké bádanie 
„ponára“ hlbšie a hlbšie „do sveta molekúl a do 
sveta zložitých vzťahov“. 

Po Hulínovom Úvode do vedeckého bádania 
1 z roku 2003 je táto knižka vlastne komple-
tizáciou študijnej literatúry pri výučbe už spo-
mínaného predmetu – základy vedeckej práce. 
Viem, že do konca februára 2005 vyjde aj 
druhý diel Úvodu do vedeckého bádania. Pred-
pokladám, že sa tieto tri knižky stanú veľmi 
dobrým a uceleným základom pre výučbu 
predmetu, ktorý sa začal vyučovať na Lekárskej 
fakulte UK pred dvoma rokmi. Jeho zrod však 

začal na LF UK pred vyše tridsiatimi rokmi 
prednáškami, seminármi a učebnými textami – 
„Úvod do vedeckého bádania v biologicko-le-
kárskych vedách“. Možno dúfať, že spolu s me-
todológiou vedeckého bádania, ktorá sa vyu-
čuje na Filozofickej fakulte UK, sa začínajú na 
univerzite tvoriť nové obrysy „výchovy k vedec-
kosti“. Aj z tohto hľadiska považujem knižku, 
o ktorej hovorím, za veľmi cennú. Citlivý pohľad 
autora je zaujímavý nielen pre študentov, ale 
aj pre zrelých a veľmi zrelých učiteľov a vedec-
kých pracovníkov univerzity.  

Jazyková precíznosť a forma spracovania 
spolu s polygrafickou dokonalosťou tvoria  
z knižky veľmi pekné dielo neveľkých rozmerov. 
Knižku možno čítať aj nesúvislo, podľa výberu 
osobností a záujmu čitateľa. Jej obsah môže 
byť intermitentným procesom nášho oboha-
covania sa, nášho obdivu ku skromnejším, ale 
pokojnejším časom minulosti v porovnaní s te-
rajšou našou akcelerujúcou sa súčasnosťou. 
Knižka nie je „návodom“ na to, ako sa stať sláv-
nym, ani nie je návodom na zdokonaľovanie 
formálnej stránky – „robenie prezentácií a písa-
nie elaborátov“. Táto knižka je cenná pre štu-
dentov a zaujímavá pre intelektuálov z hľadis-
ka jej uceleného pohľadu na prínos vedeckého 
poznania. 

Prof. Ing. Miroslav Ferenčík, DrSc. 

Recenzia 
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Kaplnka Ukrižovania v Aspremontovom paláci 
na Lekárskej fakulte UK otvorená 

V predvianočnom čase dňa 20. decembra 2004 
zarezonovalo nielen našou univerzitou, ale ce-
lou spoločnosťou otvorenie Kaplnky sv. Kríža 
v Aspremontovom paláci v Bratislave, v ktorom 
sídli Dekanát Lekárskej fakulty UK. Slávnostné-
ho otvorenia kaplnky sa zúčastnil celý rad význam-
ných osobností nášho politického, cirkevného, 
spoločenského i akademického života. V zastú-
pení prezidenta republiky sme privítali vedúceho 
kancelárie prezidenta SR M. Číča, ministrov vlády 
SR – ministra školstva M. Fronca a ministra zdra-
votníctva R. Zajaca, Jeho Eminenciu arcibiskupa 
J. Sokola, metropolitu Slovenska, a Jeho Excelen-
ciu H. J. Nowackeho, pápežského nuncia na Slo-
vensku, predsedu samosprávneho bratislavského 
kraja Ľ. Romana, primátora Bratislavy A. Ďurkovské-
ho, magnificencie rektora VŠVU prof. Hofstädtera 
a rektora UK doc. Františka Gahéra, prorektorku 
a prorektorov UK doc. A. Predmerskú, MUDr. M. 
Dúbravu a MUDr. P. Osuského, dekanov viacerých 
fakúlt, riaditeľov FN a ďalších vzácnych hostí. 

Myšlienka obnoviť kaplnku, ktorá bola viac ako 
70 rokov neprístupná, vznikla po roku 1989. Otvo-
renie a sprístupnenie „trinástej komnaty“ dekanátu 
bolo nielen výrazom úcty k historickým hodnotám, 
ale aj symbolom demokratizačného procesu 
v spoločnosti a na vysokých školách. Mottom ce-
lej rekonštrukcie bola myšlienka prof. MUDr. P. 
Traubnera, PhD., dekana LF UK: „Kaplnka nech je 
miestom pre stíšenie sa v zhone dneška pre všet-
kých, ktorí o to stoja, bez rozdielu náboženstva  
a národnosti“. A nielenže vyslovil tieto myšlienky 
podporujúce zjednocovanie, ale predložil aj kon-
krétny program, ako ich realizovať, a to nielen po 
obsahovej stránke, ale aj z hľadiska získania po-
trebných prostriedkov. A treba povedať, že tento 
program a jeho realizácia ako zo strany prof. P. 
Traubnera tak i spolupracujúcich pedagógov  
i študentov z VŠVU, si zaslúži najvyššie uznanie 
a úctu. Cieľ viacročného úsilia – vrátiť kaplnke 
pôvodný vzhľad a sprístupniť ju pre všetkých uči-
teľov i študentov Lekárskej fakulty UK – sa splnil.  

Na slávnosti, pri ktorej prof. P. Traubner zapá-
lením sviece symbolicky kaplnku otvoril, zazneli 
vyjadrenia viacerých hostí, ktorí zdôraznili nielen 
význam obnovenia tejto nádhernej kaplnky, ucho-
vanie historického bohatstva pre ďalšie generácie, 
ale aj duchovný rozmer tohto činu a jeho dosah 
na život Lekárskej fakulty UK i celej univerzity.  

Ako zdôraznil moderátor slávnosti prodekan doc. 
M. Bernadič, „...otváranie sa svetu, iným národom, 
iným kultúram je posolstvo, ktoré sme prijali a kto-
ré chceme odovzdávať ďalej. Prijatie tohto posol-
stva znamená odomknúť zámky a závory v sebe 
samom, vo vlastných srdciach. Otvorenie kaplnky 
symbolizuje aj túto myšlienku“.  

Všetci prítomní obzvlášť emotívne vnímali 
hudobné skladby v podaní husľového virtuóza  
P. Michalicu, ktorých citlivý výber umocnil v nád-
hernej akustike vnímať výsledok precíznej práce 
reštaurátorov. Títo zvládli nielen náročnú rekon-
štrukciu Oltára sv. Kríža, oltárnych obrazov, ale aj 
nástenných malieb, figurálnych kompozícií a mož-
no rovnako náročnú rekonštrukciu dlažby, pod-
moknutých a popraskaných stien a poškodených 
dverí a okien. Na projekte sa zúčastnili študenti 
VŠVU z ateliéru reštaurovania Barbora Burianová, 
Martin Mikuláš a Pavol Ševčík, ktorí pod odbor-
ným vedením svojich učiteľov prof. D. Salamono-
vej a doc. V. Plekanca výrazne prispeli k úspešnej 
rekonštrukcii kaplnky. Reštaurovanie sa nieslo 
v kolektívnom duchu viacerých reštaurátorov, che-
mikov a kunsthistorikov. Vyžiadalo si mnoho zruč-
nosti, talentu, skúseností, ale najmä trpezlivosti  
a odhodlania prinavrátiť dielu jeho pôvodnú auten-
tickosť. Práce si vyžiadali veľké úsilie a nemalé 
finančné prostriedky. Na rekonštrukciu prispel aj 
Štátny fond kultúry ProSlovakia, niektoré cirkvi, 
sponzori, no najmä fakulta z mimorozpočtových 
prostriedkov.  

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o to, že 
Kaplnka sv. Kríža s Oltárom Ukrižovania je opäť 
živou pamiatkou, ktorá bude naďalej slúžiť svoj-
mu pôvodnému zámeru. M. Bernadič 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z histórie kaplnky 
 

Letný palác Aspremontov bol postavený
ako jednoposchodový záhradný palác
pavilónového tvaru v roku 1770 cisársko-
kráľovským komorníkom grófom Gobertom
Jánom z Aspremontu. Palác bol postavený
na pozemku bývalej Erdödyho záhrady,
ktorú gróf z Aspremontu kúpil rok predtým
za 44 000 zlatých. Projekty pôvodne zamýš-
ľaného dvojposchodového paláca pripravil
J. I. Thallberr. Hlavná fasáda paláca hľadí
do záhrady upravenej podľa dobového
vkusu vo francúzskom štýle (dnes Medická
záhrada). Palác bol po štýlovej stránke po-
značený dekórom Ľudovíta XVI., v interié-
roch sú motívy vavrínových vencov, stužko-
vých girlánd a medailónov, ktoré sú dobre
zachované v slávnostnej sále (teraz miest-
nosť Vedeckej rady LF UK), krytej širokou ku-
polou.  

Kaplnka sv. Kríža je umiestnená na prí-
zemí a je postavená v neskorobarokovom
slohu. Kaplnka je zložená z dvoch polí –
vlastná kaplnka a sakristia. Dominantou je
Oltár Ukrižovania z červeného a bieleho
mramoru, na ktorom je oltárny obraz zobra-
zujúci ukrižovaného Krista. Pod obrazom,
ktorý sa pripisuje A. Zollingerovi, je drevené
tabernákulum. Nad oltárom je umiestnená
sochárska kompozícia Boha Otca v obla-
koch s anjelmi. Celý oltár je ladený do
bielej farebnosti so zlatými ozdobami a čer-
venkavými akcentmi. Dodatočne bol na oltár
umiestnený pastel Madonny s dieťaťom.
Nad oltárom je kupola s veľkým priestoro-
vým vydutím. Kopula je zdobená freskovou
maľbou s motívom Adorácie anjelov pred
Eucharistiou. Klenba pri vchodovej časti
do kaplnky je zdobená figurálnou maľbou
s motívom anjelov okolo Božieho mena na-
písaného hebrejsky. V ikonografickej sché-
me oltár a maľby vytvárajú jednotu medzi
obrazom Ukrižovaného Krista s plastikou
Boha Otca a Ducha Svätého, čím sa spája
okruh a význam troch Božských osôb. Spo-
lu s motívmi v bočných medailónoch (Archa
úmluvy, tabule desatora) ide o zdôraznenie
starozákonnej a novozákonnej zmluvy (mon-
štrancia s hostiou) a ich spojenia. Výrazom
adorácie Bohu je potom adorácia Bohu
Starého i Nového zákona a tri Božské osoby
sú tri pohľady na jediného Boha. Pri tomto
oltári kľačala aj Mária Terézia, ktorá palác
obývala pri návštevách Bratislavy. 

Idea kaplnky dovoľuje ju otvoriť ako eku-
menický priestor pre všetkých študentov,
učiteľov, pracovníkov i návštevníkov z celého
sveta.  

(mb)
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Na konci letného semestra sa na fakultách zvykne organizovať študentská anketa o úrovni výučby a kvalite pedagógov. Donedávna to bola 
dobrovoľná aktivita vedení fakúlt, dnes je to podľa vysokoškolského zákona právo študenta „aspoň raz ročne mať možnosť formou anonymného 
dotazníka sa vyjadriť o kvalite výučby a o učiteľoch.“ Pravdou však je, že doteraz fakulty nemajú s realizáciou ankety dobré skúsenosti, pretože sa 
od študentov vracia málo vyplnených dotazníkov a anketa tak stráca svoju výpovednú hodnotu. Že to tak nemusí byť vždy a všade, dokazujú 
skúsenosti Právnickej fakulty UK, ktoré sme s láskavým dovolením redakcie prevzali z PaFUK, časopisu študentov PraF UK, a upravili pre potreby 
nášho spravodaja.  

Z výsledkov študentskej ankety 

Vlani v letnom semestri prebehlo na Právnickej fakulte UK anketové hodnotenie pedagógov študentmi v akademickom roku 2003/2004 (ďalej len 
anketové hodnotenie) v súlade s § 70 ods. 1 písm. h zák. č. 131/2001 Z.z. o vysokých školách.  

 
I. K dotazníku 
Na anketové hodnotenie pedagógov študentmi sa použil dotazník vypra-

covaný študentmi, v ktorom sa však zohľadňovali aj stanoviská pedagógov  
a ktorý bol konzultovaný so sociológom. 

Dotazník obsahuje tieto hodnotiace bloky: hodnotenie práce pedagóga 
na seminári, hodnotenie prednášky, hodnotenie prístupu ku skúšaniu, hod-
notenie konzultačných hodín, hodnotenie osobných vlastností, hodnotenie 
učebníc napísaných pedagógom. Osobitná časť dotazníka sa skladá z hod-
notenia odporúčanej literatúry k predmetu bez ohľadu na pedagóga, z cel-
kového hodnotenia predmetu, z celkového hodnotenia výučby na PraF UK, 
z vyjadrenia názoru na používanie nekomentovaných právnych predpisov na 
seminároch a skúškach. 

 

II. Distribúcia a zber 
K dispozícii bolo 10 000 dotazníkov, distribuovaná bola asi polovica, hlav-

ne na seminároch a pred študijným oddelením, kde bola umiestnená aj 
schránka na zber (v dňoch 17. 4. – 6. 5. 2004, každý pondelok až štvrtok 
od 8.30 do 16.30 h). 

Celkove študenti PraF UK (zástupcovia všetkých ročníkov vrátane piateho), 
odovzdali 810 vyplnených dotazníkov, ktorými hodnotili 98 pedagógov 
PraF UK. 

Študenti prvého ročníka odovzdali 46 dotazníkov, študenti druhého ročníka 
100 dotazníkov, študenti tretieho ročníka 237 dotazníkov, študenti štvrtého 
ročníka 133 dotazníkov, študenti piateho ročníka 192 dotazníkov. Ozna-
čenie ročníka, respektíve semestra štúdia neobsahovalo 102 dotazníkov.  

 

III. Vyhodnocovanie 
Aby mohol byť pedagóg hodnotený, počet k nemu vyplnených dotazní-

kov musel splniť tzv. podmienku minimálnej reprezentatívnosti (t.j. k menu 
odovzdaných dotazníkov muselo byť minimálne 5, reálne dotazníkov na 
osobu prichádzalo viac, maximum bolo 34 dotazníkov na osobu). Túto pod-

mienku splnilo 73 pedagógov. Podmienku minimálnej reprezentatívnosti 
nesplnilo 25 pedagógov, k údajom o nich sa teda pri vyhodnocovaní nepri-
hliadalo, respektíve neboli hodnotení. 

Pedagógovia boli vyhodnocovaní v plus/mínus bodoch a následne z nich 
bol zostavený rebríček. Celkovo bolo možné získať najviac +37 bodov, naj-
menej –57 bodov (z toho –19 bodov za otázky, zaoberajúce sa spoločensky 
nežiadúcimi javmi – hlavne alkoholizmom a arogantným správaním sa, 
ktorých nepraktizovanie by malo byť teoreticky samozrejmosťou, a preto 
za tieto otázky žiadne plusové body). Plusovo bolo hodnotených 48 pe-
dagógov, najvyšší získaný počet bodov bol +35,02. Mínusovo bolo hod-
notených 25 pedagógov, najnegatívnejší získal –29,92 bodov. Do sa-
mostatného rebríčka hodnotenia alkoholizmu pedagógov sa dostalo  
8 pedagógov. Do rebríčka arogantného a urážajúceho správania sa peda-
gógov sa ich dostalo 21. 

Všetky relevantné študentské komentáre boli zosumarizované a sú sú-
časťou záverečnej správy. 

Zhruba dve tretiny respondentov hodnotili celkovú výučbu na fakulte skôr 
negatívne a necelá tretina študentov skôr pozitívne. 

Drvivá väčšina študentov (88,14 %) by privítala, respektíve vyjadrila svoj 
súhlasný postoj k používaniu nekomentovaných právnych predpisov na se-
minároch a skúškach a teda k vyučovaniu a skúšaniu riešení praktických 
prípadov. Proti bolo 6,18 %. Pre úplnosť je nutné dodať, že odpovede na 
tieto otázky doplnili názory o tom, že sa nesmú stratiť teoretické vedomosti 
študentov o znení zákonov, respektíve skúšať vyššie navrhovaným spôso-
bom iba časť odpovede.  

Rešerš zo záverečnej správy anketového hodnotenia pedagógov študentmi 
na PraF UK v akademickom roku 2003/2004 vypracovali Eduard Burda  
a Soňa Špányiová. 

PaFUK č. 44, december 2004 

Rozhovor s dekanom PraF UK doc. JUDr. Mariánom Vrabkom, CSc., 
o anketovom hodnotení pedagógov študentmi v akademickom roku 2003/2004 

 
 Na konci vlaňajšieho letného semestra prebehlo na našej fakulte 

anketové hodnotenie pedagógov študentmi. Ako hodnotíte jeho kva-
litu z hľadiska prípravy? Ako hodnotíte jeho vypovedaciu schopnosť? 

– Po záveroch zo zasadnutia Kolégia rektora UK, ktoré prebiehalo  
v týždni od 22. 11. do 28. 11. 2004 a kde táto problematika bola predmetom 
rokovania, môžem povedať, že hodnotenie našich učiteľov študentmi bolo 
na úrovni univerzity jedno z najlepších, a to čo sa týka počtu odovzdaných 
anketových lístkov, aj pokiaľ ide o samotný priebeh. Osvedčila sa dlho-
dobá príprava anketového hodnotenia, zaujímavý bol aj dotazník, veľmi 
dobre bol zorganizovaný zber anketových lístkov. Takže v tomto smere 
treba pokračovať a zvážiť, čo by sa ešte dalo v dotazníku vylepšiť. Najmä po 
zasadnutí kolégia rektora treba povedať, že s dotazníkom sa ide pracovať 
aj na celouniverzitnej úrovni a je dosť možné, že niektorá z katedier Filozo-
fickej fakulty UK nám ponúkne dotazník, ktorý vypracujú profesionáli. Tým 
nechcem povedať, že by náš dotazník nevypracovali profesionáli. Treba mať 
tiež na pamäti, že naše štúdium je jednoodborové a že všetci študenti hod-
notia všetkých učiteľov. 

Keď si uvedomíme, že máme zhruba 1 900 študentov denného štúdia  
a bolo odovzdaných vyše 800 anketových lístkov, čo je skoro 40 percent, 
myslím si, že vypovedacia schopnosť hodnotenia je dobrá. Chyba je, že 
sa do hodnotenia nezapojili externisti, a to i napriek tomu, že im boli tieto 
anketové lístky ponúknuté. Neprejavili však záujem, naopak po skončení 
anketového hodnotenia mi poslali pár anonymných listov hodnotiacich pe-
dagógov, čo by som neočakával od externistov, ale skôr od denných štu-
dentov, kde sa to však nestalo. 

 Do akej miery sú výsledky prístupné pedagogickej a študentskej 
verejnosti? 

– Tu je trošku zložitejšia situácia, a to jednak preto, že chcem zachovať 
istú anonymitu vo vzťahu ku študentom, a jednak tiež chcem, aby bola za-
bezpečená ochrana osobnosti učiteľov, aby sa nestalo, že pár študentov sa 
rozhodne nejakým spôsobom likvidovať našich učiteľov. Z tohto dôvodu 
som o výsledkoch ankety informoval vo všeobecnosti na vedeckej rade  

a na zhromaždení pedagogických pracovníkov na začiatku akademického 
roka. 

Pokiaľ ide o informovanosť študentov, jedna informácia je v časopise PaFUK 
a ďalšiu informáciu o výsledkoch ankety dostali študenti na stretnutí vede-
nia so študentmi dňa 30. novembra 2004. 

Zverejnili sme aj niekoľko konkrétnych informácií, uviedli sme prvých 
desať najlepšie hodnotených, a čo sa týka posledných piatich, hovoril som  
s ich vedúcimi katedier, aby sa touto skutočnosťou zaoberali. To znamená, 
že mená týchto pedagógov sme nezverejňovali, ani zverejňovať nebudeme, 
budem to riešiť intenzívnymi pohovormi vo vzťahu k týmto učiteľom. 

Sústreďujeme sa najmä na hodnotenia metód a foriem práce, kde sa dá 
vo všeobecnosti povedať aké sú pozitíva a negatíva bez toho, aby sa kon-
kretizovali osoby. V niekoľkých prípadoch sa stalo, že sa učitelia zaujímali 
o nahliadnutie do ich výsledného hodnotenia. Individuálne som si s nimi po-
hovoril, ukázal som im výsledky, prípadne konkrétne pozitívne/negatívne 
ohlasy vypísané z jednotlivých dotazníkov. Kto má záujem, som pripravený  
o jeho hodnotení hovoriť, ukázať mu, čo sa o jeho osobe do hodnotiacich 
hárkov dostalo a aké bolo jeho hodnotenie. 

 Boli alebo ešte budú z tohto hodnotenia vyvodené dôsledky, či už 
k pozitívnemu alebo negatívnemu ohodnoteniu pedagóga? 

– Výsledky z tohoto hodnotenia vyvodené boli a ešte aj budú. Boli v tom 
zmysle, že s dvoma pracovníkmi sme neuzavreli naďalej pracovný pomer, 
odišli zo školy a jeden išiel na dlhodobé neplatené voľno, čo teda boli vý-
sledky negatívneho hodnotenia ich práce. Prvých desať najlepšie hodno-
tených učiteľov bolo ocenených morálne, ich mená boli prezentované na 
vedeckej rade a koniec koncov budú uverejnené aj v PaFUKu. 

S hodnotením priebežne pracujem, individuálne vo vzťahu ku konkrétnym 
učiteľom. A vo všeobecnosti stále hovoríme o pozitívach a negatívach na 
všetkých fórach na úrovni fakulty, najmä hodnotíme metódy a formy práce, 
kde bez toho, že by sme konkretizovalo osoby, sa dajú perfektne využiť 
poznatky a návrhy študentov, ktoré sa objavili v hárkoch. Možno s tým dlho-
dobo pracovať až do ďalšieho hodnotenia. 
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 Ako vnímajú hodnotenie samotní pedagógovia? 
– Vnímajú ho rôzne, ale väčšina, myslím si, to zobrala ako fakt, ako právo 

študentov, ktoré im treba dať k dispozícii v súlade s platnou právnou úpra-
vou. Rozhodujúca časť učiteľov sa nad tým zamýšľa, čo je dobré, a nakoniec 
väčšina aj konštatovala, že v tom treba ďalej pokračovať. Treba však zdô-
razniť, a aj sa stotožniť s tými, ktorí hovoria, že treba dať pozor, aby anke-
tové hodnotenie nemalo likvidačný charakter vo vzťahu k niektorým vopred 
vytipovaným učiteľom. Toto je veľmi dôležité. 

 Ako si predstavujete priebeh anketového hodnotenia v nasledujú-
cich rokoch? 

– Osobne sa domnievam, že treba využiť všetko to dobré, čo sa za tie roky 
už naakumulovalo, lebo si myslím, a aj sa to potvrdilo pri porovnávaní 
v rámci univerzity, že u nás hodnotenie prebehlo na vysoko nadpriemernej 
úrovni, ak nie najlepšej na univerzite, vrátane prípravy, vyhodnotenia a využí-
vania výsledkov. 

V tomto smere treba pokračovať, ešte zvýšiť počet vrátených dotazníkov, 
aby mali ešte vyššiu vypovedaciu schopnosť. A ak sa bude dať, zapojiť do 

hodnotenia aj externistov, pretože ma mrzí, že mali k dispozícii dotazníky 
a nevyjadrovali sa. Pokiaľ to bude záležať odo mňa, rád by som aj v bu-
dúcnosti nejaké výsledky, či už pozitívne alebo negatívne, zverejňoval vo 
vzťahu ku konkrétnym osobám. Vo vzťahu ku katedrám a fakulte treba ne-
ustále hovoriť o metódach a formách práce, pretože tu vidíme, že študenti 
nám jednoznačne naznačili, ktorým smerom sa môže fakulta uberať, a to 
bez toho, že by išlo o nejaké urážky, invektívy. Jednoducho tu sa preuká-
zalo, že študent je naším partnerom vo výchove a vzdelávaní. 

Rád by som na záver poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na hodnotení 
zo strany študentov, pretože zo strany učiteľov to bola viac-menej morálna 
podpora v istých fázach. Takže všetkým, ktorí sa zaoberali hodnotením a ve-
novali mu svoj voľný čas, ďakujem a chcem poprosiť, aby svoje skúsenosti 
z hodnotenia odovzdali mladším kolegom, aby sa v práci pokračovalo, lebo 
si myslím, že na fakulte to nabralo solídnu úroveň a dobrý smer. 

 
Eduard Burda 

PaFUK č. 44, december 2004 

Podpora európskej integrácii v oblasti vysokoškolského vzdelávania 
prostredníctvom Akcie Jean Monnet 

Prostredníctvom Akcie Jean Monnet udeľuje 
Európska komisia akademickým inštitúciám gran-
ty na realizáciu projektov zameraných na európsku 
integráciu v oblasti vzdelávacích aktivít a výskumu, 
ako i na podporu práce výskumných pracovní-
kov. Od roku 2004 je Akcia Jean Monnet právne 
podložená Rozhodnutím č. 791/2004 Európskeho 
parlamentu a výboru. Týmto rozhodnutím bol 
ustanovený komunitný program, ktorého cieľom 
je propagovať organizácie aktívne na európskej 
úrovni a podporovať špecifické aktivity v oblasti 
vzdelávania a prípravy. Teda špecificky stimulovať 
vedomosti a znalosti o európskych záležitostiach 
prostredníctvom vzdelávania, reflexií, diskusií, apli-
kovaného výskumu, aktivít centier excelencie, pro-
fesorov a mladých výskumníkov. Miestne a regio-
nálne partnerstvá univerzít a občianskej spoločnosti 
akcia podporuje najmä prostredníctvom Jean 
Monnet Európskych centier excelencie a národ-
ných sietí – asociácií európskych komunitných 
štúdií (ECSA – European Community Studies As-
sociation). 

Tieto nástroje programu sú otvorené svetu.  
V kandidátskych krajinách poskytujú priestor pre 
rozširovanie znalostí o európskej integrácii a pre 
pomoc univerzitám pri dopĺňaní ich vlastných aka-
demických zdrojov. Na univerzitách mimo Európy 
je ich cieľom zviditeľniť vedecké a akademické ak-
tivity v oblasti európskej integrácie a vývoja Európ-
skej únie. 

Počas rokov 1990 až 2004 Akcia Jean Monnet 
pomohla realizovať 2 500 akademických projektov 
v oblasti európskej integrácie. Takmer 800 univer-
zít ponúka kurzy ako súčasť kurikula. Do aktivít 
Akcie Jean Monnet sa zapojilo viac ako 1 800 aka-
demických pracovníkov a ročne ich navštevuje 
vyše 250 000 študentov. Od roku 2001 sú Jean 
Monnet projekty prístupné aj krajinám strednej  
a východnej Európy a je do nich aktívne zapoje-
ná aj Univerzita Komenského. V priebehu rokov 
2001 až 2004 sme viackrát uspeli v súťažiach 
o pridelenie grantov a dnes sa môžeme pochvá-
liť 7 získanými grantmi.  

Na internetovej stránke: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/ajm 
boli nedávno uverejnené najnovšie výzvy Akcie 
Jean Monnet. 

Podľa nich je možné uchádzať sa o nasledovné 
typy aktivít financované odlišne podľa dvoch roz-
počtových titulov: 

1. Rozpočtový titul 15.02.01.01 (alokovaná 
čiastka na rok 2005 je 3 600 000 EUR) 

A. Výučbové aktivity 
• Jean Monnet Európske centrá excelencie 
• Jean Monnet Chair a ad personam Jean Monnet 

Chair 
• Európske moduly 

B. Podpora pre založenie nadnárodných vý-
skumných skupín 

C. Podpora univerzitných sietí 

2. Rozpočtový titul 15.02.01.06 (alokovaná 
čiastka na rok 2005 je 1 500 000 EUR) 

D. Podpora mladých výskumníkov  
• Mobility  
• Stretnutia a semináre, letné kurzy 
• Organizácia konferencií, seminárov a okrúhlych 

stolov. 

Jean Monnet Európske centrá excelencie 
umožňujú na miestnej a regionálnej úrovni vytvá-
rať spoločný rámec a štruktúru pre prácu akade-
mických pracovníkov, existujúcich dokumentač-
ných centier, výskumných projektov, inštitútov, 
pracovísk a expertov špecializujúcich sa na eu-
rópsku integráciu, s cieľom posilňovať myšlienku 
európskej integrácie a šíriť ju medzi akademickú 
i občiansku verejnosť. Multidisciplinarita, otvorenosť 
voči občianskej spoločnosti a regionálny dopad 
sú kritériá, ktoré majú pri posudzovaní projektov 
najvyššiu hodnotu. 

Jean Monnet Chair a európske moduly rozši-
rujú vzdelávacie príležitosti pre študentov pregra-
duálneho, graduálneho i postgraduálneho štúdia. 
V súčasnosti sa kladie dôraz na dopĺňanie študij-
ných programov kurzami/modulmi o európskej 
integrácii pre študentov prírodných vied, medicíny, 
jazykov, apod. 

Mimoriadnym prínosom schémy Jean Monnet 
najmä pre nové krajiny Európskej únie sú mobi-
litné projekty pre mladých výskumných pracov-
níkov, spájanie nadnárodných výskumných tímov 
a sietí. Umožňujú stretávať sa na seminároch, 
konferenciách, letných školách, zjednodušujú rie-
šenie výskumných projektov, výmenu skúseností, 
vydávanie informačných materiálov a publikácií  
i využívanie multimédií a moderných komunikač-
ných technológií. 

 
Bližšie informácie o jednotlivých aktivitách, ich 

cieľoch, o obsahu, príprave rozpočtu podľa plat-
ných nákladových položiek, o spôsobe predklada-
nia prihlášok, o kritériách a procedúrach výberu, 
o počte a výške finančných splátok pre jednotlivé 
aktivity sú na vyššie uvedenej internetovej adrese. 
Taktiež je možné si na tejto adrese stiahnuť for-
muláre prihlášok.  

Termín uzávierky prihlášok je 31. marec 2005. 
Keďže každý projekt vyžaduje zo strany predkla-
dateľa určitú mieru spolufinancovania, je potrebné 
vziať do úvahy aj reálne možnosti univerzity a jej 
jednotlivých pracovísk.  

 
Daniela Drobná 

 

Aktivita Výška grantu na celé 
obdobie / % 

Kofinancovanie 
univerzity v % 

Maximálna doba 
poskytnutia grantu 

Európske centrá 
excellencie 60 000 EUR /75 % 25 % 3 roky 

J. M. Chair 36 000 EUR/75 % 25 % 3 roky 

Ad personam J.  M.  Chair 21 000 EUR /75 % 25 % 3 roky 

Európske moduly 15 000 EUR /75 % 25 % 3 roky 

Nadnár. výsk. skupiny 120 000 EUR/75 % 25 % 2 roky 

ECSA siete 24 000 EUR/75 % 25 % 3 roky 

Mobility mladých 
výskumníkov 

– 1 000 EUR/os/mesiac 
+ do 1 000 EUR  

na cestovné 
+ 1 000 EUR pre hosť. 

univerzitu 
+ do 2 000 EUR ak ide 

 o prihlášku sietí učiteľov 

– max. 6 mesiacov 

Semináre, konferencie, 
atď.  50 000 EUR/ 50 % 50 % medzi 1. 9. 2005 –  

31. 7. 2006 
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Teologické bádanie na EBF UK 
Práca na bohosloveckej fakulte – to nie je len 

výučba budúcich kňazov a katechétov, to je i ve-
decké bádanie. Bádať znamená hľadať nové rie-
šenia a objavy, vysloviť niečo, čo dosiaľ nebolo  
v danom odbore povedané, alebo bolo aspoň 
nedostatočne zdôraznené.  

Je možné bádať aj v teológii? Nie je za tie dlhé 
storočia už všetko v teológii preskúmané? Čo no-
vého možno ešte v teológii povedať? 

Že je možné bádať aj v teológii, na to poukazujú 
Lutherove slová: „Teológia je nekonečná veda, 
ktorej sa nikdy nedá vyučiť“ (WA 40 III, 63, 17).“ 
A skutočne skúsenosť nás teologických profeso-
rov to potvrdzuje: v teológii je možné stále skúmať 
a hľadať. Markantné je to najmä na cirkevných 
dejinách. Koľko nepreskúmaných stránok cirkev-
ných dejín ešte jestvuje! Stále možno objaviť nové 
dokumenty z minulosti alebo si povšimnúť iné, 
dosiaľ nepreskúmané detaily z dejín cirkvi. Ale nie 
inak je to aj v biblických vedách. Aj tu je možné 
stále hlbšie prenikať do tajov Biblie. Pomáha pri 
tom zlepšená znalosť starých biblických jazykov 
hebrejčiny a gréčtiny. Bádať sa dá vo filozofii i re-
ligionistike. Dnes je veľmi obľúbené štúdium prak-
tických otázok etiky. A tak isto je možné bádať  
v dogmatike a v Lutherovej teológii. V praktickej 
teológii možno zase hľadať nové formy cirkevnej 
práce, ktoré by viedli k obnove cirkvi. 

Významné pre našu fakultu je najmä také báda-
nie, kde by sme mohli ako slovenskí teológovia 
povedať nové slovo aj v rámci svetového teolo-
gického skúmania. Je také niečo možné? Veď na 
teologické bádanie treba mať veľké knižnice a tie 
my Slováci nemáme. Ako sa teda v teologickom 
bádaní chceme rovnať Nemcom, Angličanom ale-
bo Američanom s veľkým počtom teologických 
pracovníkov a s perfektnými knižnicami? 

A predsa je možné, aby i naša malá sloven-
ská teológia prehovorila aj do svetovej teológie  
a aby nás načúvali. Je treba si nájsť také oblasti bá-
dania, kde sa vychádza zo základných diel niekto-
rých teológov alebo filozofov. Ako príklad uvediem 
štúdium Luthera. V novom skúmaní Luthera môže-
me aj my Slováci súťažiť s Nemcami. Základom je 
totiž zbierka Lutherových spisov, teda sto zväzkov 
tzv. Weimarského vydania Lutherových spisov. Tie 
na fakulte máme. Aj Nemci vychádzajú len z tohto 
vydania. Takže kto má radosť zo štúdia Luthera, 
môže v týchto zväzkoch hľadať a prísť na niečo, 

na čo neprišli ani Nemci. A skutočne slovenské 
štúdium Luthera má svoje úspechy, ktoré uzná-
vajú už aj v zahraničí. Na Slovensku sme osvetlili 
najmä niektoré dôrazy Lutherovej sociálnej etiky 
v Lutherovom učení o dvoch ríšach. Nemeckí znalci 
Luthera sa takto musia doslovne učiť zo slovenské-
ho výskumu Luthera. Priznal to napríklad popred-
ný nemecký teologický profesor Helmut Gollwitzer. 
Najväčšia teologická encyklopédia, ktorá má až 
36 zväzkov a volá sa v skratke TRE (ten posledný 
zväzok práve teraz vychádza a už máme z neho 
výňatky), vo svojom poslednom zväzku výslovne 
poukazuje na slovenské úspechy vo výskume Lut-
hera v otázke učenia o dvoch ríšach.  

Veľké možnosti má naša slovenská teológia aj 
v oblasti štúdia diela Jána Ámosa Komenského, 
najmä jeho pozoruhodných teologických názorov. 
Obrovské možnosti pre teologický výskum aj na 
Slovensku dáva oblasť lekárskej etiky, kde na zá-
klade pokroku lekárskej vedy vznikajú každú chvíľu 
nové etické problémy, ku ktorým je treba zaujať 
aj teologické stanovisko. Aj to sa na našej fakulte 
robí a o naše stanoviská je v lekárskych kruhoch 
záujem.  

Inou oblasťou sú biblické vedy. Tam naši profe-
sori pracujú na preklade Písma svätého do sloven-
činy. Aj tu slovenská teologická veda má mnoho-
krát nový spôsob prekladu určitého biblického 
miesta. Jeden zo slovenských návrhov na preklad 
určitého dôležitého biblického miesta prebral už 
najnovší americký (New International Version), fran-
cúzsky (ekumenický preklad), ale aj nemecký pre-
klad (Gute Nachricht) s výslovným publikovaným 
priznaním prekladateľov amerického nového pre-
kladu Písma, že to prebrali zo slovenskej teológie.  

Veľa nových poznatkov prináša slovenská teo-
logická veda aj na rôznych medzinárodných kon-
ferenciách, ktoré organizuje fakulta. Tu si zámerne 
vyberáme také témy, kde sa dá niečo nového 
povedať. Pre zaujímavosť spomeniem len niektoré 
témy našich teologických konferencií, z ktorých 
vydávame aj zborníky. Napríklad konferencia veno-
vaná sociálnej problematike v evanjelickej teoló-
gii, kde boli prezentované viaceré zaujímavé štúdie 
o sociálnej otázke napr. v Starej zmluve, v Novej 
zmluve, u Komenského, u Luthera, u Ragaza i Til-
licha, atď. To všetko bol nový výskum tejto otázky. 
Iné sympózium na našej fakulte zhromaždilo po-
predných slovenských (ale nielen slovenských) 

matematikov na tému: Matematika a teológia  
a osvetlili sa tu veľmi zaujímavé súvislosti mate-
matiky a teológie. Jeden z týchto článkov o vzťahu 
matematiky a etiky od nášho profesora vyšiel 
práve v júni 2004 v USA. Ďalšie sympózium hovo-
rilo o teologickom zhodnotení humoru, čo dosiaľ 
nebolo veľmi spracované ani v zahraničí. Význam-
ným príspevkom v rámci medzinárodnej teológie 
bolo aj sympózium o analógii medzi nebom a ze-
mou, založené na tretej prosbe Otčenáša: „Ako na 
nebi tak i na zemi“. Širokú vedeckú odozvu malo 
aj sympózium o etickom vzťahu k zvieratám ako 
k Božím stvoreniam, kde sa napríklad po prvý raz 
hovorilo aj o dogmatickom zmysle Božieho stvo-
renia zvierat. V minulosti temer žiadna dogmatika 
o zmysle stvorenia zvierat Bohom nehovorila.  
A posledné významné bádateľské sympózium bolo 
minulý rok v septembri na tému: Profesor Kvača-
la – otec modernej komeniológie, kde mnohí 
referenti podali svoje výsledky v oblasti skúmania 
archívov o profesorovi Kvačalovi a jeho objavovaní 
a vydávaní neznámych Komenského spisov. Kon-
com marca pripravujeme na našej fakulte sympó-
zium o výklade Písma, ktoré prinesie mnohé nové 
poznatky v oblasti chápania niektorých biblických 
miest, niektoré z nich aj medzinárodne významné. 

Dôkazom medzinárodného významu bádateľskej 
teologickej práce na EBF UK je skutočnosť, že 
prezident Rakúskej republiky Dr. Thomas Klestil 
dňa 15. apríla 2004 ocenil vedeckú teologickú prá-
cu jedného z profesorov EBF UK, ktorého články 
vychádzajú v nemčine i v angličtine, udelením ra-
kúskeho štátneho vyznamenania Čestného kríža 
za vedu a umenie 1. triedy. Vyznamenanie mu 
bolo osobne odovzdané rakúskym veľvyslancom 
v Bratislave dňa 9. júna 2004 v rezidencii rakús-
keho veľvyslanectva v Bratislave. Ide o vyzname-
nanie, ktoré je udeľované každoročne zahraničným 
predstaviteľom vedy a umenia, ktorých práca ne-
jakým spôsobom mala dopad aj v Rakúsku.  

Toľko azda stačí, aby sme videli, že na Evanje-
lickej bohosloveckej fakulte UK sa deje aj výskum 
a bádanie a neobmedzujeme sa len na výučbu 
našich študentov, budúcich kňazov, prípadne kate-
chétov. Nepreberáme teda len zahraničné teologic-
ké poznatky (čo je síce tiež potrebné), ale máme 
svoju vlastnú teologickú tvorbu, ktorá je význam-
ným príspevkom aj v rámci svetovej teológie.  

Prof. Igor Kišš, prodekan EBF UK 

 

Tenisové dvorce UK v roku 2005 
Ak máte záujem o celosezónne používanie tenisových dvorcov v Areáli 

Univerzity Komenského (AKV UK) v Karlovej Vsi v Bratislave na Botanic-
kej ul. 7, zašlite svoje požiadavky písomne alebo elektronickou poštou 
na Referát podnikateľskej činnosti Rektorátu UK do 31. 3. 2005. 

Záujemcovia o jednorázové používanie tenisových dvorcov, alebo len 
na určitú dobu počas sezóny, môžu svoje požiadavky vopred nahlásiť 
priamo správcovi AKV UK.  

Poplatky za použitie tenisových dvorcov podľa cenníka je záujemca 
poinný uhradiť vopred jedným z týchto spôsobov: 
− poštovou poukážkou na účet Rektorátu UK č. 7000090650/8180, ve-

dený v Štátnej pokladnici, 
− bezhotovostne prevodným príkazom alebo úhradou faktúry na uve-

dený účet Rektorátu UK, 
− v hotovosti správcovi AKV UK na odvod do pokladne RUK. 

Po preukázaní úhrady poplatku správca AKV UK vydá záujemcovi 
preukaz oprávňujúci na vstup na pridelený tenisový dvorec. Držiteľ 
preukazu je povinný preukázať sa ním pri vstupe na vrátnici AKV UK, na 
základe čoho mu budú vydané kľúče od dvorca, šatne a sociálnych za-
riadení. V prípade podozrenia z použitia preukazu neoprávnenou osobou 
pracovníci AKV UK majú právo preukaz zadržať. 

Doba používania tenisových dvorcov počas sezóny je denne v čase 
od 7.00 do 20.00 h. Hracia jednotka začína a končí vždy celou hodinou 
a posledných 5 minút je určených na úpravu dvorca. V prípade opako-

vaného nesplnenia tejto povinnosti môže prevádzkovateľ predčasne zrušiť 
právo používať tenisový dvorec. Záujemca je povinný uhradiť v plnej 
výške škody spôsobené na majetku UK počas svojho pobytu v AKV UK. 

Cenník za používanie tenisových dvorcov za jednu hodinu 

Dvorec Deň,  
doba 

Zamestnanci UK, 
rodinný príslušníci, 

študenti UK 

Mimouneverzitný 
záujemcovia 

antukový 
Denne  

7.00 – 12.00 
13.00 – 20.00 

100,– 120,– 

betónový 
Denne 

7.00 1– 12.00 
13.00 – 20.00 

50,– 70,– 

 

Za rodinných príslušníkov zamestnanca UK sú považovaní len ich 
manželka, resp. manžel a nezaopatrené deti. 

Zamestnanci UK majú právo si čiastočne alebo v celom rozsahu uplat-
ňovať refundácie platby za nájom tenisového dvorca na tej vnútornej orga-
nizačnej jednotke UK, ktorá spravuje prislúchajúci sociálny fond, a to za 
predpokladu, že jej pravidlá tvorby a čerpanie sociálneho fondu počítajú 
s čerpaním na takýto účel.  

(hn) 

VEDA NA FAKULTÁCH
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Zákonom č. 131/2002 Z.z. prišli fakulty od 1. 4. 2002 o svoju 
dovtedajšiu právnu subjektivitu. Niektoré pre to, aby sa tak nesta-
lo, urobili viac, iné nič. Bez ohľadu na mieru svojej angažovanosti 
v tejto veci však všetci začali po tomto dátume žiť v rovnakom 
režime. 

Ten charakterizuje istá nesúrodosť: na jednej strane absencia 
právnej subjektivity fakúlt so všetkými neblahými dôsledkami (kon-
čiac tým, že na univerzite je v konečnom dôsledku za všetko 
„zodpovedný“ rektor ako štatutár organizácie), na druhej strane 
už aj priamo zákonom garantované práva fakúlt. V priebehu 
času bolo nutné tento stav premietnuť aj do podzákonných práv-
nych noriem jednotlivých vysokých škôl. Pomery na každej vy-
sokej škole mohol navyše významne modifikovať jej rektor podľa 
toho, ako sa pozerá na centralizáciu riadenia. Jeden delegoval 
na fakulty pomerne veľké kompetencie, iný temer žiadne. Aký je 
stav na našej škole? Akými kompetenciami disponujú v túto 
chvíľu fakulty? 

Začnime neopomenuteľným právom fakulty určovať svoju vlastnú 
organizačnú štruktúru. 

Počet a štruktúru pracovných miest na fakulte určuje takisto fa-
kulta sama, a to v rozsahu určenom v Štatúte UK. Rozsah právo-
mocí dekana fakulty v otázkach pracovno-právnych je konkrétne 
stanovený v čl. 1 ods. 3 Pracovného poriadku UK, podľa ktorého 
dekan vykonáva pôsobnosť zamestnávateľa. Dekani fakúlt teda 
konajú a rozhodujú v mene univerzity vo veciach uzatvárania, 
zmeny a zrušovania pracovnoprávnych vzťahov v rozsahu dispo-
nibilných mzdových prostriedkov fakulty a v súlade so schvále-
ným počtom a štruktúrou pracovných miest fakulty.  

V ekonomickej oblasti rektor UK v súlade s citovaným záko-
nom a Štatútom UK splnomocnil dekanov fakúlt UK na rozho-
dovanie a konanie v mene príslušnej fakulty UK v nasledovných 
veciach: 
• Nakladanie s finančnými prostriedkami pridelenými fakulte uni-

verzitou, vrátane verejného obstarávania tovarov, prác a služieb 
do výšky 500 000,– Sk pre jednotlivý účtovný prípad. Ak fakulta 
realizuje verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb s hodnotou 
prevyšujúcou čiastku 500 000,– Sk, je fakulta povinná vytvoriť 
výberovú komisiu, ktorej členom je zástupca delegovaný rekto-
rom UK. V tomto prípade s úspešným uchádzačom z verejného 
obstarávania podpisuje obchodnú zmluvu rektor UK a dekan fa-
kulty.  

• Vykonávanie podnikateľskej činnosti, ktorou sa fakulta zaväzuje 
na splnenie záväzku do výšky 250 000,– Sk v rámci jedného 
podnikateľského projektu ročne. Nad uvedenú sumu môže de-
kan konať s predchádzajúcim súhlasom rektora.  

• Schvaľovanie projektov, resp. vyjadrovanie sa k možnosti reali-
zácie projektu na fakulte a k účasti riešiteľov z fakulty na pro-
jektoch financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu do výš-
ky 200 000,– Sk na bežné výdavky a do výšky 100 000,– Sk na 
kapitálové výdavky. Nad uvedenú sumu môže dekan konať 
s predchádzajúcim súhlasom rektora. 

• Spolupráca s inými vysokými školami, fyzickými a právnickými 
osobami, a to aj so zahraničnými, v oblastiach, v ktorých pôsobí 
fakulta, za predpokladu, že z uzatvorených zmlúv vyplývajú povin-
nosti a záväzky len pre fakultu, ktoré fakulta pokryje z vlastných 
peňažných fondov alebo z iných vlastných prostriedkov a zdrojov. 

• Zmluvy o nájme nebytových priestorov, o nájme pozemkov a by-
tu, ktoré sú v užívaní fakulty, podpisujú spoločne rektor a dekan.  
Vo vedeckovýskumnej sfére je fakulta svojbytná pre určovanie 

zamerania a organizovania svojej tvorivej činnosti.  
Právomoci fakulty v oblasti študijnej plynú priamo zo zákona. 

Fakulta v svojej pôsobnosti určuje ďalšie (fakultne špecifické) 
podmienky prijatia na štúdium na študijné programy, ktoré sama 
uskutočňuje, vytvára nové študijné programy, rozhoduje o akade-
mických právach a povinnostiach svojich študentov. Fakulta  
v intenciách Štatútu UK a Študijného poriadku UK stanovuje svoje 
počty prijímaných prvákov i organizáciu štúdia. 

Akékoľvek delenie kompetencií v zložitejšie štruktúrovanom 
celku musí rešpektovať rovnováhu práv a povinností. Sme si do-
statočne vedomí, ako nesieme túto duálnu kompetenčnú zodpo-
vednosť?  

M. Dúbrava, prorektor UK 

V rámci 5. rámcového programu Európskej únie sa Katedra polito-
lógie Filozofickej fakulty UK stala úspešným koordinátorom trojročné-
ho projektu „CULTPAT“ (Cultural Patterns of the European Enlargement
Process), ktorý sústreďuje okrem vlastného pracoviska a ďalších
slovenských inštitúcií aj vedecký a výskumný potenciál univerzít a vý-
skumných pracovísk z Rakúska, Bulharska, Maďarska, Francúzska
a Švajčiarska. Zodpovednou riešiteľkou projektu je doc. PhDr. Silvia
Miháliková, PhD. 

Univerzita Komenského 
koordinuje komparatívny výskum 

v spoločenských vedách 
Projekt sa zameriava na otázky rekonštrukcie kultúrnych vzorov na

miestnej, regionálnej a európskej úrovni od roku 1989/1990. Pokra-
čujúci proces tvorby nového európskeho politického priestoru
a rozširovanie Európskej únie vyzýva k zmenám v nazeraní na vzťahy
medzi „Východom a Západom“, mení tieto vzťahy a redefinuje pojem
„európskosť“. Proces rozširovania znamená rekonfiguráciu európskej
architektúry s Európskou úniou v jej centre a posúva význam konštruk-
cie novej európskej identity.  

CULTPAT je založený na predpoklade, že referencia ku kultúrnym
vzorom vytvára rámec pre politický diskurz a tvorbu politiky. Nejde
len o jednoduché presadzovanie skupinových nadnárodných, ná-
rodných či lokálnych záujmov, nezávislých od určitého kultúrneho
backgroundu, ale je výrazom určitého kultúrneho systému a súčasťou
širšieho kultúrneho kontextu. 

Súčasné politické debaty o „rozšírenej“ Európe a jej ďalšom rozširo-
vaní (napr. juhovýchodná Európa a/alebo Turecko), vyzdvihujú potrebu
legitimity a politickej dôvery, zdôrazňujú otázky demokratických defici-
tov, balancovania medzi zachovaním suverenity a vytváraním veľkej
európskej rodiny. 

Projekt sa sústreďuje na analýzu tých kultúrnych vzorov, ktoré
v procese rozširovania ovplyvňujú konštrukcie miestnej, regionálnej,
národnej a európskej identity, ktoré sa využívajú v politickom diskurze
a reprezentácii, resp. sú pojmovým aparátom súčasných politických
diskusií, a ktoré sa pokúšajú definovať rámec pre tvorbu politík. 

V projekte sa venuje pozornosť takým oblastiam politického diskur-
zu, ako sú pojmy teritórium alebo konštrukcia spoločnej európskej pa-
mäte. 

V prvom prípade vďaka historickému vývoju je pojem teritória úzko
previazaný na národnú/štátnu suverenitu. Vzťahuje sa k fenoménu
vlastníctva pôdy v členských a kandidátskych krajinách, resp. v no-
vých krajinách EÚ, hodnotiac negatívne i pozitívne dôsledky vývoja.

Konštrukcia spoločnej európskej pamäti je vnímaná ako ťažisková
časť diskurzu o zmysle rozširovania únie a zahrnuje sa do pokraču-
júceho procesu rekonfigurácie vďaka významným politickým zmenám
v rokoch 1989/90. Aby sa naplnila základná myšlienka Európskej únie,
napr. v garantovaní mieru prostredníctvom integrácie európskych
národných štátov do stabilnej supra-národnej štruktúry, musí sa apli-
kovať aj pre štáty strednej a juhovýchodnej Európy. Európska pamäť
sa považuje jednak za referenčný bod pre definíciu ústavného, záko-
nodarného rámca Európskej únie, jednak za opatrenie, ktoré posilní
súlad s európskymi štandardami hodnôt. 

Výskumný tím sa skladá zo zástupcov reprezentujúcich viaceré
vedné disciplíny (politické vedy, sociológia, kultúrna sociológia, poli-
tická a kultúrna antropológia, história, atď.), čím je zabezpečený poža-
dovaný multidisciplinárny prístup a transdisciplinárny výskum. 

Metódami výskumu sú nielen práca s textom, analýzy dokumentov
a rekonštrukcia politických diskurzov, ale aj množstvo terénnej vý-
skumnej práce a rozhovorov s rôznymi reprezentantmi verejného, poli-
tického života, médií, ako aj so zástupcami občianskej spoločnosti. 

Výsledky výskumu budú prezentované v diseminačných seminároch
a workshopoch mimo krajín, ktoré sú účastníkmi výskumnej úlohy.
Súčasne sa počíta s vydaním publikácie, resp. série publikácií, a s ko-
naním záverečnej konferencie. 

Účasť Univerzity Komenského v pozícii riešiteľa a koordinátora pro-
jektu 5. rámcového programu Európskej únie je motivujúcim prvkom
pre ďalšie pracoviská univerzity. Prostredníctvom projektu sa vytvá-
rajú a upevňujú partnerské vzťahy s ďalšími univerzitami, vytvárajú
sa podmienky pre ďalší spoločný výskum a v neposlednom rade sa
obohacuje obsah vzdelávania vzdelávania vo viacerých študijných
programoch. 

Daniela Drobná, koordinátorka projektu

Ako to funguje s kompetenciami
po strate právnej subjektivity fakúlt 
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Systémový prístup k zvládaniu problémových výchovných situácií v škole 
Konferencie sa zúčastnili učitelia, liečební pedagógovia, špeciálni peda-

gógovia, psychológovia, pracovníci neziskových organizácií a rodičia. Ku 
konferencii bol vydaný zborník z výsledkov riešenia grantových úloh.  

Na dopoludnie v prvý deň konferencie boli zaradené prednášky, popo-
ludnie a ďalší deň patril workshopom.  

Z programu konferencie: 

V prednáške Liečebná pedagogika na prahu základných škôl prezento-
vala doc. PhDr. Marta Horňáková, PhD., širšie koncipovaný výskum výchov-
ných problémov žiakov základných škôl z pohľadu učiteľov a možnosti 
uplatňovania liečebno-pedagogických prístupov k žiakovi so zameraním na 
stimuláciu, podporu sebakompetencie, zodpovednosti, komunikácie, rozvoj 
sociability.  

Prof. Dr. Ferdinant Klein (SNR), autor príspevku Problémové dieťa v škole, 
zdôraznil potrebu komplexného, systémového prístupu so zreteľom na ak-
tuálne potreby dieťaťa. Dôležitou súčasťou korektívneho prístupu je komplex 
vzťahov učiteľ – žiak, učiteľ – žiaci, žiak – spolužiaci, dieťa – rodina.  

Rozdielom v chápaní hendikepu v tradícii západnej a východnej kultúry sa 
venovala doc. PaedDr. Jaroslava Šicková, akad. soch. V príspevku odznelo 
množstvo zaujímavých informácií o prístupoch k postihnutým ľuďom, o vply-
voch tradícií a kultúr na postoje a systém starostlivosti v tejto oblasti, ktoré 
autorka získala aj počas nedávnej pracovnej návštevy Japonska a Kórei.  
S veľkým ohlasom sa u účastníkov konferencie stretli workshopy, ktoré obsa-
hovali demonštrácie, príklady, kazuistiky, konkrétne hry a cvičenia k daným 
témam. 

Workshop Využitie psychomotoriky pri práci pedagóga s chronicky chorými 
deťmi (PaedDr. Magdaléna Szabová) bol zameraný na demonštráciu psycho-
motorických aktivít v škole smerujúcich k rozvíjaniu senzomotoriky, psycho-
motoriky a sociomotoriky. Účastníci workshopu sa oboznámili s konkrét-
nymi námetmi na uplatnenie psychomotorických hier a cvičení v jednotlivých 
zložkách výchovy.  

Odborníčka na rodinnú terapiu a poradenstvo doc. PaedDr. Jitka Pre-
vendárová, PhD., v téme Rodičia neprospievajúcich detí v škole poukázala 
na rozmanitosť problémov týchto rodičov a priblížila konkrétne programy  
a stratégie spolupráce odborníkov s rodičmi (liečebný pedagóg, špeciálny 
pedagóg, psychológ). 

Autorka a vedúca workshopu Dramatoterapia u detí s poruchami správania 
doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, PhD., sa v zmysle cieľov dramatoterapie, 
ktorými sú napríklad uvoľnenie napätia, precvičovanie sociálnych zručností, 
integrácia zložiek osobnosti, zamerala na konkrétnu demonštráciu prístu-

pov a odporúčaní, pričom sa opierala aj o konkrétne výsledky vlastných 
výskumov a skúseností.  

Odborníčka na muzikoterapiu PhDr. Elena Amtmannová vo workshope 
Hudobné improvizácie s deťmi na danú tému ponúkla účastníkom aktuálne 
ukážky využitia hudby za účelom uvoľnenia, stimulácie, korekcie, posilnenia, 
motivácie a pod. u žiakov základnej školy. 

Autorka workshopu Metóda TEACCH v práci detí s autizmom Mgr. Kata-
rína Némethová prezentovala na základe vlastného široko koncipovaného 
výskumu a bohatých praktických skúseností princíp tejto metódy, zameraný 
na zlepšovanie adaptácie detí s autizmom, na spoluprácu s ich rodičmi, na 
možnosti štruktúrovanej výučby apod.  

Doc. PaedDr. Jaroslava Šicková, akad. soch., v téme Možnosti arteterapie 
v monitorovaní hodnotového rebríčka u detí základnej školy, poukázala na 
to, že využívanie výtvarných materiálov a techník – modelovanie, kresba, 
maľba a pod. odkrýva povahové vlastnosti – hyperaktivitu, agresivitu, ale 
aj nízke sebavedomie. Cieleným využitím jednotlivých výtvarných techník 
a prístupov je možné u detí nenásilným spôsobom pôsobiť na osvojovanie 
si hodnôt a rozvoj záujmov. 

Téma workshopu Škola a závislosti autora PaedDr. Hroznata Živného za-
ujala najmä v oblasti získavania informácií o diagnostike, prevencii a mož-
nostiach liečby drogových závislostí. 

Autorka workshopu Uplatnenie biblioterapie u detí s poruchami učenia – 
doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, PhD., predstavila literatúru ako interaktív-
neho činiteľa, ktorý pôsobí stimulačne, rozvíja prejavy tvorivosti, sebareali-
záciu, podnecuje záujem detí. Pomocou biblioterapie možno pôsobiť na 
uvoľnenie napätia, na rozvoj sebavedomia dieťaťa, poskytnúť mu korektívny 
zážitok úspešnosti. Workshop poukázal na niektoré možnosti biblioterapie 
u detí s poruchami učenia pomocou uplatnenia korektívno-terapeutických 
prístupov a metód. 

Diskusie v rámci prednášok i workshopov, ako aj záverečné diskusné 
fórum účastníkov konferencie poukázali na potrebu užšej a najmä ciele-
nejšej spolupráce pedagógov materských škôl, základných škôl, špeciálnych 
pedagógov, psychológov, liečebných pedagógov, rodičov, aktivistov, čle-
nov neziskových organizácií, atď. Predstavuje to účinnú cestu k prevencii 
so zachovaním vzájomných kompetencií, ktorej spoločným cieľom je záujem 
o vytvorenie čo najoptimálnejších podmienok pre rozvíjanie detí v podmien-
kach školy, s pozitívnym dosahom na mimoškolské prostredie (rodina, ro-
vesnícke skupiny, atď.). 

Doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, PhD., 
Katedra liečebnej pedagogiky PdF UK 

Návšteva na Concordia Seminary otvorila nové možnosti spolupráce 
Concordia Seminary v Saint Louis je teologická fakulta, ktorá vychováva duchovný dorast predovšetkým pre The Lutheran Church Missouri Synod 

(LCMS). Práve na tejto škole pôsobil David P. Daniel, PhD., kým prišiel prednášať na EBF UK ako hosťujúci docent, a práve s ním som mal možnosť 
navštíviť túto školu v dňoch 3. – 10. januára 2005. 

Cieľom môjho pobytu bolo nielen nadviazať prvý 
kontakt s Concordia Seminary, ale aj oboznámiť 
sa s tamojším doktorandským programom, ktorý 
by mohol byť prípadne implementovaný, i keď  
s istými modifikáciami, aj na našej fakulte. 

Termín návštevy vybrali naši hostitelia zámerne, 
lebo práve prebiehal intenzívny kurz pre posluchá-
čov doktorandského programu Doctor of Ministry 
(D.Min.). Ide o doktorandský program určený pre-

dovšetkým pre farárov v praktickej službe, ktorí 
majú záujem prehĺbiť si svoje znalosti v oblas-
tiach teológie, bezprostredne sa dotýkajúcich du-
chovnopastierskej práce. Postupne sme navštívili 
a oboznámili sa s programami viacerých kurzov ur-
čených pre doktorandov.  

O možnostiach akreditovania spoločného dokto-
randského programu, ktorý by v budúcnosti spo-
ločne poskytovala Concordia Seminary a naša 

fakulta, sme hovorili nielen s vedením a profesor-
mi fakulty, ale aj s riaditeľom a predsedom LCMS 
pre vzdelávanie duchovných a všetci vyjadrili pod-
poru zamýšľanému programu. 

V rámci návštevy som mal tiež možnosť predná-
šať na konvokácii pedagógov a študentov fakulty 
na tému Humor v knihe proroka Jonáša. Prednáš-
ka sa stretla s pozitívnym ohlasom a bude uverej-
nená vo fakultnom časopise. 

Saint Louis sa nachádza na sútoku riek Missi-
sippi a Missouri. Jeho dominantou je Gateway Arch, 
mohutný 192 m vysoký oblúk z betónu a ocele, 
ktorý bol postavený v rokoch 1963 – 1965 podľa 
projektov Eero Saarinena. Tento oblúk má pripo-
mínať, že mesto St. Louis bolo na začiatku l9. sto-
ročia ako najzápadnejšie civilizované mesto brá-
nou na neznámy a „divoký“ Západ. Tu sa začína 
slávna Rute 66, ktorá vedie cez Tulsu až k Tichému 
oceánu a odtiaľto sa vybral v roku 1804 Meriwether 
Lewis a William Clark, aby po dva a polročnom pu-
tovaní našli pozdĺž riek Missouri a Columbia cestu 
k Tichému oceánu. Dnes už to dávno nie je mesto 
na hranici civilizovaného sveta, ale americké veľko-
mesto, ktoré sa zrejme v mnohom nelíši od iných  
a ktorého teologická fakulta nám ponúkla možnosť 
k spolupráci.  

Prof. ThDr. Juraj Bándy

V rámci Týždňa vedy Európskej únie v dňoch 11. – 12. novembra 2004, v záverečnej fáze výskumného projektu grantu VEGA (MŠ SR),
zorganizovali členovia Katedry liečebnej pedagogiky PdF UK v Bratislave medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Zvládanie problé-
mových výchovných situácií v škole (materská škola, základná škola, špeciálna základná škola).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dekan EBF UK s predstaviteľmi Concordia Seminary 
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Nielen slovenský Tokaj a rum boli na pretrase v EÚ ... 
Len zainteresovaní odborníci a dobre informovaní 

novinári azda vedia, že popri vášnivej diskusii o po-
užívaní značky a výrobných kvótach tokajského 
vína a vynútených nových názvoch rumu, existoval 
aj problém bryndze. Spočíval v tom, že aj zástup-
covia Rumunska pri EÚ vzniesli nárok na originál-
ne pomenovanie tejto gastronomickej špeciality 
(appellation d´origine). 

V súvislosti s týmto, skôr terminologickým ako 
ekonomickým problémom, veľvyslanectvá Rumun-
ska a SR pri EÚ v Bruseli operatívne získavali 
materiály, ktoré mali dokázať pôvodnosť výrobku 
práve v ich krajine. 

Aká bola a je vlastne skutočnosť? Pozrime sa 
bližšie na pôvod slova z hľadiska diachrónneho aj 
synchrónneho. Bryndza, z rumunského brânză je 
dáckeho pôvodu ako aj baci bača a dumicată de-
mikát atď. Podľa Akademického slovníka rumun-
ského jazyka je brânză potravinársky výrobok zís-
kaný zrazením mlieka za pomoci síridla (kľag, po 
rumunsky cheag, z lat. clagum < coagulum) a jeho 
následným spracovaním.1 V rumunských zeme-
pisných šírkach môže ísť o mlieko kravské, ovčie, 
byvolie alebo kozie. 

Slovo bryndza veľmi pravdepodobne vošlo do 
slovenského jazyka počas valašskej kolonizácie 
časti stredného a severného Slovenska a severo-
západnej Moravy v 14. a 15. storočí. Udomácnilo 
sa v ňom spolu s ostatnými slovami, ktoré použí-
vali valašskí kolonisti2 (valasi): fujara (po rum. fluier 
píšťala, a fluiera hrať na píšťale), žinčica jintiţă, put-
ňa putină, cárok ţarc, geleta găleată, džber ciuberă, 
vatra vatră, vatráľ vătrai atď. Podľa všeobecne ak-
ceptovaného odhadu je v lexikálnom fonde slo-
venského jazyka okolo 40 slov rumuského resp. 
dáckeho pôvodu, striktne viazaných na obdobie 
valašskej kolonizácie.  

Pokiaľ ide o samotný proces a technológiu vý-
roby bryndze, existujú úzko odborné potravinár-
ske definície. Náš príspevok má však odborno-
popularizačný charakter, preto sme radšej siahli 
po Encyklopédii slovenského jazyka. Táto pridáva 

zaujímavý detail: „Výroba bryndze sa udomácnila 
na Slovensku pravdepodobne počas valašskej 
kolonizácie ...jej výrobu zaviedli obchodníci  
s dobytkom zo Starej Turej, ktorí sa ju naučili 
vyrábať v Rumunsku (zvýraznil autor). Pôvodne 
sa bryndza vyrábala na rumunský spôsob – ovčí 
hrudkový syr sa natlačil do ovčej kože a tak sa 
údil.“3 

V súčasnosti je v Rumunsku termín brânză veľmi 
frekventovaný. Týmto slovom sa však nazývajú 
všetky výrobky vyrábané z mlieka za pomoci 
síridla.  

Zložené spojenia zahŕňajú potom široké škály 
druhov syrov. Brânză dulce označuje biele nesla-
né a mäkké syrové výrobky a brânză caşcaval 
predstavuje tvrdé gazdovské syry, zväčša žltej 
farby (porovnateľné s eidamom a ementálom).  

Brânză topită tavený syr nesie v prívlastku ne-
zmazateľný slovanský vplyv; biele syry, mierne 
alebo výrazne slané sa nazývajú brânză telemea. 
Náš tradičný ovčí syr má v Rumunsku približný 
ekvivalent caş de oaie, caşcaval afumat je porov-
nateľný s naším oštiepkom. Rumunské oštiepky sú 
slanšie a viac zaúdené ako na Slovensku. S tým 
azda súvisí aj staré rumunské príslovie: syr soľou 
nenapravíš ... Najbližšie k slovenskej bryndzi je 
tzv. brânză de burduf (burduf = mechúr, mech). 
Ide o výrobok z ovčieho hrudkovitého syra, ktorý 
sa po zrazení natláča do prasačieho mechúra (po 
cca 5 kg), do brezovej kôry alebo do špeciálnej 
gelety. Chuťovo je ostrejší ako naša bryndza a má 
iné použitie. Konzumuje sa najmä s kukuričnou 
kašou čiže mamaligou, bryndzové halušky nie sú 
napr. v štandardnej ponuke rumunských salašov, 
horských reštaurácií a chát. Rumunská brânză de 
burduf je žltšia, mastnejšia, rýchlejšie schne a tvrd-
ne a má prenikavejšiu, pre citlivý nos nie vždy prí-
jemnú vôňu. Rozdiel v chuti, farbe, konzistencii, 
použití atď. oproti našej bryndzi je teda zreteľný. 

Z uvedenej analýzy a komparácie vyplýva, že 
slovo bryndza v slovenskom jazyku (aj v odbor-
nom jazyku) označuje jedinečný, špecifický pro-

dukt, zatiaľ čo v Rumunsku dnes označuje veľmi 
širokú a pestrú škálu syrových výrobkov. V obcho-
doch je napr. oddelenie „syry“ označené brânzetu-
ri, čo je vlastne konkrétny plurál („syrové výrobky“) 
slova brânză popri formálne gramatickom pluráli 
brânzi. 

Napokon sa terminologicko-patentová dišputa 
okolo bryndze skončila vzácne prijateľným kom-
promisom. Obe krajiny môžu označovať a pre-
dávať svoje výrobky, čiže bryndzu resp. brânză 
de burduf atď. podľa zaužívanej výrobnej tradície 
na vnútornom trhu. Nesmú ich však vyvážať na trh 
EÚ, pokiaľ mlieko, z ktorého sa vyrobili, nebolo 
pasterizované. Odborníci však vedia svoje. Z pas-
terizovaného mlieka už nemusí vzniknúť bryndza 
v pravom slova zmysle... 

Peter Kopecký, FSEV UK 

Poznámky 
1 Dicţionarul explicativ al limbii române, EARSR 1984, 

s.98 
2 Často sa však zabúda na slovenskú toponymiu resp. 

priezviská, ktoré nesú ešte čitateľnejšie stopy tejto 
kolonizácie: Boboty, Kýčera, Kýčora, Valča, Magura 
resp. Bača, Bryndza, Brindza, Cambel, Cembal, De-
meter, Demitra, Goga, Mikuš, Mitro, Oláh, Prostinák, 
Roman, Romančík, Ruman, Valach, atď.  
Tým sa dostávame aj k otázke etnického pôvodu 
kolonistov. Všeobecne prevláda názor, že podstatnú 
časť tvorili Valasi z dnešného územia Rumunska. 
Mimochodom, dodnes sa stredná časť Rumunska, 
severne od Bukurešti, volá Valašsko (Valahia), popri 
hovorovejšom synonyme Muntenia.  
Archívne listiny však poukazujú na to, že popri pô-
vodne rumunskom etniku zakladali valašské osady 
a dediny aj rusínske, poľské a ukrajinské etniká. 
Pozri Sokolovský, L. Dedina na valašskom práve in 
História, Bratislava 2002, marec/apríl , s. 4-6, ale naj-
mä Macurek, J.: Valaši v západních Karpatech, Kraj-
ské nakladatelství Ostrava 1959, s. 6, 7, 56 a nasl. 
Tam aj ďalšia literatúra. 

3 I. zväzok, Vydavateľstvo SAV Bratislava 1977, s. 270 

V prúde času – s pohľadom do budúcnosti 

Ak vynecháme obdobie do roku 1989, v ktorom sa dlhé roky venoval 
chemickému výskumu, Egon Gál – náš kolega a priateľ – stále hľadal pries-
tor pre svoje nové a netradičné myšlienky a vízie. V strede jeho záujmu bola 
vždy filozofia a po „nežnej revolúcii“ sa jej začal venovať „na plný úväzok“. 
Na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK založil spolu s kolegami katedru hu-
manistiky a viedol ju niekoľko rokov. Po jednoročnom pôsobení na Filo-
zofickom ústave SAV prijal výzvu viesť Inštitút judaistiky UK a v r. 1997 sa stal 
jeho riaditeľom. Zostal však verný filozofii, veľa písal a publikoval a pre-
dovšetkým učil. Na Filozofickej fakulte UK, vo Výberovom vzdelávacom 
spolku a neskôr na FSEV UK. Študenti a mladí doktorandi ho vyhľadávali, 
bol pre nich „guru“. 

Na Inštitúte judaistiky UK organizoval prednáškové cykly v rámci celo-
univerzitných prednášok a výsledkom jeho práce bolo aj niekoľko medzi-
národných konferencií na aktuálne témy spojené so slovenským židovstvom. 
Je koordinátorom medzinárodného projektu Tasks for the Holocaust Edu-
cation. 

Publikoval a editoval množstvo odborných prác z oblasti filozofie mysle 
a kognitívnych vied. Túžbou Egona Gála však bolo viac. Jeho cieľom v ob-
lasti vzdelávania bolo akreditovať kognitívne vedy ako riadny študijný 
program UK. Keď vznikla na Univerzite Komenského trinásta fakulta, Fa-
kulta sociálnych a ekonomických vied, opäť prijal výzvu a zapojil sa do jej 
budovania. Stal sa riaditeľom Ústavu kultúrnych štúdií, ktorého súčasťou 
je aj Inštitút judaistiky. Kognitívne vedy sú v súčasnosti už akreditované  
a náš spolupracovník a vážený priateľ Egon Gál odchádza do dôchodku. 
Sme presvedčení, že to nebude odpočinok v pasívnom zmysle slova. My, 
jeho spolupracovníci, ale aj vedenie fakulty mu ďakujeme za celú doteraj-
šiu prácu a želáme mu veľa plodných myšlienok a hľadaný pokoj a priestor 
na ich uskutočnenie. Všetko dobré, Egon, a ďakujeme! 

Jana Mielcarková, IJ UK/ÚKŠ E. Gál s L. Kabátom, dekanom FSEV, na rozlúčkovej slávnosti
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K životnému jubileu profesora Pavla Brunovského 
Jedna z najvýznamnejších vedeckých osobností na Slovensku, matematik prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc., oslávil nedávno svoje 

životné jubileum – sedemdesiat rokov. 

Narodil sa 5. 12. 1934 vo Viedni. Jeho otec 
pochádzal zo Senice a mama z Moravy. Po 
ukončení gymnázia v Bratislave v roku 1953 
začal študovať na Prírodovedeckej fakulte 
UK, odbor matematická analýza. Po skončení 
štúdia sa v roku 1959 zamestnal na Ústave 
technickej kybernetiky SAV, kde sa zaoberal 
programovaním na analógových počítačoch  
a v rámci vedeckej ašpirantúry započal svoj ve-
decký výskum v teórii riadenia. Vedeckým ško-
liteľom mu bol významný český matematik – 
profesor Jaroslav Kurzweil z Matematického 
ústavu ČSAV v Prahe. Práve prof. Kurzweil mu 
sprostredkoval pozvanie do USA na Univerzitu 
v Minneapolise, kde pôsobil v rokoch 1967 – 
1969. V roku 1964 získal hodnosť kandidát 
vied. V roku 1970 sa zamestnal v Matematic-
kom ústave SAV, kde svoj vedecký výskum 
v matematickej teórii riadenia rozšíril na teóriu 
dynamických systémov a teóriu bifurkácií, kto-
rú začal študovať ešte počas svojho pobytu  
v USA. Tu sa začala aj jeho rozsiahla školiteľ-
ská činnosť. Vyškolil 9 vedeckých ašpirantov 
a pomohol mnohým ďalším, ktorí sa o túto 
hodnosť uchádzali. Jeho žiaci sú dnes doktori 
vied, docenti a profesori a niektorí z nich buď 
trvalo, alebo veľmi často, pôsobia na špičko-
vých zahraničných univerzitách. Má dokonca 
už aj „vedeckého vnuka“, doktora vied (čosko-
ro bude zrejme profesorom), ktorý už pôsobil 
na mnohých zahraničných univerzitách. Vedec-
kí potomkovia profesora Brunovského tvoria 
spoločnosť, ktorú možno nepochybne nazvať 
Brunovského školou teórie dynamických systé-
mov.  

Profesora Brunovského to vždy ťahalo ku 
mladým, nadaným študentom, a tak to nebo-
lo veľké prekvapenie, keď v roku 1974 prešiel 
zo SAV na Matematicko-fyzikálnu fakultu UK 
(Ústav aplikovanej matematiky, kde bol neskôr 
aj jeho riaditeľom). Tu začala aj jeho intenzív-
nejšia pedagogická činnosť. Prednášal teóriu 
riadenia, nelineárnu analýzu, obyčajné diferen-
ciálne a diferenčné rovnice, mikroekonómiu, 
stochastické metódy operačnej analýzy, atď. 
V rámci vedeckého seminára z nelineárnych 
diferenciálnych rovníc, ktorý sa konal na Ústave 
aplikovanej matematiky, sa preberali najnovšie 
vedecké články z obyčajných aj parciálnych 
diferenciálnych rovníc, a práve tu sa započalo 
štúdium nekonečnorozmerných dynamických 
systémov, ktoré malo veľký význam pre mla-
dých, začínajúcich matematikov – dnes už ve-
deckých svetobežníkov. 

Dnes už málokto vie, že profesor Brunovský 
sa niekedy venoval orientačnému behu a bol 
aj členom československého reprezentačného 
družstva a trojnásobným majstrom Českoslo-
venska (v rokoch 1955, 1956, a 1958). Kto však 
profesora Brunovského pozná, ten tomu uverí 
aj bez dôkazov. Zaujímavosťou je tiež, že maj-
sterkou Československa v orientačnom behu 
sa v roku 1962 stala aj jeho manželka Ing. Ale-
na Brunovská, DrSc., (zomrela v roku 1998), 
s ktorou sa zoznámil práve pri tomto športe  
a neskôr s ňou aj spolupracoval pri štúdiu dy-
namiky a optimalizácie chemických reaktorov. 
Málokto si však nevšimne, že vytrvalosť a orien-
tácia profesora Brunovského je aj teraz pozo-
ruhodná. Vie veľmi dobre a rýchlo rozoznať 
podstatné od nepodstatného a vie dobre pred-
vídať, ktoré smery vedeckého výskumu sa 

v budúcnosti stanú dôležité. Zrejme aj preto 
vyvinul veľké úsilie, ktorého výsledkom bol 
vznik nového študijného zamerania Ekonomic-
ká a finančná matematika, ktoré sa dostalo 
do študijných programov FMFI UK v roku 1994. 
Toto študijné zameranie priťahuje na fakultu 
množstvo talentovaných študentov, ktorí po 
absolvovaní štúdia nachádzajú veľmi dobré 
uplatnenie vo finančníctve, štátnej správe i na 
renomovaných zahraničných akademických 
inštitúciách. Už za tento počin by mu patrili 
najvyššie pedagogické hodnosti. Profesorom 
UK sa však stal už v roku 1991 (docentom 1990 
a doktorom vied v roku 1978). V jeho prípade 
to mali všetky kvalifikačné komisie veľmi jed-
noduché. Požiadavky na získanie vedeckých 
aj vedecko – pedagogických hodností spĺňal 
vždy s bohatou rezervou.  

Medzi najvýznamnejšie vedecké výsledky 
profesora Brunovského patria: Brunovského 
kanonická forma pre lineárne systémy riade-
nia, klasifikácia typických bifurkácií jednopa-
rametrických systémov difeomorfizmov, resp. 
diskrétnych dynamických systémov, výsledok 
o regularite syntézy optimálneho riadenia pre 
dôležité triedy úloh (pozvaná prednáška na 
Medzinárodnom kongrese matematikov v Hel-
sinkách v roku 1978), opis štruktúry atraktora 
jednorozmernej reakčno-difúznej rovnice a vý-
sledok o genericite Morseovej-Smaleovej vlast-
nosti pre reakčno-difúzne a tlmené hyperbo-
lické rovnice. O tom, že prof. Brunovský žije 
neustále vo vede ako ryba vo vode, svedčia 
okrem iného aj jeho najnovšie publikácie: „Ge-
nericity of the Morse-Smale property for damped 
wave equation“ (spoluautorka G. Raugel)“  
a „On a model of currency exhange rate – local 
stability and periodic solutions“ (spoluautori 
A. Erdélyi a H. O. Walter), obidva publikované 
v časopise Journal of Dynamics and Differential 
Equations v roku 2004. Sú to dve z vyše  
90 vedeckých publikácii prof. Brunovského, 
publikovaných zväčša v špičkových svetových 
matematických časopisoch. Vydal tiež dve kni-
hy – „Matematická teória optimálneho riadenia“ 
a „Základy matematickej teórie systémov“, spo-
luautor J. Černý.  

Zoznam krátkodobých pobytov prof. Brunov-
ského na zahraničných vedeckých pracovis-
kách je taký rozsiahly, že je prakticky nemožné 
ho na tomto mieste uviesť. Z dlhodobých po-
bytov možno vybrať aspoň tie najvýznamnej-
šie: Steklov Mathematical Institute of the 
Academy of Sciences of USSR (1963), Center 
for Control Science, University of Minnesota 
(1967-69), Instituto di Matematica, Universita 
di Firenze (1980), Department of Mathematics, 
Michigan State University (1987), Institute for 
Mathematics and its Applications, University 
of Minnesota (1989), International Centre for 
Theoretical Physics, Trieste (1990), Institut d´Es-
tudis Catalans Barcelona (1990), Institute of 
Mathematics, University of Vienna (1992), De-
partment of Mathematical Sciences, University 
of Tokyo (1992), Department of Mathematics, 
University of Nice (1995), Erwin Schroedinger 
Institut Vienna (1995), Department of Mathe-
matics, Universite Paris-Sud Orsay (1999). 
Prednášal na akademických inštitúciách a kon-
ferenciách v takmer všetkých štátoch Európy, 
ďalej v USA, v Kanade, v Kuvajte, v Japonsku 
a v Číne.  

Prof. Brunovský bol, alebo ešte je, aj členom 
viacerých medzinárodných vedeckých a edič-
ných rád (napríklad vedecká rada Medzinárod-
ného matematického centra Š. Banacha vo 
Varšave, vedecká rada konferencie Equadiff 
90, Barcelona 1992, predseda organizačného 
výboru konferencie Equadiff 8, Bratislava, člen 
redakčných rád časopisov „Mathematica Slo-
vaca“, „Acta Math. Univ. Comenianae“ a „Po-
kroky matematiky, fyziky a astronómie“. Bol 
členom Vedeckej rady UK, je členom Vedec-
kej rady FMFI UK a predsedom Gestorskej 
rady EFM. Bol predsedom Matematickej sek-
cie JSMF, predsedom Komisie pre obhajoby 
doktorských dizertačných prác (DrSc.) v odbore 
matematická analýza a predsedom odboro-
vej komisie – Matematická analýza. V rokoch 
1991 – 1992 bol podpredsedom Rady vlády 
pre vedu a techniku, je zakladajúcim členom 
Slovenskej akademickej spoločnosti, emerit-
ným členom Učenej spoločnosti SAV a čest-
ným členom Učenej spoločnosti ČR.  

Je takmer isté, že mnohé vedecké a spolo-
čenské aktivity profesora Brunovského zostá-
vajú v tomto článku nepovšimnuté. To však je 
práca pre historikov na plný úväzok. Najčer-
stvejšia je však informácia, že dňa 1. 1. 2005 
pri príležitosti 12. výročia vzniku SR udelil pre-
zident SR profesorovi Brunovskému štátne 
vyznamenanie – Pribinov kríž III. triedy za 
podiel pri rozvoji vedy a národného hospodár-
stva. Nepochybne si ho zaslúži.  

Profesor Brunovský je stále športovcom  
s vynikajúcou orientáciou a nedá sa ničím, ani 
svojimi veľkými vedeckými a pedagogickými 
úspechmi, uspokojiť a dezorientovať. Presved-
čení sú o tom všetci, ktorí ho poznajú. 

Vážený pán profesor, Vaši spolupracovní-
ci, doktorandi, študenti a všetci Vaši pria-
telia Vám vyslovujú obdiv a vďaku za prácu 
vykonanú v prospech vedy a zvlášť v pro-
spech Univerzity Komenského. Do ďalších 
rokov Vám želajú veľa zdravia, energie, šťas-
tia, úspechov, radosti zo svojich dvoch sy-
nov, štyroch vnukov a vnučky.  

Milan Medveď  
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Rozlúčili sme sa s pánom profesorom Havlíčkom 

Pripadá mi veľmi smutná a zároveň veľmi ťažká 
úloha rozlúčiť sa s mojím učiteľom a neskôr kole-
gom, s nezabudnuteľným človekom, skutočným 
vedcom, ktorý posunul hranice poznania v oblasti 
športových vied na Slovensku, ako aj v Českej 
republike. Nie je medzi nami veľa kolegov, ktorých 
neovplyvnil či pri priamom pedagogickom pôso-
bení, alebo pri uplatnení a využití výsledkov jeho 
bohatej vedeckovýskumnej práce. Pán profesor 
Havlíček bol vždy ochotný pomôcť, poradiť, alebo 
ukázať správnu cestu. Jeho rady mali cenu zlata. 
Ako skutočný vedec dokázal veľmi dôrazne a prin-
cipiálne obhajovať a presadzovať výsledky vedec-
kovýskumnej práce.  

Prof. PhDr. Ivo  Havlíček, CSc., sa narodil v roku 
1931 v Boskovštejne v okrese Znojmo. Po absol-
vovaní Masarykovej univerzity v Brne učil od roku 
1953 do roku 1962 na Vojenskom gymnáziu v Bra-
tislave a potom až do odchodu do dôchodku pra-
coval na Fakulte telesnej výchovy a športu UK. 
Do roku 1966 pôsobil na Katedre atletiky, do ro-
ku 1990 na Výskumnom ústave FTVŠ UK a do roku 

2001 na Katedre pedagogiky, didaktiky telesnej 
výchovy a športu. Na FTVŠ UK zastával mnoho 
význačných riadiacich a odborných funkcií, bol 
napr. riaditeľom výskumného ústavu, vedúcim ka-
tedry, garantom vedného odboru, členom komisií 
pre obhajoby kandidátskych a dizertačných prác, 
členom habilitačných a inauguračných komisií 
apod. 

Ako svoj trvalý odkaz zanechal množstvo pub-
likačných výstupov, ktoré sú prameňom poznatkov 
pre ďalšie vzdelávanie a kvalifikačný rast našich 
študentov a pedagógov.  

V oblasti vedeckovýskumnej práce položil vedec-
ké základy športovej prípravy mládeže a štruktú-
ry športového výkonu. Ako prvý aplikoval teóriu 
modelovania v športe a položil tiež základy meto-
dológie vied o športe. Získané poznatky a skúse-
nosti odovzdával nezištne študentom a kolegom 
nielen na našej fakulte, ale aj na ďalších telový-
chovných pracoviskách na Slovensku i v Čechách. 
V jeho osobnosti sa snúbila kreativita a neúnav-
nosť bádateľa s vedeckou predvídavosťou, s ne-

utíchajúcou pracovitosťou a ľudskosťou. Bude nám 
mnohým veľmi chýbať jeho otcovsky kritický, ale 
zároveň citlivý, povzbudivý a podnetný prístup na 
oficiálnych fórach, ako aj pri neformálnych odbor-
ných diskusiách. 

Vážený pán profesor, ďakujem Ti v mene svo-
jom, ako aj v mene mojich kolegov a spolupra-
covníkov, v mene všetkých vysokoškolských 
študentov, všetkých absolventov trénerskych  
a iných školení pre potreby športovej praxe, 
na ktorých vzdelávaní a výchove si sa podieľal. 
Ďakujem Ti za prácu, ktorú si vykonal pre našu 
fakultu, pre našu alma mater, pre nás všetkých. 
Naša spomienka na Teba sa spája nielen s Tvo-
jou obetavou pedagogickou a vedeckou prá-
cou, ale aj s pripomenutím si Ťa ako človeka, 
ktorý bol vášnivým a zanieteným diskutérom  
a príjemným spoločníkom. 

Česť Tvojej pamiatke.  
Doc. PaedDr. D. Kutlík, PhD., 

dekan FTVŠ UK 
 

 

Geoffrey Petty: MODERNÍ VYUČOVÁNÍ 
Vydavateľstvo Portál, 2004, 380 strán 

Kniha je určená učiteľom základných, stredných a vysokých škôl, ale 
i inštruktorom v oblasti priemyslu, obchodu či služieb. Teda všetkým, ktorí 
chcú čo najviac naučiť svojich žiakov, študentov, frekventantov alebo účast-
níkov kurzov. Publikácia je skutočne bohatým žriedlom nespočetných di-
daktických situácii, metód, prostriedkov a modelov, ako úspešne odovzdať 
žiakom nielen trvalé teoretické vedomosti, ale i praktické zručnosti. Autor 
sa pritom opiera o početných prívržencov Behaviorálnej školy, sám však 
tvorí text logicky jednoducho, zaujímavo a presvedčivo, prehľadne ho doplňu-
júc vtipnými obrázkami, zhrňujúcimi tabuľkami či kontrolnými otázkami. 
Využíva pritom osobné skúsenosti „zažité na vlastnej koži“ počas svojej pe-
dagogickej praxe. 

Obsah knihy je rozdelený do štyroch častí. 
Prvá časť sa zaoberá emocionálnymi a praktickými potrebami žiakov, 

ktoré sú predpokladom úspechov vo vyučovaní. Konkretizuje špecifické 
potreby žiakov – motivácie, disciplínu a riešenie problémov. Poukazuje na 
vyučovanie ako na dvojsmerný proces, na vzťah učiteľa a žiaka, na účinky 
pochvaly a kritiky, na osobnosť učiteľa, odpovedá i na otázku ako viesť 
triedu. 

Druhá časť Učiteľova dielňa v dvadsiatich podkapitolách rozoberá a ob-
jasňuje značne širokú variabilnosť vyučovacích metód, foriem, prístupov 
a prostriedkov vo vyučovacom procese. Napr. umenie vysvetľovať, dialogic-
kú metódu, diskusiu, ako trénovať pamäť, tvoriť projekty a samostatné prá-
ce, hry na osvojenie jazykových a komunikačných zručností, učenie z textu  
a vyhľadávanie informácií, apod. 

V tretej časti Učebné pomôcky aktualizuje význam tradičných didaktických 
a technických pomôcok vo vyučovaní (spätný projektor, tabuľa, modely, vý-
vesky, video, diaprojektor, počítače apod.). 

Štvrtá časť nazvaná Zhrnutie rozoberá vyučovaciu hodinu, výber činností 
na vyučovaciu hodinu, plánovanie kurzov i ako učiť a nezblázniť sa. 

Kniha predstavuje čitateľovi množstvo praktických didaktických situácii, ná-
padov, modelov, ktoré, ako sme už uviedli, môžu pomôcť učiteľom na všet-
kých typoch škôl či v rôzne zameraných kurzoch. Vrelo ju teda odporúčame 
najmä učiteľskej verejnosti.  

Kmihu z anglického jazyka preložil Štěpán Kovařík. 
PhDr. Vilma Hudáčová, CSc., 

PdF UK Bratislava 

 

Ponuka veľkonočných pobytov v UVZ UK 

Počas Veľkonočných sviatkov v roku 2005  
ponúkame zamestnancom Univerzity Komenského  

a ich rodinným príslušníkom pobyty v UVZ UK. 

Veľkonočné pobyty  

v UVZ UK Modra–Piesok a v UVZ UK Richňava 
začínajú 24. marca 2005 večerou a končia 29. marca 2005 obedom 

v UVZUK Poprad–Veľká  
pobyt začína 24. marca 2005 a končí 29. marca 2005. 

Bližšie informácie o pobytoch je možné získať na Referáte podnikateľskej činnosti RUK  
na telefónnej linke č. 592 44 188, alebo mailom na adrese Csinová@rec.uniba.sk. 

Adriana Csinová

Ozvena 

Tu je expandovateľné miesto 
na vaše reakcie 

M. Dúbrava, prorektor UK 

Recenzia 



 
 

Pilotný projekt vzdelávania a testovania ECDL  
na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. 
Riadiacim orgánom balíka pomoci je Ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny SR. 

Vážení čitatelia, 
 
na nasledujúcich pár riadkoch sa nachádzajú informácie, z ktorých sa dozviete, o čom je projekt, ktorý sme v decembri minulého 
roku pod vedením doc. RNDr. Beáty Brestenskej, PhD., začali realizovať, pre koho je určený, koľko bude trvať, čo by sa nám  
v tom čase malo podariť, koľko záujemcov sa prihlásilo v prvom kole náboru a aké činnosti plánujeme na najbližšie obdobie. 

 
► O čom je projekt 
Projekt umožňuje záujemcom nadoudnúť nové vedomosti  
a zlepšiť si svoje zručnosti v práci s PC a získať Certifikát 
ECDL, tzv. Európsky vodičský preukaz na počítač. Dobre 
zvládnuť testovanie umožnia záujemcom kurzy prípravy, pre-
zenčné i dištančné.  

► Pre koho je projekt určený 
Aktivity realizované v rámci projektu sú pripravené pre zamest-
nancov, doktorandov a študentov našej fakulty, získali sme fi-
nančné prostriedky na zabezpečenie vzdelávania a testovania 
600 záujemcov z ich radov.  

► Koľko bude projekt trvať 
Počas každého zo štyroch semestrov, až do decembra 
2006, absolvuje kurzy, testovanie a získa Certifikát ECDL, 
alebo Osvedčenie ECDL Štart 150 študentov, doktorandov 
a zamestnancov (sme optimisti a veríme, že sa im to bez 
výnimky podarí). 

► Aké kurzy sme pripravili a kedy začnú  
Kurzy prípravy na testovanie ECDL majú dve formy. Prezenč-
nú a dištančnú. Prezenčná forma je určená pre tých, ktorí 
doteraz nemali príležitosť získať základné zručnosti v práci  
s PC. Dištančné kurzy sú e-learningové a umožňujú záujem-
com, ktorí majú prvé kroky s PC už za sebou, učiť sa cez inter-
net v čase, ktorý im vyhovuje. Takáto výuka sa zdá na prvý 

pohľad „odosobnená“, ale nie je to celkom tak. Účastníci diš-
tančného kurzu sa učia prostredníctvom internetu síce samo-
statne, ale cez fórum komunikujú s tútorom, ktorý im pomáha. 
Prezenčné i dištančné kurzy začínajú v marci.  

► Čo je Certifikát ECDL a ako sa dá získať 
Certifikát  ECDL je celoeurópsky uznávaný doklad potvrdzu-
júci, že jeho držiteľ dosiahol určitú odbornosť v práci s PC. 
Získať ho môže každý záujemca, ktorý úspešne absolvuje 
testy zo (všetkých) siedmich modulov v niektorom z akredito-
vaných centier ECDL. VECIT je akreditované centrum, a preto 
testy môžete absolvovať aj na našom pracovisku. Ten, kto pri 
práci s PC nepotrebuje používať všetky programy balíka MS 
Office, si môže vybrať štyri pre neho najdôležitejšie moduly  
a po úspešnom absolvovaní testov získa Osvedčenie ECDL 
Štart, ktoré je uznávané (iba) na Slovensku. 

► Ako dopadlo prvé kolo náboru 
Počet prihlásených zamestnancov: 129, t. j. 129 % kapacity 
projektu. Počet prihlásených študentov a doktorandov: 428, 
t.j. 71 % kapacity projektu. Predpokladáme, že druhé kolo ná-
boru budeme organizovať v januári 2006. 

► O čom Vám napíšeme nabudúce 
Pre účastníkov projektu sme pripravili dotazníky a zo získa-
ných informácií pripravíme pre tých, ktorých to zaujíma, rôz-
ne štatistiky. 

Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného 
ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov. 
 

► Na záver „nevážne“ niekoľko postrehov z využívania Európskeho vodičského preukazu na počítač a jeho výhody 
oproti používaniu „klasického“ vodičského preukazu: 
 

► Cúvanie je hrou ► nemusíte dávať pozor na chodcov, môžete používať mobil ► Vašu rýchlosť predpis neobme-
dzil, nemusíte poznať dopravné značky ► poľadovica ani prietrž mračien Vás nezaskočí, zvýšenie ceny benzínu Vás 
nerozhádže ► a kľudne si môžete dať pivko, či ostré.  
 

 Ing. Eva Šťastná 
 Mgr. Katarína Melišová 
 VECIT 

► Informácie:  

Výskumno-edukačné centrum informačných technológií 
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 
Mlynská dolina CH2 - 319, 842 15  Bratislava 4 
tel.: 02/602 96 709, 0905 723 904, 
e-mail: vecit@fns.uniba.sk, web: http://vecit.sk/esf/ 

Európsky sociálny fond
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