
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezident Európskej investičnej banky prednášal našim študentom 
 
Výnimočnú príležitosť mali študenti Fakulty managementu UK, akademická obec univerzity ako i odborná verejnosť dozvedieť sa viac 

o perspektívnych zámeroch Európskej investičnej banky na stretnutí s jej prezidentom Philippom Maystadtom. Stretnutie sa uskutoč-
nilo dňa 7. apríla 2005 v Aule UK, ktorú napriek pokročilému času študenti zaplnili takmer do posledného miesta.  

 
Univerzita Komenského prijala prezidenta EIB so všetkými tradičnými 

akademickými poctami, ktoré vyvrcholili udelením vysokého univer-
zitného vyznamenania – Veľkej zlatej medaily UK ako prejavu uznania 
za významný prínos P. Maystadta k zdokonaleniu investičnej pod-
pory regionálneho rozvoja v Strednej Európe a za publikačné aktivity 
obohacujúce teoretické a praktické poznanie na poli manažmentu, 
ekonomiky, finančného a obchodného práva.  

Po slávnostnom akte nasledovala prednáška P. Maystadta o úlohe 
Európskej investičnej banky pri napĺňaní ekonomickej, sociálnej a te-
ritoriálnej kohézie v Európskej únii ako princípu Európskej ústavy (pred-
nášku uverejňujeme na str. 10 a 11).  

P. Maystadt je poprednou osobnosťou európskej ekonomickej politiky, 
uznávaným znalcom európskeho finančného trhu, osobne svojimi teore-
tickými prácami ako aj praktickou činnosťou prispel k vytváraniu európ-
skej ekonomickej a menovej únie. Od r. 2000 je prezidentom Európskej 
investičnej banky, ktorá predstavuje najdôležitejší externý zdroj financií 
pre investície v krajinách EÚ. Banka financuje projekty sledujúce poli-
tické ciele EÚ, kapitálovými investíciami podporuje európsku integráciu 
a posilňuje rozvoj ekonomicky slabých regiónov EÚ. Práve zásluhou 
P. Maystadta sústredila banka v ostatnom období svoje aktivity na zdo-
konalenie investičnej podpory regionálneho rozvoja v strednej Európe. 
A ako zdôraznil P. Maystadt počas svojej návštevy Bratislavy, banka 
bude naďalej podporovať výstavbu infraštruktúry, spolupracovať pri 
vybraných priamych zahraničných investíciách a je otvorená projek-
tom, ktoré sa zhodujú so zámermi Lisabonskej stratégie – vybudovať 
do desiatich rokov v Európe najkonkurencieschopnejšiu ekonomiku.  

(jh) 
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Vzácna návšteva z Fínska  
 
Počas oficiálnej návštevy prezidentky Fín-

skej republiky Tarji Halonen na Slovensku 
navštívil dňa 19. apríla 2005 Univerzitu Ko-
menského jej manžel, Dr. Penti Arajärvi. Vzác-
neho hosťa sprevádzala manželka prezidenta SR 
Silvia Gašparovičová, manželka veľvyslanca FR 
v SR Sirkka Viemerő a ďalší členovia diploma-
tického protokolu. Delegáciu na akademickej 
pôde privítal doc. PhDr. F. Gahér, CSc., rektor 
UK, spolu s členmi vedenia UK. Po prehliadke 
reprezentačných priestorov univerzity nasledo-
vala živá a srdečná rozprava, počas ktorej rektor 
UK bližšie predstavil Univerzitu Komenského 
a jej perspektívy v európskom vysokoškolskom 
priestore.  

Dr. Pentti Arajärvi absolvoval štúdium práva na 
Univerzite v Helsinkách, do r. 1984 pôsobil na 
fínskom ministerstve školstva. V roku 1984 začal 
pracovať vo fínskom parlamente, kde bol tajom-
níkom Komisie pre zdravotné a sociálne veci 
a Ekonomickej komisie. Pôsobenie v parlamente 
prerušil v r. 2000, keď bola jeho manželka zvo-
lená za prezidentku krajiny. V súčasnosti aktívne 
pôsobí v občianskych organizáciách zaoberajú-
cich sa vzdelávaním, sociálnou starostlivosťou  
a športom. V publikačnej činnosti sa venuje legis-
latívnym otázkam v oblasti školstva a sociálnej 
starostlivosti, ústavným a ľudským právam, európ-
skemu právu.  

(jh) 
 

 

 

Z aprílového rokovania Akademického senátu UK 
 
Akademický senát UK zasadal dňa 6. apríla 2005 a rokovanie viedol predseda AS UK doc. RNDr. 

K. Mičieta, CSc.  
K hlavným bodom bohatého pracovného programu patril návrh metodiky prípravy rozpočtu UK 

pre rok 2005 a návrh rozpočtu UK na rok 2005. 
Návrh metodiky prípravy rozpočtu pre rok 2005 predložil rektor UK. Informoval o východiskách 

rozpočtu UK na rok 2005 a o jeho zdrojoch a výdavkoch. Zdôvodnil strategickú koncepciu metodiky, 
ktorá úzko nadväzuje na koncepciu metodiky rozdelenia štátnej dotácie MŠ SR pre jednotlivé vysoké 
školy v SR. Návrh metodiky na spoločnom zasadnutí prerokovalo Predsedníctvo AS UK a členovia 
Finančnej komisie AS UK a niektoré pripomienky z tohto rokovania rektor UK akceptoval a boli zakom-
ponované do návrhu metodiky. V diskusii okrem iného bola od zástupcu FSEV UK vznesená námiet-
ka, že metodika neobsahuje pravidlá zabezpečujúce financovanie pracoviska, ktoré je v rozvojovej 
etape.  

Napokon senát schválil návrh metodiky rozdelenia štátnej dotácie na UK na rok 2005 a odporučil 
pri jej príprave na rok 2006 venovať zvýšenú pozornosť konštrukcii koeficientov KEN a KPN tak, aby 
nediskvalifikovali fakulty humanitného zamerania, ako i financovaniu malých odborov na UK. 

Ďalej rektor UK predložil senátu na schválenie návrh rozpočtu UK na rok 2005, ktorý po diskusii 
členovia senátu schválili. Zároveň však konštatovali, že vláda SR neplní svoje záväzky v oblasti finan-
covania vysokých škôl SR, že rozpočet pridelený UK na rok 2005 je nepostačujúci, ohrozuje plnenie 
základných úloh fakúlt a súčastí UK a nevytvára podmienky pre ich plánovaný rozvoj. Senát vyjadril 
tiež nespokojnosť s objemom pridelených kapitálových výdavkov na údržbu a rekonštrukcie objektov 
UK, ktorý nezodpovedá výkonu UK v porovnaní s ostatnými vysokými školami SR, a s výškou pridele-
ných prostriedkov na rozvoj vedy a výskumu. Navrhol rektorovi UK, aby Kolégium rektora UK prero-
kovalo možnosť vytvorenia dočasného sanačného fondu z mimorozpočtových príjmov UK a fakúlt 
na financovanie tých fakúlt UK, ktoré nemajú vytvorené podmienky pre tvorbu príjmov z vlastných 
aktivít. Fond by pôsobil do času vytvorenia podmienok pre napĺňanie ich vyrovnaného rozpočtu. 

Ďalej AS UK schválil študijné poriadky Právnickej fakulty UK, Farmaceutickej fakulty UK a Peda-
gogickej fakulty UK, ako i dodatok k Štatútu FTVŠ UK. Schválil tiež novelizáciu Študijného poriadku 
UK vo vzťahu k používaniu Výkazu o štúdiu (index) na fakultách UK v nasledujúcom znení: Výkaz 
o štúdiu (index) je povinným dokladom o štúdiu, do ktorého sa zapisujú najmä jednotky študijného 
programu a výsledky kontroly študijnej úspešnosti alebo študijného výkonu. 

So súhlasom Komisie pre ŠDaJ UK a riaditeľov ŠD UK predložil rektor UK návrh na úpravu po-
platkov v ŠD Lafranconi a v ŠD JLF UK v Martine so spätnou účinnosťou od 1. februára 2005, čo 
AS UK schválil.  

Podľa predložených návrhov senát schválil Kritériá pre pridelenie manželského typu ubytovania 
v ŠD UK študentom, Kritériá pre pridelenie ubytovania v ŠD UK zamestnancom, Kritériá pre pride-
lenie manželského typu ubytovania v ŠD UK zamestnancom. S pripomienkami ďalej schválil Pravidlá 
pre rozdeľovanie ubytovacej kapacity UK medzi fakulty a ďalšie súčasti UK, ako i Pravidlá pre stano-
venie poplatku za ubytovanie v ŠD UK. 

Senát tiež jednomyseľne prijal Správu o činnosti AS UK za obdobie od 1.1. do 31. 12. 2004. 
(jh) 

Editorial 
 

Máj, lásky čas. A „Na úvod“ sa píše aj to, že
„novodobé slovenské dejiny sa píšu v máji“.
Pri tradičnom nazeraní by mali mať väčšie
zmocnenie vyjadrovať sa vo veci lásky štu-
denti. Ja teda skúsim niečo k tým dejinným
udalostiam. Profesionálne to síce prináleží
iným, ale keď neprší, aspoň kvapká.  

Ako nám pripomína Z. Maďarová, 1. má-
ja 2004 Slovensko vstúpilo do EÚ. Ako ne-
pripomína nikto, pred 60-timi rokmi sa v máji
skončila 2. svetová vojna. Medzitým i predtým
sa toho v májovej dúhe klenulo nad Sloven-
skom dosť.  

Napríklad sme sa zberali založiť si štát (de-
mokracia, humánnosť a federalizmus v Žiadosti
slovenského národa, 1848; Pittsburská doho-
da, 1918), zrodili sme si tromf budúcnosti
(KSČ – preklad pre mladších: Komunistickú
stranu Československa, 1921), volili sme si
prezidentov (Masaryka – 1920, 1927, 1934,
Husáka – 1975, Schustra – 1999), odstraňova-
li sme susedov (zákon o vysťahovaní Židov,
1942) i vykorisťovanie (kodifikovaním znárodňo-
vania súkromného vlastníctva v ústave, 1948),
chránili sa (na vojenskú obranu výdobytkov
socializmu pred zlými kapitalistami vzniká
Varšavská zmluva, 1955), uvedomele sme
sa normalizovali (XIV. zjazd KSČ r. 1971 potvr-
dil správnosť konania súdruhov funkcionárov
po roku 1968), novolegitimovali sme sa (ro-
ku 1994 sa začali kontroly pasov na hrani-
ciach SR/ČR). Pre našich študentov je hádam
dobré pripomenúť, že v máji 1952 vláda kra-
jiny nariadila, že absolventi škôl odpracujú tri
roky „na umiestnenku“ v podniku, ktorý im
jasnozrivo vyberie KSČ a štát. Pre UK by
mohlo byť osobitne užitočné si spomenúť,
že v máji 1981 polícia nášho socialistického
štátu zatýkala občana Kusého, lebo si trúfol
šíriť myšlienky, dokonca vytlačené na papieri.
A nezabudnime, že máj prináša Slovensku aj
najvýznamnejší tunel (Branisko, 1999). Naše
májové dejiny lásky.  

História ako pamäť ľudského spoločenstva.
Pamäť, ktorá nám má aj pomáhať, aby sme sa
neučili metódou pokus/omyl, ak to nie je cel-
kom nevyhnutné.  

Skúsenosť apokalypsy pred 60-timi rokmi
nám ponúka mnohé. Máme dnes váhať, či
aj to naše oslobodenie od fašizmu netreba
relativizovať? Nie. Z východu zomierali, boli
mrzačení a trpeli obyčajní ľudia. Všetko to
znášali nie preto, že by išli šíriť komunizmus.
Chceli iné – rovnako tak ako tí zo západu ve-
deli, že musia zničiť zverský fašizmus, vyzná-
vajúci démonov násilia, absolutistickej moci
a rasovej nenávisti. Spolu tak vytvorili hádam
najzreteľnejší hodnotový identifikátor Európy
ostatných storočí. Že sa tým ľuďom nepoda-
rilo ustriehnuť mocipánov ani nasledujúcu
kapitolu dejín, to je už iný príbeh.  

Uvedomujeme si, že sloboda nie je daná
akosi automaticky? Pamätáme si, že v koneč-
nom dôsledku ju nezabezpečujú konferen-
cie a pakty (viď mníchovská párty r. 1938
a žúrka Ribbentropa s Molotovom r. 1939),
ale neustále tvorivé a kritické myslenie ob-
čanov – nepolitikov a efektívna kontrola moci
dočasných správcov vecí verejných? Vníma-
me, že slobodu netvorí len sloboda fyzická,
ale aj sloboda ekonomická a duševná? Re-
flektujeme našim vlastným žitím, že sloboda
sa drží za ruky s demokraciou, humanizmom
a solidaritou? Poslaním univerzít nie je vycho-
vávať len svojich absolventov.  

Máj teplo dáva a stromy kvetmi zdobí. Som
rád, že sa máj so všetkými svojimi atribútmi,
tak ako ich cítime, premietol do tohto čísla.  

M. Dúbrava, prorektor UK
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Spolu s rozvojom medzinárodnej akademickej mobility zo strany študentov, pedagógov a vedeckých pracovníkov rastie tlak na univerzity, aby 
uznávali ich diplomy či vedecké hodnosti. Čoraz častejšie sa však stáva, že predložené dokumenty sú falošné. Okrem uznávania narastajúceho 
počtu diplomov je teda stále akútnejší aj problém overovania ich autenticity. Spektrum typov „mobilí“ sa pritom neustále rozširuje, do hry vstupuje 
otázka uznávania stredoškolského vzdelania, prechod z bakalárskeho na magisterský stupeň, doktorandské štúdium, atď.  

 

Ako sa chrániť pred falošnými diplomami 
 
Práve týmto problémom bolo venované stretnutie ad-hoc pracovnej 

skupiny UNICA pre problematiku uznávania diplomov (Unica Degree 
Recognition Working Group), ktoré sa konalo dňa 18. marca 2005 
na bruselskej Université Libre de Bruxelles, v sídle sekretariátu 
UNICA. Stretnutie inicioval Pierre de Maret, rektor Université Libre de 
Bruxelles, zúčastnili sa na ňom zástupcovia 14 univerzít UNICA, medzi 
nimi aj zástupca Univerzity Komenského doc. PhDr. Jaroslav Šu-
šol, CSc., z FiF UK, ktorého sme požiadali o bližšie informácie.  

 Ako by UNICA mohla pomôcť riešiť naznačené problémy? 
– UNICA by v tejto oblasti mohla zohrať významnú úlohu najmä 

z hľadiska výmeny poznatkov a expertíz z geografických oblastí, s kto-
rými majú jednotlivé členské krajiny či univerzity bohaté skúsenosti. 
Ide najmä o diplomy z krajín Afriky, španielsky hovoriacich krajín, 
apod. Diskusia na stretnutí bola zameraná najmä na súčasnú prax  
v uznávaní diplomov v rozličných krajinách a odznelo v nej viacero 
zaujímavých informácií. Napríklad v Nemecku pôsobí špecializovaná 
agentúra UniAssist, ktorá poskytuje služby svojim členom – 73 inštitú-
ciám vyššieho vzdelávania z celého Nemecka. Kontroluje kvalifikáciu 
zahraničných záujemcov o štúdium, pri overovaní dosiahnutej kvalifi-
kácie sa zameriava na plnenie všeobecných i špeciálnych kritérií podľa 
predstáv jednotlivých škôl (jazykové znalosti a pod.). Jej pracovníci 
sa špecializujú na jednotlivé krajiny resp. regióny, s cieľom odkryť po-
kusy o falšovanie dokumentov.  

V Chorvátsku pôvodne uznávali diplomy univerzity, ale celý proces 
skôr ponímali ako hľadanie zhody so svojimi vlastnými programami, 
než ako otázku principiálneho uznania danej úrovne kvalifikácie. Keďže 
táto situácia bola neuspokojivá, vrátili sa Chorváti k centralizovanému 
„ministerskému“ systému. V súčasnosti sa však opäť pripravuje presu-
nutie kompetencií v tejto oblasti na univerzity, ale so snahou vytvoriť 
nové pravidlá, aby sa neopakovali chyby z minulosti. 

V Španielsku je zasa uznávanie dosiahnutej úrovne vzdelania dosť 
rigidne postavené na princípe porovnávania splnenia penza predpí-
saných „povinných“ kurzov pre daný študijný odbor. Ak adeptovi ne-
jaké kurzy chýbajú, zväčša si ich musí dorobiť a len na tomto základe 
dosiahne uznanie kvalifikácie. Väčšina prítomných na stretnutí sa však 
zhodla na tom, že takýto systém „uznávania“ nie je v súlade s bolon-
skými princípmi. 

 Aké skúsenosti majú univerzity s odhaľovaním falošných diplo-
mov?  
– V oblasti kontroly autenticity diplomov sa univerzity spoliehajú na 

vlastné, často už dlhoročné skúsenosti, pomerne často sa v prípade 
problematických dokumentov obracajú na ambasády príslušných kra-
jín. Viaceré európske univerzity tiež zaviedli prax, podľa ktorej diplomy  
z niektorých „problematických“ krajín, najmä z Afriky, akceptujú len vte-
dy, ak im ich pošle priamo domovská univerzita, teda nie prostredníc-
tvom študenta. 

Užitočným nástrojom v tomto smere môžu byť viaceré elektronické 
databázy. Napríklad existuje databáza International Comparisons,  
v ktorej je možné nájsť prehľad diplomov (aj faksimile), ako aj infor-
mácie o systéme vzdelávania v jednotlivých krajinách. Publikované 
informácie však majú rozličnú kvalitu – pomerne podrobne sú zma-
pované európske krajiny, horšie je to s africkými štátmi. Databáza je 
dostupná na webe a je k nej platený prístup. Existuje aj podobná ne-
mecká databáza ZAB. 

 Informovali ste aj o situácii v uznávaní diplomov na Slovensku?  
– Áno, v rámci diskusie som predstavil náš duálny režim, teda 

uznávanie diplomov pre akademické a profesijné účely. Táto naša 
prax je podobná ako v mnohých ďalších európskych krajinách. Kon-
štatoval som, že problém s uznávaním diplomov najmä z hľadiska 
kvantitatívnych parametrov nie je zatiaľ u nás taký vypuklý ako v iných, 
väčších krajinách. A to predovšetkým preto, že smerom k Slovensku 
neexistujú výraznejšie sociálno-kultúrne väzby ako napr. v prípade 
bývalých kolónií mnohých krajín západnej Európy a zároveň je tu aj 
jazyková bariéra medzi prípadným záujemcom o štúdium a jazykom, 
v ktorom sa na Slovensku realizuje väčšina študijných programov.  

 Prijali ste na stretnutí nejaké odporúčania alebo závery?  
– Diskusia o možnostiach pomoci UNICA v oblasti uznávania kva-

lifikácie priniesla niekoľko návrhov. Napríklad vytvoriť sieť odborníkov, 

ktorí sa venujú tejto problematike a sú schopní a ochotní v diskuta-
bilných prípadoch operatívne poradiť, napr. cez e-mail. Návrh vytvoriť 
spoločnú databázu diplomov síce väčšina prítomných posúdila ako 
užitočný, ale mimoriadne náročný. Vzhľadom na to, že podobné data-
bázy už existujú, uvažovalo sa v diskusii skôr o prípadnom zabezpeče-
ní koordinovaného prístupu pre členské univerzity UNICA. Do úvahy 
pripadá tiež vytvorenie databázy expertízy, teda explicitné zachytenie 
informácií o tom, kde možno získať informácie o diplomoch z konkrét-
nej krajiny.  

Napokon sme sa v závere stretnutia zhodli, že v blízkej budúcnosti 
by aspoň na európskej úrovni mala riešenie tohto problému značne 
uľahčiť existencia a využívanie dodatku k diplomu, ktorý bude obsaho-
vať všetky potrebné informácie. Ďalším perspektívnym mechanizmom 
by mala byť prax vzájomného uznávania medzi európskymi akreditač-
nými orgánmi na základe dohôd, ktoré sa črtajú v rámci novovzni-
kajúcej organizácie ECA (European Consortium for Accreditation in 
Higher Education). 

Aby sme informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní nadobud-
nutých na zahraničných vysokých školách doplnili o situáciu na 
Univerzite Komenského, obrátili sme sa na RNDr. Máriu Holickú, 
vedúcu Oddelenia študijných vecí RUK.  

– Uznávanie dokladu o vzdelaní, ktorý vydala zahraničná vysoká 
škola alebo iný oprávnený orgán príslušného štátu, sa na UK rea-
lizuje v zmysle vysokoškolského zákona (§ 106, ods. 2, 6, 7, 8 záko-
na č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách). Univerzita je oprávnená 
rozhodnúť o uznaní dokladu o vzdelaní v rovnakých alebo príbuzných 
študijných programoch, ako sú uvedené na predloženom doklade 
o vzdelaní. Zvyčajne ide o uznanie dokladu na akademické účely, 
alebo na účely súvisiace s výkonom regulovaných povolaní. Na účely 
súvisiace s výkonom regulovaných povolaní je však UK kompetentná 
rozhodnúť len v prípadoch, ak ide o uznanie dokladov vydaných buď 
mimo členských štátov EÚ (okrem Nórska, Lichtenštajnska, Islandu  
a Švajčiarska), alebo v členských štátoch EÚ, ak o ich uznanie žiadajú 
osoby, ktoré sú rodinnými príslušníkmi občanov týchto štátov.  

V ostatných prípadoch o uznaní dokladov o vzdelaní rozhoduje Minis-
terstvo školstva SR (Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní), 
a to v zmysle zákona č. 477/2002 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií. 
Ide najmä o žiadateľov – občanov krajín Európskej únie, ktorí žiadajú  
o uznanie odbornej kvalifikácie v študijnom programe všeobecné le-
kárstvo, zubné lekárstvo, farmácia, ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia. 

Lehota na vydanie rozhodnutia je 3 mesiace od predloženia potreb-
ných dokladov. Zamietavé rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní 
musí obsahovať odôvodnenie a možnosť odvolať sa proti tomuto 
rozhodnutiu v lehote 30 dní. Odvolanie sa podáva na Ministerstvo 
školstva SR, ktoré rozhodne o odvolaní v lehote 30 dní.  

 Aká je výška poplatku za uznanie dokladu o vzdelaní? 
– Poplatok predstavuje na UK 3 000 Sk, ak ide o uznanie dokladov 

vydaných mimo členských štátov EÚ na účely výkonu regulovaných 
povolaní a regulovaných odborných činností. V ostatných prípadoch 
určuje výšku poplatku Smernica rektora UK vydávaná vždy na prí-
slušný akademický rok. Výška poplatku je odvodená od skutočných 
nákladov univerzity, ktoré sú s tým spojené.  

 Ako sa univerzita chráni pred falšovaním dokladov?  
– Požadujeme, aby k žiadosti bola priložená úradne overená fotokó-

pia dokladu o vzdelaní preložená do slovenského jazyka. Ak žiadateľ 
predloží iba neoverenú fotokópiu dokladu o vzdelaní preloženú do 
slovenského jazyka, žiadame v prípade potreby, aby predložil aj origi-
nál dokladu o vzdelaní. 

Pravosť pečatí a podpisov na origináli dokladu musí byť overená or-
gánmi krajiny, v ktorej bol doklad vydaný, a to spôsobom stanoveným 
pre overovanie verejných listín. Napr. z krajín, ktoré pristúpili k Doho-
voru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných 
listín (Haagska konvencia z 5. 10. 1961), je potrebné potvrdenie od 
príslušného tzv. apostilného orgánu. Ďalej musí žiadateľ na požiadanie 
univerzity predložiť aj iné doklady, napr. prehľad štúdia, vysvedčenie 
o štátnej skúške, sylaby predmetov, resp. dodatok k diplomu v anglic-
kom jazyku.  

(jh) 
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Úspech nášho doktoranda v Spojených arabských emirátoch 
 

Jedno z najväčších svetových podujatí  
o elektronickom vzdelávaní E-ducation Without 
Borders 2005 sa uskutočnilo v dňoch 19. až  
21. februára 2005 v Abu Dhabi, v Spojených 
arabských emirátoch. Konferencia organizova-
ná študentmi a pre študentov prijala počas troch 
dní viac ako 1 000 delegátov z viac než 70 krajín. 
Študenti dostali príležitosť získať a vymieňať si 
poznatky nielen medzi sebou, ale aj s najvýznam-
nejšími prdstaviteľmi svetových spoločností ako 
Boeing, IBM, Intel a mnohých ďalších. Svetoví 
lídri v oblasti komunikácií a médií ako CNBS, 
Washington Post či BBC v spolupráci s univerzit-
nými projektmi zasa predstavili svoje vízie o úlohe 
a uplatňovaní elektronického vzdelávania v blízkej 
budúcnosti. Frank Fahey, ministerský predseda 
Írska, na konkrétnom príklade spolupráce s firmou 
HP demonštroval význam kvalitného vzdelávacie-
ho systému a jeho prepojenia s reálnym pracovným 
prostredím pre získavanie strategických investícií. 
Program obohatil i veľmi inšpiratívny príspevok 
Murraya Gell-Manna, laureáta Nobelovej ceny za 
fyziku. 

Súčasťou konferencie bola aj prezentácia štu-
dentských prác. Formou multimediálnych a poste-
rových prezentácií sa prestavilo 52 najlepších spo-
medzi viac ako 1 000 príspevkov. Na tomto pre-
stížnom podujatí sa zúčastnil zo Slovenska 
jediný zástupca (napríklad z Ukrajiny ich bolo 
až 8!) – Mgr. Milan Regec, interný doktorand 
na Katedre knižničnej a informačnej vedy FiF 
UK. So svojím projektom s názvom „Digital 
libraries as resource providers for academic  
e-learning“ sa nielenže prebojoval medzi päťde-
siatku najlepších, ale podarilo sa mu získať aj 
cenu za najlepšiu posterovú prezentáciu. Po 
prvý raz tak Slovensko ukázalo chrbát aj prestíž-
nym americkým univerzitám v takej oblasti, akou je 
elektronické vzdelávanie. 

Medzi ďalšími ocenenými prácami boli projekty 
zamerané na elektronické vzdelávanie znevýhod-
nených používateľov, napr. detí aj predškolské-
ho veku, ako i projekty zamerané na premostenie 
„digitálnej priepasti“ medzi rozvinutými a rozvojo-
vými krajinami. Veľkú pozornosť si vyslúžili vízie  

o elektronickom vzdelávaní ako spôsobe boja  
s negramotnosťou v krajinách tretieho sveta. 

Trojdňová konferencia s rozpočtom 3 milióny 
dolárov bola pre študentov výnimočnou príleži-
tosťou získať nové poznatky, skúsenosti a kontak-
ty v dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti elektronic-
kého vzdelávania. Zároveň umožnila utvoriť si obraz 
o tom, ako Slovensko v tejto oblasti zaostáva nie-
len za svetovými lídrami, ale aj za najbližšími su-
sedmi. Ak sa nám nepodarí tento stále narastajúci 
rozdiel dobehnúť, prenecháme našim susedom 
veľkú konkurenčnú výhodu a Slovensko bude len 
ťažko priťahovať iné, ako manufaktúrne zahraničné 
investície. 

Najbližšie sa konferencia E-ducation Without 
Borders bude konať v roku 2007 a naši študenti 
dostanú novú príležitosť reprezentovať na sveto-
vom fóre svoj univerzity a ich pokrok v elektronic-
kom vzdelávaní. 

Doc. PhDr. Soňa Makulová, PhD., 
(Kontakt na autora ocenenej práce:  

Mgr. Milan Regec, Katedra knižničnej  
a informačnej vedy FiF UK, skip@nextra.sk 

 

 
 

Akademická knižnica Univerzity Komenského a Týždeň slovenských knižníc 
 
Na Slovensku 18. apríla 2005 začal 6. ročník Týždňa slovenských knižníc (TSK). Je to už tradičné podujatie, ktorého cieľom je pozitívne zviditeľňovanie 

knižníc ako kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií prostredníctvom širokého spektra rôznorodých aktivít. Knižnice chcú dokázať, že sú životaschopné inštitúcie, ktoré 
napriek množstvu problémov a najmä napriek nedostatku finančných prostriedkov chcú a vedia ponúknuť veľa zaujímavého, nového, poučného i zábavného pre 
svojich čitateľov a návštevníkov. Do prípravy podujatí v rámci TSK sa zapájajú všetky typy knižníc – vedecké, verejné, akademické i špeciálne knižnice. 

 
Do TSK sa zapojila aj Akademická knižnica UK. Ako? Nesporne zau-

jímavou novinkou – umožnila objednávanie literatúry cez internet. Táto 
nová služba bola verejne sprístupnená z webovskej stránky virtuálnej 
knižnice http://vili.uniba.sk presne prvý deň Týždňa slovenských kniž-
níc – 18. apríla 2005. 

Kto môže využiť túto službu? Každý čitateľ, ktorý má platný čitateľský 
preukaz, môže cez internet poslať požiadavku na výpožičku dokumentu. Pre 
väčšinu študentov a časť zamestnancov je čitateľským preukazom preukaz 
študenta, resp. zamestnanca, ktorý má čiarový kód. Niektorí študenti a za-
mestnanci majú samostatný čitateľský preukaz s vytlačeným čiarovým kó-
dom, aj tieto preukazy sú zatiaľ platné a umožňujú objednanie dokumentu. 
Jednoznačne však v najbližšej budúcnosti bude podmienkou využívania 
knižničných služieb vo všetkých knižniciach UK len preukaz študenta a za-
mestnanca s čiarovým kódom. Noví študenti a zamestnanci dostávajú preu-
kazy s vytlačeným čiarovým kódom pri nástupe na univerzitu. Po aktivácii 
preukazu študenta, resp. zamestnanca v knižnici začína tento preukaz plniť 
ďalšiu funkciu, funkciu čitateľského preukazu. Bez preukazu s čiarovým kó-
dom nie je možné využiť elektronické objednávky.  

Ako postupovať pri elektronickej objednávke? Na webovskej stránke Vir-
tuálnej knižnice UK, ktorú spravuje Akademická knižnica, je prístupný 
súborný online katalóg fakultných knižníc. Katalóg obsahuje údaje o do-
kumentoch, ktoré sa nachádzajú v knižniciach 12 fakúlt UK (okrem knižni-
ce Fakulty managementu UK). Bibliografický záznam (identifikačné údaje 
o dokumente) je v databáze len raz, k nemu sa pridávajú informácie o tom, 
ktoré knižnice daný dokument majú, kde je uložený (lokácia) a či je možné 
si ho požičať (status). Dokument je potrebné najprv vyhľadať – knižnično-
informačný systém ponúka niekoľko spôsobov vyhľadávania: 

Prezeranie = listovanie v abecedných zoznamoch autorov, názvov, pred-
metových hesiel, signatúr (položka „Hľadať v“). Stačí zadať niekoľko prvých 
písmen a systém vráti abecedný zoznam termínov, ktoré sa čo najviac 
blížia k danému reťazcu. Pred termínom je uvedený počet, koľko titulov k da-

nému termínu existuje. Systém ponúkne ako výsledok len termíny, ktoré za-
čínajú daným reťazcom.  

Slovo zo záhlavia = listovanie v zoznamoch názvov, autorov, predmetov 
(položka „Typ záhlavia“). Je potrebné uviesť celé slovo alebo použiť znak * 
ako rozšírenie (nestačí zadať niekoľko prvých písmen hľadaného termínu). 
Systém ponúkne ako výsledok všetky termíny, ktoré obsahujú hľadaný vý-
raz, bez ohľadu na jeho pozíciu 

Kľúčové slová = vyhľadávanie konkrétnych záznamov. Systém vyhľadá-
va na presnú zhodu, takže je tiež potrebné vypísať hľadaný termín v úplnosti 
alebo použiť znak rozšírenia *.  

Po vyhľadaní potrebných záznamov sa zobrazí informácia, koľko exem-
plárov je v knižniciach na UK, koľko z nich je dostupných pre výpožičku  
a v ktorých lokáciách. Kliknutím na odkaz „exempláre“ sa zobrazia zázna-
my o exemplároch, odkiaľ sa na dostupný exemplár môže odoslať žiadanka 
(kliknutím na tlačidlo „Žiadanka“). Na žiadanku je potrebné uviesť číslo 
preukazu. Poslaním žiadanky sa zrealizuje objednávka dokumentu. Žiadanka 
s potrebnými údajmi sa vytlačí v knižnici, pracovníci knižnice požadovaný 
dokument pripravia. Čitateľ nemusí navštíviť knižnicu na to, aby si dokument 
objednal, môže tak urobiť z domu, internátu, internetovej kaviarne, jednodu-
cho z akéhokoľvek počítača pripojeného k internetu. Požadovaný dokument 
bude knižnica pre čitateľa držať 5 dní. Ak si ho čitateľ do tejto doby nevyzdvih-
ne, dokument sa automaticky opäť stane dostupným pre ostatných čitateľov. 

Elektronické objednávky je v súčasnosti možné posielať len na dokumen-
ty, ktoré sú v troch fakultných knižniciach, a to v knižniciach Farmaceutic-
kej, Právnickej a Filozofickej fakulty UK. V tejto súvislosti je však potrebné 
uviesť, že čitateľský preukaz s čiarovým kódom platí vo všetkých fakultných 
knižniciach UK (nezávisle od toho, ktorá fakultná knižnica ho aktivovala), 
takže poslať elektronickú žiadanku a požičať si dokument vo vyššie uve-
dených knižniciach si môžu všetci čitatelia s platným preukazom. Je reálny 
predpoklad, že do konca akademického roka bude služba elektronických 
žiadaniek implementoaná aj v ďalších fakultných knižniciach.  

Daniela Gondová, Jana Ilavská, Akademická knižnica UK 
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Rok 2005 bol vyhlásený za Svetový rok fyziky. Obzvlášť nás preto teší, že začiatkom tohto roku dostal doc. RNDr. Miroslav Grajcar, CSc., z Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky UK spolu s nemeckými kolegami z inštitútu pre fyzikálne high technológie cenu slobodného štátu Thüringen Spol-
kovej republiky Nemecko za základný fyzikálny výskum. Cena bola udelená za prácu „Qubity pre škálovatelné kvantové počítače“. Toto uznanie, ktoré 
sa dostalo slovenskému vedcovi za výskum supravodivých qubitov je o to cennejšie, že nie je viazané len na fyziku, ale o cenu sa môžu uchádzať aj vedci, 
ktorí sa venujú základnému výskumu v oblasti biológie, chémie a pod. Svedčí to o tom, že fyzika sa opäť dostáva do popredia záujmu spoločnosti v zá-
padnej Európe, čo je možné pozorovať aj na zvýšenom záujme firiem o fyzikov a následne na záujme mladých ľudí o štúdium fyziky. 
 

 

Cena za základný fyzikálny výskum 
 
 

Je neuveriteľné, že od roku 1965 sa výkon po-
čítača zdvojnásoboval každých 12 mesiacov (tzv. 
Moorov zákon). Pri používanej technológii to zna-
mená, že počet elementov na čipe sa každý rok 
približne zdvojnásobuje. Tento exponenciálny ná-
rast nie je však možné udržať dlhodobo. Dôvod 
je zrejmý a najlepšie ho vysvetľuje stará povesť  
o vynálezcovi šachu Sessovi, ktorému indický kráľ 
ponúkol za túto hru akúkoľvek odmenu. Požiadal, 
aby mu na prvé políčko dali jedno zrnko pšenice 
a na každé ďalšie dvakrát toľko ako na predchá-
dzajúce. Na prvý pohľad veľmi skromná odmena, 
veď šachovnica má len 64 políčok. Pri vyplácaní 
odmeny sa však ukázalo, že všetky sýpky v kraji-
ne nemajú dostatok zrna, aby vyplatili túto „skrom-
nú“ odmenu, ktorá predstavuje rádovo 264 zŕn, 
čo je viac ako 6 000 miliárd hektolitrov. Toľko pše-
nice sa nedopestovalo za celú históriu ľudstva.  

Z technologického hľadiska bolo možné zdvoj-
násobovať počet tranzistorov na čipe vďaka zmen-
šovaniu rozmerov tranzistorov. Najnovšia techno-
lógia používaná pri výrobe pamätí a procesorov 
sa dostala pod hranicu 100 nm. Pri takto malých 
rozmeroch sa už začínajú prejavovať vlnové vlast-
nosti elektrónu a ďalšie zmenšovanie jednodu-
chým škálovaním už nie je možné, pretože pre-
stávajú platiť zákony klasickej fyziky. 

Nositeľ Nobelovej ceny Richard Feynman už  
v roku 1982 vyslovil myšlienku, že takzvané kvan-
tové počítače môžu vyriešiť niektoré problémy 
exponenciálne rýchlejšie ako ich klasickí konku-
renti. V tej dobe technológia nebola zďaleka na 
takej úrovni ako dnes a táto myšlienka sa zdala 
byť čisto akademická. Dnes, keď technológia za-
čína narážať na problém, že sa malé štruktúry za-
čínajú správať kvantovomechanicky, je táto idea 
vysoko aktuálna. Špičkové laboratória sa pokúša-
jú vytvoriť a skúmať vlastnosti základnej stavebnej 
jednoty kvantového počítača, kvantového bitu, tiež 
nazývaného qubit (z anglického quantum bit).  

Na probléme kvantového počítača sa začalo ho-
rúčkovito pracovať najmä po objave, že sa kvan-
tový počítač dá použiť na rozklad veľkých čísel na 
prvočísla. Na prvý pohľad nezaujímavý matematic-
ký problém, keby na ňom neboli založené šifrova-
cie metódy používané bankami a spravodajskými 
službami. Aj vďaka tomu vláda USA vyčlenila nie-
koľko miliárd dolárov na vývoj kvantového počítača 
a tento projekt sa prirovnáva k projektu Mannhattan 
(vývoj atómovej bomby počas druhej svetovej voj-
ny, na ktorom sa zúčastnili vedci z celého sveta).  

Výkon kvantového počítača rastie s počtom qu-
bitov ako 2N, čo umožňuje exponenciálny nárast 
výpočtovej sily, pričom stačí každý rok pridať len 
jeden qubit, aby Moorov zákon ostal v platnosti aj 
nasledujúce desaťročia. Už pre malý počet qubitov 
N=30 by výkon kvantového počítača predstavoval 

10 terraops (1 terraops je 1012 operácii za sekun-
du) oproti 2 terraops dnešných superpočítačov.  

Je potešiteľné, že na výskume tzv. kvantových 
počítačov a algoritmov sa významne podieľajú aj 
slovenskí fyzici. Očakávaná zmena technológie 
počítačov, rozvoj nanotechnológii, budú vytvárať 
nové pracovné príležitosti pre absolventov fyziky 
v celej Európe. Už teraz vedeckí pracovníci z no-
vých členských štátov EÚ nepotrebujú v Európe 
pracovné povolenie a môžu sa zamestnať v odbo-
re v Nemecku, v Rakúsku či vo Francúzsku. To 
otvára široké možnosti aj pre absolventov štúdia 
fyziky na FMFI UK, kde pracuje viacero medziná-
rodne uznávaných odborníkov, ktorí sú zárukou 
vysokého štandardu vzdelania. 

(mg) 
 

 

 

Fragmenty z histórie Univerzity Komenského 
 

Presne pred osemdesiatimi šiestimi rokmi, v máji 1919, prýkrát navštívila skupina profesorov pražskej Karlovej univerzity Bratislavu, aby 
si na mieste pozreli, či je možné za daných okolností a do akej miery začať s prevádzkou univerzity. Aké boli ich prvé dojmy z príchodu do 
Bratislavy a čo sa v teň deň udialo, opísal po rokoch prof. Kristián Hynek: 

 

„Tak nás vyjelo v květnu 1919 na večer sedm kolegů do Bratislavy: 
Műller, Brdlík, Kadlický, Trýb, Spilka, Mysliveček a já. Časně z rána dojeli 
jsme do Bratislavy a vydali se na pouť probouzejícím se městem do mi-
nisterstva. Dojem, jejž na nás město udělalo, byl nevalný. Sešli jsme  
s hlavní třídy a dostali se na Náměstí svobody – tehdy Esterházyho – ná-
ves s cirkusem v rohu. Cirkus Kludský byl první známý, který nás uvítal. 
Kolega Műller se zastavil, podíval se na mne a řekl: „A do této vesnice 
máme jít?“ Skutečně, vábný náš vstup nebyl. Neslyšeli jsme skoro slo-
venského slova, cizí duch se nám vtíral až příliš nápadně. Já, který jsem 
dříve nikdy nebyl dále na východě než v Luhačovicích, cítil jsem vůni Asie, 
ale neříkal jsem nic. Byl jsem jaksi vůdcem výpravy a snažil se udržeti 
náladu. Přešli jsme náměstí a dostali se do města, čím více jsme se blížili  
k budově ministerstva, tím více se náš dojem lepšil. V kavárně Carlton jsme 
se umyli, nasnídali a šli za Dr. Hálkem, jejž jsme někteří z dřívějška znali.  
V jeho pracovně stála u okna strojní puška, namířená na most, tehdy do 
polovice obsazený bolševiky – a vedle ní bednička s municí. Bylo to zvlášt-
ní prostředí, málo vhodné k rozpravám o tak vážném kulturním problému 
jako jest zřízení university... 

V Bratislavě nikdo z referentů, ani sám ministr Dr. Šrobár nevěděl o našem 
příchodé, ani o jeho účelu... Když jsem přednesl ministrovi účel našeho 
příchodu, namítl Dr. Šrobár, že to asi nepůjde, že bychom vehnali Maďary 
do irredentismu a necháme-li jim universitu, budou prý loyálními.... 

Upozornil jsem ministra, že ponecháním bratislavské university Maďa-
rům se změní irredenta jen potud, že náš stát bude její vůdce svými pe-

nězi vydržovat. Tedy buď irredenta jen za maďarské, nebo i za naše 
peníze, že Maďaři, mají-li aspoň kousku cti a národní hrdosti v těle, musí 
a budou provozovati irredentu, o tom jsem ani na okamžik nepochybo-
val. Tím jsem vyvrátil námitky rázu politického, poukázal jsem pak i na 
nehotovost university a na příliš malý počet maďarského obyvatelstva  
v tomto státě v budoucnosti, takže by tato universita nesloužila nikdy 
potřebám domácího obyvatelstva. Těch několikset tisíc Maďarů nemůže 
dodati učitele ani posluchače vysokoškolské, aby provoz university byl 
zajištěn z vlastních prostředků duchovních. Tento rozklad Dr. Šrobárovi 
stačil a od té chvíle byl nejhorlivějším podporovatelem našich snah..... 

Posílení tímto vědomím, odebrali jsme se do lví jámy – prohlížet kliniky, 
protože o to šlo v první řadě. Provázel nás Dr. Hálek, Dr. Šaršún a dvě 
Američanky z Červeného kříže. Tyto nevěděly proč my tam jdem, a mys-
lily, že nás vede pouhá zvědavost. Kolegové maďarští byli trochu nervos-
ní – tušili asi, oč jde. Přednosta farmakologického ústavu pro jistotu nám 
řekl, že všechno vnitřní zařízení ústavu jest jeho majetkem osobním. 
Patrně aby nám zašla chuť. Ale nezašla. Ačkoliv jsme věděli, že nás čeká 
ohromná práce a prostředí města nebylo naprosto lákavým a neslibovalo 
se státi vhodným kulturním prostředím – aspoň ne tak lehce a brzo – vrátili 
jsme se ještě více přesvědčeni o naprosté nutnosti zříditi českoslo-
venskou universitu v Bratislavě. S chutí jsme se dali do další práce.“ 

Prameň: Ročenka University Komenského za první pětiletí 1919 – 1926  
(jh) 

 



 6 

Spoločenské vedy v rozšírenom európskom priestore – 
príležitosti a výzvy 

 
 
V marci tohto roku sa za účasti ministra školstva M. Fronca, rektorov, dekanov a členov samosprávnych akademických orgánov vysokých 

škôl uskutočnila na pôde UKF v Nitre celoslovenská konferencia na tému Spoločenské vedy v rozšírenom priestore Európskej únie. Na 
rokovaní konferencie sa zúčastnil aj dekan FSEV UK prof. Ladislav Kabát, ktorého sme požiadali o niekoľko reflexií. 

 
●Pán dekan, myslíte, že v rámci slovenských 

vysokých škôl majú spoločenské vedy 
predpoklad začleniť sa do európskeho aka-
demického prostredia?  
– Rozšírený politický i geografický priestor, 

do ktorého sme v minulom roku vstúpili, je aj 
pre naše vysoké školy obrovskou príležitosťou 
dokázať svoje schopnosti sa v ňom nielen turis-
ticky pohybovať, ale aj akademicky presvedči-
vo pôsobiť. Naši kolegovia pôsobiaci v  oblasti 
prírodných a technických vied či v umeleckej 
sfére sa už dávnejšie udomácnili na európ-
skych univerzitných pracoviskách a potvrdili 
svoje sily a schopnosti byť v tomto priestore 
dôstojným partnerom svojim európskym kole-
gom. Pre nás – pracovníkov v oblasti spoločen-
ských vied – je nové, rozšírené prostredie ďal-
šou príležitosťou a výzvou dokázať, že aj naše 
univerzitné spoločenskovedné programy sa 
dôstojne začlenili do európskeho akademické-
ho prostredia.  

Konferencia bola vhodnou príležitosťou pre-
zentovať aktuálne úlohy, problémy a ciele, ktoré 
sprevádzajú naše pracoviská už niekoľko rokov 
a ktoré proces ich integrácie do európskeho 
akademického priestoru prakticky nepodporujú. 

●Čo Vás zaujalo v príspevku ministra škol-
stva ? 
– Bolo potešujúce počuť z jeho úst reálne kri-

tické hodnotenie doterajších výsledkov plne-
nia Lisabonskej stratégie zo strany SR, ako aj 
upozornenie na viacero akútnych problémov 
nášho vysokoškolského vzdelávacieho systé-
mu. Mňa osobne potešilo jeho stanovisko  
o potrebe väčšej medzinárodnej otvorenosti 
našich inštitúcií, o potrebe ich internacionali-
zácie. Toto stanovisko nielen zdieľame a pod-
porujeme, ale aj ochotne prispejeme k jeho 
praktickému napĺňaniu. Na fakulte totiž od doby 
jej vzniku systematicky pôsobia zahraniční pred-
nášatelia a ich participácia na vzdelávacom 
procese FSEV UK je aj v budúcnosti neodmys-
liteľná. Niet pochýb o tom, že práve v  oblasti 
spoločenských vied takúto pomoc potrebuje-
me a budeme sa snažiť o jej ďalší rozvoj. Iba 
v tomto akademickom roku pôsobili, resp. pô-
sobia na našom pracovisku dlhodobo piati 
hosťujúci profesori a pre budúci akademický 
rok máme zaistených ďalších zahraničných 
prednášajúcich. Vzhľadom k akútnym problé-
mom s finančnými zdrojmi fakulty sme nútení 
využívať predovšetkým akademické programy, 
ktoré nám umožňujú získať hosťujúcich profe-
sorov bez finančnej úhrady. Dlhodobo sa nám 
osvedčuje Fulbright Visiting Professor Program. 
Fakulta zatiaľ nemala zohľadnené predmetné 
aktivity v objeme dotačných prostriedkov. Oča-
kávame, že napĺňaním kritérií o rozdeľovaní do-
tačných prostriedkov sa táto situácia aspoň 
symbolicky zmení. Situácia, v ktorej dlhodobo 
parazitujeme na zdrojoch našich zahraničných 
partnerov a inštitúcií, je neudržateľná a obávam 
sa, že aj im po čase dôjde trpezlivosť a obrá-
tia sa na nás s jednoduchou otázkou – kedy 
sa k problematike medzinárodnej spolupráce 
postavíme aj finančne zodpovednejšie a dôstoj-
nejšie. 

●Jednou z priorít Lisabonskej stratégie je 
podpora vzdelávania, vedy a výskumu ... 
– Vieme, že neexistuje čarovný prútik, ktorý 

by mohol situáciu našich inštitúcií zásadne 
zmeniť k lepšiemu. Je však smutným konšta-
tovaním, že aj napriek všestranne opakovanej 
slovnej podpore zo strany vládnych predsta-
viteľov a širokej politickej scény o význame 
vzdelávania a o rýchlej návratnosti investícií do 
vzdelávania, ostáva investičná politika vlády SR 
aj naďalej zaostrená na výrobné podniky oce-
liarskeho či automobilového priemyslu. K nim 
stále smeruje aj masívna podporná politika pre 
zahraničných investorov a slová o vysokej ná-
vratnosti investícií do vzdelania sa takto stávajú 
iba politickou frázou. Aj v dôsledku takejto in-
vestičnej politiky sme svedkami nielen toho, 
ako sa vzmáha priemyselný potenciál Sloven-
ska, ale aj toho, ako nám pred očami upadá 
vzdelávací a výskumný potenciál mnohých na-
šich inštitúcií. V prípade inštitúcií spolčensko-
vedného charakteru je toto konštatovanie ešte 
alarmujúcejšie.  

Naši politici často vo svojich argumentáciách 
využívajú príklad Írska a jeho ekonomické vý-
sledky. Zriedkavejšie už spomínajú fakty, že 
Írsko skutočne pochopilo význam kvalifikova-
nej pracovnej sily a vzdelávanie sa na dlhú 
dobu stalo prioritou jeho vlády. Je potrebné 
jednoznačne zdôrazniť, že slovenské vysoké 
školy sú aj v dôsledku vládnej politiky zamera-
nej na podporu zahraničných investorov na 
Slovensku v situácii, ktorá je dlhodobo nedôs-
tojná a perspektívne neudržateľná. Slovensko 
ako členská krajina Európskej únie si neplní 
dôsledne svoje povinnosti vyplývajúce zo zá-
väzkov Lisabonského dokumentu a takáto po-
litika vlády sa musí odraziť na fungovaní našich 
vedeckovýskumných a vzdelávacích inštitúcií.  

●Väčšina európskych ekonómov a politikov 
dnes otvorene priznáva, že Lisabonská 
stratégia doteraz nebola veľmi úspešná. 
Na jej realizáciu nestačia predsa vyhláse-
nia vládnych činiteľov... 
– Bolo by nezodpovedné a populistické pre-

nášať zodpovednosť za túto nedobrú situáciu 

iba na vládu SR. Celkom určite za ňu zodpove-
dáme aj my, pracovníci a hlavne akademickí 
funkcionári vysokých škôl. Platná legislatíva a 
nám vyhradený rozhodovací priestor nám totiž 
umožňujú, aby sme aj súčasné limitované fi-
nančné a materiálne zdroje využívali omnoho 
efektívnejšie a účelovo dôraznejšie.  

Neustále voláme po vyššej kvalite vo vzdelá-
vaní a výskume, žiadame ich vyššie hodnote-
nie a oceňovanie. Často však zabúdame na to, 
že vo vzťahu ku spoločnosti musí byť kvalita 
našej práce preukázateľná. Nie vždy je toto 
naše volanie podporené presvedčivými argu-
mentmi. V zmysle Lisabonskej stratégie žiada-
me zvýšiť financovanie vedy a výskumu, vrá-
tane vysokých škôl podielom 3 % z HDP. Naši 
daňoví poplatníci však majú právo vedieť, ako 
chceme tieto prostriedky spoločnosti vrátiť, 
resp. ako ich už vraciame. Argumentácia poč-
tom citácii v karentovaných časopisoch je síce 
efektná a v akademických kruhoch aj presved-
čivá, ale voči ministrovi financií nie veľmi účin-
ná. A preto sa musíme aj my, pracovníci aka-
demických inštitúcií naučiť, ako „predávať“ naše 
výsledky. Nemožno totiž pochybovať o tom, 
že vynikajúci produkt, aj duševný, si musí nájsť 
svojho – kúpyschopného – odberateľa. A to 
bez ohľadu na to, či sa jedná o hmotný alebo 
aj o vzdelávací produkt. Univerzita musí reago-
vať na konkrétne úlohy spoločnosti.  

●V dokumente Národná Lisabonská stratégia 
sa v súvislosti s vysokým školstvom hovo-
rí, že kľúčom k rozšíreniu kapacít a k vý-
raznému zvýšeniu kvality je pružný systém, 
kde vysoké školy reagujú najmä na po-
žiadavky trhu práce a mladých ľudí, ale aj 
na dopyt po celoživotnom vzdelávaní, a tie 
najkvalitnejšie z nich sú zároveň centrom 
výskumu a vývoja na medzinárodne porov-
nateľnej úrovni. 
– Uplynul už viac než rok odvtedy, čo si prví 

záujemcovia z radov absolventov i študentov 
našich vysokých škôl sadli do lavíc, aby sa 
podrobili kvalifikačným testom na miesta pra-
covníkov v administratívnom mechanizme apa-
rátu Európskej únie a jej širokorozvetvených 
orgánov. Iba 17 % z nich sa dokázalo úspešne 
vyrovnať s požiadavkami kvalifikačného testu 
a ešte podstatne menšia časť z tých ostáva-
júcich sa vyrovnala s ďalšími požiadavkami kon-
kurzného konania. Obsahom kvalifikačných 
testov boli predovšetkým otázky z oblasti le-
gislatívy, ekonómie a financií Európskej únie, 
z jej histórie, ale aj otázky všeobecného kultúr-
no-spoločenského charakteru. Celkom určite 
to však boli otázky, na ktoré by sme práve my, 
ktorí zabezpečujeme vzdelávanie v oblasti spo-
ločenských vied, mali našich študentov upo-
zorňovať a ktoré by sme im mali objasňovať. 
Osobitne pozorne by si mali na tieto otázky 
odpovedať pracoviská, ktoré sa explicitne svo-
jím vzdelávacím programom hlásia k Európskej 
únii a jej programom. Ak by nám túto otázku 
položili predstavitelia praxe a naši daňoví po-
platníci, považoval by som ju za plne legitímnu. 
Niet pochýb o tom, že vyššia úspešnosť našich 
kandidátov v takýchto kvalifikačných „bojoch“ 
by celkom iste pozitívne upozornila na našu 



 7

prácu a tým aj na potrebu jej väčšej spoločen-
skej podpory.  

Pri pozornej analýze obsahu kvalifikačných 
testov zisťujeme, že neúspešnosť našich kan-
didátov jednoznačne reflektuje aj viaceré dlho-
dobé slabiny a neduhy našich spoločensko-
vedných pracovísk. Ako ukázali výsledky testov, 
naši absolventi sa nedokázali úspešne vyrov-
nať s otázkami, ktoré prechádzajú cez hranice 
jednej spoločenskovednej disciplíny. Dobré 
znalosti legislatívy EÚ nestačili vykryť jasné  
a neospravedlniteľné nedostatky z oblasti eko-
nómie či histórie a naopak. Spoločenskovedné 
poznatky boli všeobecne sprevádzané slabou 
znalosťou základných matematických a šta-
tistických operácií, či schopnosťou rýchleho 
úsudku a exaktného rozhodovania. Ukazuje 
sa, že na pretrvávajúce medziodborové hra-
nice netrpí iba naše vysoké školstvo, ale hlav-
ne náš hlavný produkt – absolvent.  

Som presvedčený, že opatrenia vedúce 
k uplatňovaniu systému ISCED (systém študij-
ných odborov a programov) v našom vysoko-
školskom systéme nie sú aplikované správne 
a že by bolo potrebné na túto tému hovoriť šir-
šie a podrobnejšie. Interdisciplinárny prístup, 
nový pohľad a tolerancia k exaktným metódam 
musia byť obsiahnuté aj v našich spoločensko-
vedných vzdelávacích a výskumných progra-
moch. Naši študenti sa s nimi musia stretávať 
už počas štúdia na vysokej škole, musia sa 
stať súčasťou ich metodologického vybavenia. 
Musia byť prinajmenšom informovaní o tom, 
že napríklad nositeľ Nobelovej ceny za eko-
nómiu môže byť aj psychológ, ktorý dokázal 
lepšie objasniť konanie spotrebiteľa na trhu 

než vedec s čisto ekonomickým vzdelaním. 
Musia vedieť aj to, že jeden z nositeľov Nobe-
lovej ceny za ekonómiu bol matematik, ktorý 
ukázal nové dimenzie fenoménu chudoby vo 
svete, upozornil na jeho zložité spoločenské 
súvislosti a podmienenosti a ukázal aj možnosti 
ich kvantifikácie a hodnotenia v čase.  

●Odzneli na konferencii aj kritické hlasy 
nasmerované dovnútra systému? 
– Vo viacerých referátoch nitrianskej kon-

ferencie bolo konštatované, že spoločenské 
hodnotenie výsledkov našej práce a našich 
programov nie je adekvátne ich významu pre 
život spoločnosti. Apelujeme na odbornú i laic-
kú verejnosť, ako aj na politickú reprezentáciu. 
Akosi však zabúdame apelovať na naše naj-
bližšie akademické okolie, ktoré nami reali-
zované vzdelávacie a výskumné programy 
marginalizuje takými nástrojmi, ako sú zasta-
rané a rozvoj neumožňujúce hodnoty KEN-ov 
a KPN-ov. My sami, vysoké školy a ich vedúci 
pracovníci, uplatňovaním týchto nástrojov kon-
zervujeme stav predchádzajúcich období a od-
sudzujeme spoločenskovedné disciplíny do 
úlohy outsiderov našej akademickej obce. Ne-
dobrým príkladom je aj naša najstaršia uni-
verzitná inštitúcia, ktorá v tomto smere naozaj 
nesvieti a k majáku slovenského vysokého škol-
stva v podpore spoločenskovedných odborov 
a programov má veľmi ďaleko.  

Je ťažko pochopiteľné naše domáce inštitu-
cionálne ignorantstvo k výsledkom, ktoré naše 
pracoviská dosahujú na poli medzinárodných 
grantových súťaží. Princíp match-money, ktorý 
tak stimulatívne pôsobí v americkom univerzit-

nom systéme a ktorý znásobuje úsilie vysokých 
škôl v boji o externé finančné zdroje, u nás 
zatiaľ nemá miesto. Veľmi ťažko sa nám preto 
odpovedá na otázky zahraničných partnerov, 
akým podielom prispieva k našim grantovým 
prostriedkom naša univerzita a hlavne štát. 

●Majú teda podľa Vášho názoru spoločen-
ské vedy šancu „prežiť“ v tomto pretechni-
zovanom svete i napriek snahám najmä  
o ekonomickú konkurencieschopnosť Slo-
venska?  
– Celkom určite sa zhodneme na stanovis-

ku, že úloha spoločenskovedných disciplín je 
v živote každej spoločnosti nezastupiteľná. 
Sú potrebné na to, aby sledovali spoločnosť 
a aby nastavovali zrkadlo predovšetkým tie-
nistým stránkam jej konania. Spoločensko-
vedné disciplíny by však nemali rezignovať na 
takúto úlohu ani na svojich základných praco-
viskách, univerzitách, či vedeckovýskumných 
ústavoch.  

Konferencia Spoločenské vedy v rozšírenom 
európskom priestore – príležitosti a výzvy pri-
niesla mnoho nových, alebo aspoň novoformu-
lovaných názorov na situáciu v tejto vedecko-
výskumnej oblasti. Dúfame, že aspoň časť  
z nich nájde odozvu aj v konkrétnych krokoch 
a opatreniach tých, ktorí o materiálnej situácii 
našich pracovísk rozhodujú. Verím, že ak svo-
jimi ďalšími rozhodnutiami nedokážu našu si-
tuáciu zlepšiť, pomôžu nám aspoň tým, že bu-
dú rešpektovať a brať vážne ocenenia našej 
práce v zahraničí, resp. mimo našich základ-
ných pracovísk. 

(jm)  

 

Akademické informačné dni 
 
Počtom zúčastnených univerzít najväčšou 

na Slovensku realizovanou videokonferen-
ciou boli Akademické informačné dni (AID). 
Tohto programu sa v dňoch 7. až 14. marca 
2005 zúčastnilo 19 slovenských univerzít, 
ktoré sú zapojené do centrálnych rozvojo-
vých projektov MŠ SR (Web orientovaná vi-
deokonferenčná technológia pre akademické 
Slovensko a Integrované univerzitné vzde-
lávanie). Výsledkom projektov je vybudovanie 
akademickej videokonferenčnej infraštruktúry 
na technológii VRVS (Virtual Rooms Videocon-
ferencing System), ktorý vyvinuli na Caltech-u 
v USA, a zlepšenie technického vybavenia 
partnerských univerzít (špeciálne videokonfe-
renčné miestnosti s technikou, ktorá umožňu-
je virtuálne aktivity ako konferencie, zdieľané 
prednášky, semináre, diskusie, konzultácie 
a podobne). 

Aktívnym účastníkom konferencie bola aj 
Univerzita Komenského. Z videokonferenč-
nej miestnosti vybudovanej na Fakulte ma-
tematiky, fyziky a informatiky UK sme vysielali 
príhovor dekana doc. J. Boďu a postupne štyri 
prednášky. Prof. Masarik hovoril na tému Ako 
vytvoriť obývateľnú planétu a vysoko aktuálna 
bola aj téma Seizmológia a fyzika zemetrase-
ní, ktorú prezentoval prof. Moczo. Doc. Jaro-
ševič v prednáške Čo Joule netušil priblížil 
poslucháčom unikátnu metódu merania síl  
v oceľových lanách, ktorú vyvinul kolektív 
pracovníkov na FMFI UK. Študentom stredných 
škôl boli určené Pokusy z fyziky nielen k ma-
turite Dr. Demkanina, Horvátha a Holeja. Z veľ-
kej posluchárne zabezpečila skupina VRVS  
aj prenos prednášky prof. Harveya Newmana 
z Caltechu, ktorý je hlavným tvorcom a iniciá-
torom systému VRVS a tiež známym fyzikom. 

Vyvrcholením Akademických informačných 
dní bola participácia UK na projekte EÚ „Phy-

sics masterclasses“, v rámci ktorého privítalo 
viac ako 60 európskych univerzít na svojej 
pôde študentov stredných škôl. Tam sa obo-
známili s najnovšími poznatkami z oblasti fy-
ziky elementárnych častíc a s t. zv. Štandard-
ným modelom. Na cvičeniach analyzovali reálne 
údaje získané v CERN (Centrum európskeho 
jadrového výskumu). Na záver sa všetci spojili 
formou videokonferencie a hodnotili, resp. ob-
hajovali výsledky svojich meraní. 

Aj keď Akademické informačné dni boli týžd-
ňovou prezentačnou akciou s konkrétnym 
odborným a vedeckým obsahom, ich najdôle-
žitejším výsledkom bolo poznanie, že aj na 
Slovensku máme vybudovanú na univerzitách 

sieť pracovísk, ktoré sú schopné vysielať a pri-
jímať obraz i zvuk cez Internet s využitím špič-
kovej technológie VRVS. 

K aktivitám tohto druhu na UK patrí okrem 
skupín VRVS (FMFI UK, pozri Naša Univerzita, 
október 2004) aj Internetové vysielanie pre 
stredné školy (FMFI UK, pozri Naša univerzita, 
december 2004) a najnovšie server pre tvor-
bu a „prevádzku“ elektronických kurzov (RUK). 

Po rozšírení na ďalšie fakulty UK by video-
konferenčná technológia mohla predstavovať 
ďalší krok k otvoreniu sa univerzity dovnútra  
a tiež k rozšíreniu možností integrovaného uni-
verzitného vzdelávania. 

Martin Belluš, FMFI UK 

Stav k 14. marcu 2005 

Počet používateľov VRVS videokonferencie 
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Stúpa záujem o Kanadské štúdiá 
 
V ostatných dvoch rokoch sa zvýšil záujem študentov o kanadské reálie, 

ktorých poznanie ponúka Oddelenie Kanadských štúdií UK. Jeho vedúca 
PhDr. Mária Huttová, PhD., pripisuje tento pozitívny trend nielen zavedeniu 
kreditového systému štúdia, ale najmä záujmu študentov rozširovať si svoje 
štúdium o predmety, ktoré ich vlastné odbory neponúkajú. „V tom vidím ne-
zastupiteľné miesto nášho oddelenia v štruktúre UK,“ hovorí M. Huttová. V rám-
ci voliteľných celouniverzitných prednášok a seminárov ponúklo oddelenie 
v oboch akademických rokoch študentom päť kurzov – prednášku z dejín 
kanadskej literatúry, prednášku a seminár zo súčasného kanadského an-
glofónneho románu, seminár z kanadskej poviedky a seminár z historických, 
kultúrnych a politických reálií Kanady. Kurzy absolvovalo asi 150 študen-
tov UK.  

 

 
Vo februári 2004 bola na Katedre anglistiky a amerikanistiky FiF UK ob-

hájená prvá rigorózna práca z kanadskej literatúry, ktorá vznikla priamo na 
pôde Oddelenia kanadských štúdií UK. „Študenti oceňujú, že okrem peda-
gogických aktivít pôsobíme aj ako konzultačné centrum pre tých študentov, 
ktorí pracujú na diplomových a doktorandských prácach z kanadskej litera-
túry. Momentálne na túto tému píšu diplomové práce piati študenti a dokto-
randské práce dve študentky,“ uvádza M. Huttová.  

Oddelenie úzko spolupracuje s veľvyslanectvom Kanady v Prahe a s jeho 
kanceláriou v Bratislave, ktoré finančne prispievajú na jeho činnosť, napomá-
hajú rozširovať knižničný a časopisecký fond a podporujú konanie rôznych 
kultúrnych akcií. Aj vďaka tejto spolupráci pôsobí Oddelenie kanadských 
štúdií UK tiež ako centrum kanadských štúdií s celoslovenským dosahom, 
jeho knižničný fond využívajú nielen naši študenti a pedagógovia, ale aj 
študenti a pedagógovia z univerzít v Nitre, B. Bystrici a Žiline. V marci 2004 
oddelenie zorganizovalo o kanadských štúdiách seminár, na ktorom sa zú-
častnilo vyše tridsať slovenských a českých kanadianistov. V októbri 2004 
pripravilo na konferencii zorganizovanej Katedrou anglistiky a amerikanis-
tiky FiF UK sekciu o kanadskej literatúre, kde odzneli príspevky tak od na-
šich pracovníkov, ako i od kanadianistov z univerzít v B. Bystrici a Žiline. 

V stredoeurópskom regióne majú naše kanadské štúdia vybudovanú už 
dobrú pozíciu. V máji 2004 bola v Krakowe založená Stredoeurópska aso-
ciácia pre kanadské štúdia, slovenské kanadské štúdiá ako jej súčasť sa 
tak stali riadnym členom Medzinárodnej rady pre kanadské štúdia (ICCS) 
so sídlom v Ottawe. 

Oddelenie sa samozrejme usiluje priblížiť kultúru Kanady aj širšej univer-
zitnej verejnosti. V apríli 2005 pracovníci oddelenia privítali súčasnú význam-
nú kanadskú poetku Andreu Jarmai, ktorá tu mala prednášku o súčasnej 
kanadskej poézii a predniesla úryvky z vlastnej tvorby.  

Informácie o činnosti Oddelenia kanadských štúdií UK ako aj  
o kanadských štúdiách v stredouerópskom kontexte možno nájsť na 
webovej stránke Stredouerópskej asociácie pre kanadské štúdia: 
www. phil. muni.cz/angl/CANADA       (mh) 
      
      
      
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medzinárodná konferencia o biblických textoch 
 
Na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK sa dňa 21. marca 2005

konala medzinárodná konferencia „Explikácia – aplikácia – ak-
tualizácia“. Ako už napovedá názov, hlavnou témou boli otázky súvi-
siace s hermeneutikou, pochopením a výkladom biblických textov.
Problematika explikácie, aplikácie a aktualizácie biblických textov má
pre teológiu zásadný význam. Medzi teológmi sa dokonca objavuje ná-
zor, že dejiny cirkvi sú dejinami výkladu Biblie (G. Ebeling). V rámci
týchto dlhých dejín sa objavilo mnoho interpretačných metód a problé-
mov. Hermeneutika je však dôležitá aj pre iné vedné odbory a je teda
vhodnou témou pre ekumenickú a interdisciplinárnu diskusiu, pre ktorú
vytvorilo priestor aj toto sympózium.  

Konferencie sa okrem evanjelických a katolíckych teológov aktívne
zúčastnili tiež zástupcovia z Filozofickej fakulty UK. Pozvánku prednášať
na sympóziu prijali aj hostia zo zahraničia pod vedením prof. Tibora
Fabinyho, riaditeľa Centra pre hermeneutický výskum v Budapešti.  

Konferenciu otvoril dekan EBF UK prof. ThDr. Juraj Bándy, ktorý pri-
vítal zahraničných i domácich účastníkov a poukázal na to, že záujem
o hermeneutiku nie je kľúčový len pre teológiu, ale spája viaceré vedné
disciplíny a ponúka možnosti pre ekumenický i interdisciplinárny dialóg. 

Úvodnú prednášku sympózia predniesol prof. ThDr. Igor Kišš na tému
„Ježišove predstavy o skorej parúzii vo svetle kresťanskej apologetiky“.
Prof. PhDr. Ondrej Meszáros hovoril vo svojom príspevku o možnom
uplatnení kazuistiky v literárnej vede a špecifickému problému Luthe-
rovho výkladu Písma sa venoval prof. Fabiny v prednáške „The Masks
of God and of Christ in Luther´s Exegesis of Old Testament Texts.“ Na
zaujímavý aspekt biblických textov poukázal doc. ThDr. Pavol Farkaš
v téme „Numerická symbolika a jej literárno-estetická funkcia pri kom-
pozícii novozákonných textov“. Okrem týchto prednášok zazneli na kon-
ferencii príspevky venované hermeneutickým prístupom cirkevných otcov,
qumránskej exegéze a interpretácii niektorých konkrétnych biblických
pojmov. Hovorilo sa aj možnostiach využitia hermeneutiky v stredo-
školskej výučbe literatúry a vzťahu biblického textu a intertextuality. 

Program konferencie poukázal na viacero interpretačných prístupov
i konkrétnych hermeneutických problémov a priniesol mnohé podnety
pre ďalší výskum. Otázky výkladu textov možno vnímať z viacerých
aspektov, preto je pri ich riešení potrebný dialóg a diskusia viacerých
pohľadov. Snáď aj toto sympózium prispelo svojím dielom k zintenzív-
neniu tejto ekumenickej a interdisciplinárnej diskusie o hermeneutickej
problematike. 

Dávid Benka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z dielne študentov Katedry výtvarnej výchovy PdF UK 
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Aktivity našich prírodovedcov pri riešení následkov  
veternej kalamity vo Vysokých Tatrách 

 
 
Silná veterná smršť 19. novembra 2004 spôsobila významné škody najmä v lesoch Vysokých Tatier, ale i v Nízkych Tatrách, na Orave a v ďalších 

lesnatých oblastiach Slovenska. Pozmenila životné prostredie zasiahnutých oblastí na dlhé časové obdobie. Otázkou obnovy nášho najstaršieho  
a najznámejšieho národného parku sa zaoberajú odborníci na ochranu prírody, lesníctvo, regionálny rozvoj, cestovný ruch a mnohí ďalší.  
Z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja je nesmierne dôležité pri revitalizácií akceptovať vedecky podložené postupy rešpektujúce nielen budúce 
ekonomické záujmy, ale najmä ekologické a environmentálne hľadisko.  

 
Územie Tatranského národného parku patrí 

k najvýznamnejším veľkoplošným chráneným 
oblastiam na Slovensku a zahŕňa v sebe ne-
opakovateľnú mozaiku rôznych typov montán-
nych, subalpínskych, alpínskych i subniválnych 
biotopov s vysokou biodiverzitou podmienenou 
v dôsledku pestrých stanovištných podmie-
nok. Predstavuje chránené územie najväčšmi 
pozmenené ľadovcovou činnosťou a s tým spo-
jeným výskytom viacerých endemických dru-
hov organizmov. K jeho ekosozologicky naj-
významnejším častiam patria národné prírodné 
rezervácie a prírodné rezervácie v prevažnej 
miere s doteraz platným zaradením do 5. stup-
ňa ochrany v zmysle Zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny. Viaceré z nich 
(napr. NPR Pramenište, Mokriny, Skalnatá do-
lina, Mraznica) zasahujú do územia postihnu-
tého vetrovou kalamitou.  

Do riešenia situácie vzniknutej po kalami-
te v území Tatranského národného parku 
sa aktívne zapojili pracoviská i študenti Prí-
rodovedeckej fakulty UK.  

Ako reakciu na personálne zloženie komisií 
riešiacich vzniknutú situáciu a v nadväznosti 
na vyhlásenia Vládneho výboru pre obnovu  
a rozvoj Vysokých Tatier Akademický senát  
a Vedecká rada PriF UK vydali Vyhlásenie  
k ďalšiemu osudu Tatranského národného 
parku, ktoré podpísali dekan fakulty prof. RNDr. 
Anton Gáplovský, DrSc., a predseda Akade-
mického senátu PriF UK doc. RNDr. Vojtech 
Gajdoš, CSc. Vyhlásenie podčiarkuje nutnosť 
nepodľahnúť tlakom na prioritne ekonomické 
využitie poškodeného územia zaradeného do 
najvyšších stupňov ochrany prírody podľa plat-
nej environmentálnej legislatívy a nezneužiť ná-
sledky kalamity na komerčné úsilie, nevhodné 
zmeny územných plánov a investície do výstav-
by nových hotelových komplexov. Zároveň 
fakulta ponúkla kompetentným inštitúciam od-
bornú pomoc pri revitalizácií najstaršieho ná-
rodného parku na našom území, zaradeného 
do Programu UNESCO Man and Biosphere 
(Človek a biosféra).  

Pedagogickí a vedeckí pracovníci fakulty 
v oblasti krajinnej ekológie, geografie, bota-
niky, zoológie ale ďalších odborov výskumu 
boli oslovení Štátnou ochranou prírody SR, 
Správou TANAP a vypracovali vyjadrenia k en-
vironmentálne prijateľným spôsobom revitali-
zácie postihnutých území.  

Na predošlé aktivity, výzvu 97 mimovládnych 
organizácií Nové Tatry a vyhlásenie osobností 
kultúrneho a spoločenského života Nad Tatrou 
sa blýska... nadviazal petičný výbor tvorený 
študentmi environmentálnej, geografickej, bio-
logickej, geologickej i chemickej sekcie PriF 
UK, ktorý zorganizoval podpisovú akciu Ne-
dajme si Tatry. Petícia, adresovaná predsedovi 
vlády Slovenskej republiky, žiada rešpektovať 
pri obnove územia poškodeného víchricou 
odborné stanoviská vrcholných vedeckých 
inštitúcií, Snemu SAV, Akademického senátu 
UK, Slovenskej ekologickej spoločnosti a vy-
hlásiť adekvátne zónovanie chránených území 

vyhláškou Ministerstva životného prostredia 
SR podľa návrhu zodpovednej odbornej orga-
nizácie Štátnej ochrany prírody SR.  

Na viacerých pracoviskách fakulty prebieha 
príprava a realizácia výskumných projektov 
zameraných na zistenie príčin a elimináciu ná-
sledkov veterných kalamít. Pracovníci Katedry 
pedológie a Katedry krajinnej ekológie partici-
pujú na bilaterálnom projekte Trvalo udržateľný 
manažment horských oblastí ohrozených a po-
škodených veternými smršťami. Vedúcim pro-
jektu je prof. RNDr. Ladislav Šomšák, DrSc., 
spolupracujúcimi zahraničnými partnermi sú 
Inštitút geografie Technickej univerzity v Dráž-
ďanoch a Inštitút lesníckej ekonómie Albert – 
Ludwigovej Univerzity vo Freiburgu. Katedra 
fyzickej geografie a geoekológie pripravila pro-
jekt zameraný na analýzu zmeny vybraných 
parametrov krajinného systému v zasiahnutom 
území s využitím moderných štatistických me-
tód. Geoekologický výskum pod garanciou 
doc. RNDr. Milana Triznu, PhD., a doc. RNDr. 
Jozefa Minára, CSc., pomôže komplexne cha-
rakterizovať príčiny, následky a vybrané rieše-
nia kalamity, so zameraním na problematiku 
povodňovej hrozby a návrhy optimalizácie kra-
jinnej pokrývky.  

Pod záštitou dekana fakulty sa dňa 5. mája 
2005 uskutoční v priestoroch PriF UK konfe-
rencia Kalamity v horských oblastiach a ich 
dôsledky na prírodu. Podujatie organizuje Ka-
tedra zoológie pod vedením RNDr. Eduarda 
Stloukala, PhD., v rámci programu Novikovo-
vých seminárov.  

Veríme, že uvedené i ďalšie aktivity odbor-
níkov a názory širokej verejnosti posunú plány 
na obnovu Tatier bližšie k hodnotám ochrany 
prírody a zabránia snahe o rýchly ekonomický 
zisk bez ohľadu na princípy trvalo udržateľné-
ho rozvoja.  

RNDr. Vladimír Falťan, PhD.,  
Katedra fyzickej geografie a geoekológie 

PriF UK, foto: RNDr. Hubert Žarnovičan 
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THE ECONOMIC, SOCIAL AND TERRITORIAL COHESION IN THE EUROPEAN UNION:  
THE EIB’S ROLE IN A REVISED POLICY FRAMEWORK 

 

by Philippe Maystadt 
 

Lecture at the Comenius University – Faculty of Management 
Bratislava, 7 April 2005 

 
1. INTRODUCTION:  

A DECISIVE DECADE FOR THE EUROPEAN UNION 
Before entering into the core of my lecture, let me widen the scene and 

mention some major themes of action for the European Union in the 
coming years. A first challenge is the implementation of the Lisbon Stra-
tegy, introduced in 2000 and subject to a recent review by the European 
Council of 22 and 23 March 2005. It has always been my strong view that 
the substance of the Lisbon strategy is key for the future of Europe and its 
citizens. Second, the accession of ten new Member States to the Euro-
pean Union is creating new challenges and opportunities that have to be 
reflected in the content and structure of the various European policies. 
This concerns in particular the design of the new European cohesion po-
licy to be operative between 2007 and 2013. Finally, I would like to mention 
the decisive and growing importance of environmental issues. This inclu-
des the realisation of the EU environmental engagement associated with 
the Kyoto protocol entered into force on 16 February 2005, following its 
ratification by Russia.  

General economic conditions will be important but the achievement of 
these priorities is also depending on the outcome of the on-going discus-
sions on the new financial perspective for the next programming period 
2007 – 2013 and on the result of the ratification process of the EU con-
stitution by the various Member States. 

These various challenges are emerging at a time when the European 
economy and society are engaged in structural changes and restructuring 
process affecting the competitiveness of Europe and the well being of 
European citizens. Persistent unemployment, growing inequality between 
both individuals and European regions and the phenomenon of industrial 
delocalisation might affect the solidarity across regions and across genera-
tions.  

In this new environment, how to ensure that the new European Cohesion 
policy will contribute in a significant way to a greater convergence across 
regions, to a better cohesion among individuals and territories; and to the 
strengthening of European competitiveness and growth? And what could 
be the contribution of the European Investment Bank to the achievement 
of the EU economic, social and territorial cohesion? 

 
2. COHESION IN A WIDER UNION: 

THE CONSTITUTIONAL BASIS 
The proposed constitutional Treaty offers a revised basis for the EU 

Cohesion Policy, with the inclusion of the notion of territorial cohesion as  
a EU objective under the same heading as economic and social cohesion. 
The proposed European constitution stipulates in Article I-3 that the Union 
„shall promote economic, social and territorial cohesion, and solidarity 
among Member States”. 

More precisely, in its Article III-220, the proposed European constitution 
states that „In order to promote its overall harmonious development, the 
Union shall develop and pursue its action leading to the strengthening of 
its economic, social and territorial cohesion. In particular the Union shall 
aim at reducing disparities between the levels of development of the va-
rious regions and the backwardness of the least favoured regions. Among 
the regions concerned, particular attention shall be paid to rural areas, 
areas affected by industrial transition, and regions which suffer from severe 
and permanent natural or demographic handicaps such as the norther-
nmost regions with very low population density and island, cross-border 
and mountain regions”. 

 
3. AN EVOLVING POLICY FRAMEWORK 

3.1. THE CURRENT 2000 – 2006 CYCLE 
The existing framework for the EU Cohesion policy covers the period 

2000 – 2006. The main policy instruments are the Structural funds – Euro-
pean Regional Development Fund (ERDF), European Social Fund (ESF) 
and European agricultural Guarantee and Guidance Fund (EAGGF) – and 
the Cohesion fund1, channelling important grants to key infrastructures 
and sectors in order to foster convergence across regions and to come 
along with economic restructuring in less advantaged regions.  

For the current programming period 2000 – 2006, the Community action 
aims to achieve the following three key priority objectives:  
• „Objective 1“: Promoting the development and structural adjustment of 

regions lagging behind;  
• „Objective 2“: Supporting the economic and social conversion of areas 

facing structural difficulties;  
• „Objective 3“: Supporting the adaptation and modernisation of policies 

and systems of education, training and employment.  
I would like to stress that under the coverage of the current program-

ming period, all new Member States have been designated as Objective 1 
areas, except for a few areas with a higher level of income that have been 
classified as Objective 2 regions (Cyprus, Prague and Bratislava). The Struc-
tural Funds and the Cohesion Fund will ensure the continuity of EC 
support allocated through the pre-accession instruments (Special Aid Pro-

gramme for Agriculture and Rural Development (SAPARD) and Instrument 
for Structural Policies for Pre-Accession (ISPA)). 

3.2. PREPARING FOR 2007 
The proposed reforms of the EU Cohesion Policy pursue the following 

objectives. Structural actions should be more targeted on the EU’s strategic 
priorities, namely the Lisbon and Gothenburg Strategies for a sustainable 
and competitive knowledge-based economy and the European employment 
strategy. Resources should be more concentrated on the least favoured 
regions while anticipating changes in the rest of the Union. Finally, the im-
plementation of structural actions should be more decentralised to integrate 
in a more responsive way local needs and preferences, in a simpler, more 
transparent and more efficient implementation framework. 

The general Proposal for a Council Regulation2, presented by the EC, 
laying down general provisions on the European Regional Development 
Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund defines the objec-
tives and priorities of the new Cohesion Policy and their field of application. It 
then establishes the principle and process of the programming, and the 
procedures of management, monitoring and control. In this new framework, 
the role of the EIB and of its subsidiary the EIF in the implementation of 
the Cohesion policy remains crucial and is defined in the Article 353 of the 
proposal of new regulation. In this Article, there is also an explicit reference 
to the possibility for an enhanced collaboration between the EIB and the 
European Commission. I will come back on this issue later on given the im-
portance of such collaboration for the value added of the EIB contribution 
in the implementation of the Cohesion Policy.  

In operational terms, the new approach for the next programming period 
2007 – 2013 is structured around three priorities. 

The convergence objective is directed to supporting less developed Mem-
ber States and regions of the EU-25. The focus will be on the modernisation 
and increase in physical and human capital to strengthen long-term com-
petitiveness and foster environmental sustainability. Additional emphasis 
would be placed on research, innovation and risk prevention. It replaces 
the existing Objective 1 measures and will be funded by the ERDF, the 
ESF and the Cohesion fund. Eligible regions are the ones in which the 
GDP per inhabitant is less than 75%, the ones affected by the statistical 
effect and outermost regions. Cohesion fund will be directed to countries 
whose GNP is less than 90% of the Community average. 

The regional competitiveness and employment objective covers the other 
Member States and regions, i.e. the ones not covered under the convergen-
ce objective, in accordance with the proposal presented by the Member 
States and the current Objective 1 regions no longer eligible as a result of 
their economic progress. Funding will be concentrated on policy priorities 
linked to the Lisbon and Gothenburg agenda and with the European 
Employment Strategy. Funding will be provided by the ERDF and the ESF. 

The European territorial cooperation objective is organised on the basis 
of cross-border and trans-national programmes. The focus will be on the 
promotion of exchanges of experience and good practices, contributing to 
economic integration across European territories, and to a harmonious 
and balanced development of areas divided by national borders.  

For this redesigned Cohesion Policy, the Commission proposed a finan-
cial support estimated at EUR 336 billion (in other words one third of the 
Community budget), representing an increase of 33% compared to the 
current programming period. The final amount allocated to cohesion ob-
jectives will depend on the outcome of the negotiation on the financial 
perspectives for the forthcoming programming period 2007 – 2013. 

 
4. COHESION POLICY IN ACTION:  

THE NEED FOR A MULTI-DIMENSIONAL NOTION 
At an operational level, the combination of these different elements re-

quires the implementation of a multi-dimensional policy to support a ba-
lanced development, integrating economic, social and territorial objectives 
in a sustainable way. An extended notion of the concept of ‘capital’ should 
be mobilised, going beyond the single concept of ‘financial capital’, the 
latter being defined as the capacity of financial markets to steer finance to 
worthy innovation and to provide funding at appropriate conditions. An 
integrated strategy should optimise the contribution of a set of different 
forms of capital, going from the traditional physical capital to more in-
tangible forms of capital. The purpose here is to avoid the emergence of 
potential bottlenecks which would reduce the growth potential of a country 
or a region. 

Let me try to explain briefly each form of capital starting with the tangible 
ones. The physical capital corresponding to private physical capital and 
public infrastructure remains an important factor to support economic 
growth and cohesion. Adequate transport and communication infrastructure 
are important factors affecting the attractiveness of a region.  

Moving now to more intangible forms of capital let me start with the well-
known concept of human capital developed by Gary Becker4, winner of 
the Nobel Prize in 1992 for having extended microeconomic analysis to  
a wide range of human behaviour and interaction, including non-market 
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behaviour. Accumulation of human capital is crucial to economic prosperity. 
Although this idea is fairly old, it is currently gaining a lot more of attention 
among economists and decision-makers. It corresponds at the individual 
level to abilities, education and training and at society levels to the aggre-
gate stock of human capital. As you know, technological and organisational 
evolutions observed in industrialised countries make high-skilled individuals 
more important than ever. It implies that the acquisition of knowledge and 
skills by individuals in a lifelong perspective affects their professional de-
velopment potential and hence contributes to their social integration and 
personal peak.  

In parallel to the development of the notion of human capital, the concept 
of social capital has emerged, based on the works from Robert Putman5 in 
the US. It tries to capture the impact of social networks on local develop-
ment. Social capital includes networks, norms, rules and social values 
(trust…) representing collective human values and relations. The novelty 
of this approach is to consider sociability and associational participation, 
norms, shares values and trust, as a stock of capital at the macro-social 
level and to raise it as an important principle able to explain multiple 
economic and social phenomenon. Social capital may be high in safe and 
supportive, friendly and tolerant, creative and open societies. It stresses 
the importance of the social characteristics of the population living in a gi-
ven area, and of the level of existing social cohesion on the potential at-
tractiveness of a territory. 

Finally, I would like to mention the fact the existing cultural context could 
affect the dynamism of a region through its impact on entrepreneurship 
and innovation. Differences exist between European regions in terms of 
their ability to start new businesses based on product and process innova-
tion, in terms of the availability of an efficient innovation system favouring 
the cooperation between research institutions and firms, or of the existence 
of a pool of risk-taker entrepreneur. 

The efficient mobilisation of these different forms of capital requires  
a strong administrative and institutional capability embedded into a stable 
macroeconomic context. The design and implementation of national or 
regional cohesion policies rests on the existence of efficient and of high 
quality public institutions, on a strong partnership and cooperation between 
the different stakeholders (private companies, social partners…). 

To illustrate the role of institutional capability, let me refer to the Irish 
example. The various studies trying to identify the source of the strong 
growth of the Irish economy stressed the crucial role of the Industrial 
Development Authority (IDA) in the design and implementation of a sup-
portive industrial strategy favouring foreign direct investment via the creation 
of adequate telecommunication and transport infrastructures, of an attrac-
tive administrative, fiscal and social climate; while at the same time pro-
moting a reactive education and training policy to adapt the available skill 
supply to the need in workforce (in qualitative and quantitative terms) of 
foreign firms and local suppliers. This strategy has been implemented in 
parallel with the improvement and stabilisation of the macroeconomic 
environment of the country, namely in terms of control of public-sector deficit 
and inflation level. 

 
5. THE EUROPEAN INVESTMENT BANK’S CONTRIBUTION  

TO ECONOMIC, SOCIAL AND TERRITORIAL COHESION 
Until now in this lecture, I have addressed and discussed the content of 

the existing and future European cohesion policy and why there is a need 
to refer to a multi-dimensional notion of capital to ensure an efficient 
operational implementation of such a policy. I would like now to introduce 
in this picture the role of the European Investment Bank and explain how 
the EIB has progressed in its vocation as a EU policy-driven public bank. 
This concept reflects the result of an intensified on-going dialogue with other 
European institutions with the purpose of optimising the value added of 
the EIB contribution to the objectives of the European cohesion policy. 

 
5.1. SUPPORTING COHESION IN AN ENLARGED EUROPE, 

A PRIORITY FOR THE EIB 
Since 2000, corresponding to the start of the current programming 

period, the volume of lending in assisted areas within the EU-15 repre-
sented around EUR 82 billion. Within the EU-25 countries, individual loans 
(loans for individual projects appraised by the Bank) worth EUR 21.5 bil-
lion were granted in 2004 for investment contributing to the strengthening 
of the economic potential of assisted areas. A further EUR 7 billion was 
made available as credit lines (global loans) to partner banks for the fi-
nancing of SME ventures and smaller-scale public investment. The total 
lending of EUR 28.5 billion for regional development represents some 
72% of the EIB’s aggregate lending within the EU-25. 

The main sectors of lending in regional development areas were transport 
and telecommunications infrastructure (accounting for 39% of the indi-
vidual loans granted), investment in industry and the services sector (20%), 
urban infrastructure (14%) and health and education infrastructure (11%).  

The experience of the EIB in the financing of projects and programmes 
supporting greater economic, social and territorial cohesion allows me to 
emphasize the following aspects. First of all, the design of regional strate-

gies should integrate the different notions of capital and the identified 
enabling factors to overcome potential bottlenecks, which I have discussed 
in Section 4.  

In the second place, the initiatives and measures implemented at a re-
gional level should be integrated into a long-term sustainable perspective. 
This principle is at the core of the EIB’s intervention and it is completely 
integrated in our operational approach. The selection of the projects fi-
nanced by the EIB is based on criteria that should maximise the value 
added of our action. The quality of a project rests on three pillars of sus-
tainable development: the economic, social and environmental dimensions. 
The selectivity in the financial contribution we are adding to projects 
concerns all sectors of intervention of the EIB, from traditional infrastructure 
projects, industrial projects, human capital or urban projects. 

Finally, the implementation of global strategy to foster local and regional 
development should be based on a strong partnership involving an active 
participation of the various stakeholders engaged in this process. The 
EIB’s experience in the co-financing of regional investment programme 
demonstrates the need of having adequate partnership mechanisms, based 
on a clear definition and allocation of responsibilities between each partners 
and on the implementation of appropriate mechanisms to ensure ac-
countability and transparency. 

Although bound to increase the complication of the decision-making at 
the preparation stage, consultation and inter-governmental partnership 
should secure a good integration between bottom-up and bottom-down 
decisions and reduce the probability of conflicts at later stages in the im-
plementation process. I would like to insist on the need to achieve a trade-
off between the additional complexity resulting from partnership and the 
improvements in design and implementation, which it can bring.  

Some of the new financial instruments are fully developed in-house. The 
EIB develops its capacity to grant loans containing a higher lending risk 
than under its standard rules. The specific provisioning reserve for operations 
under what we call the Structured Finance Facility (SFF) has accordingly 
been increased. The further development of lending under SFF is among 
our clear priorities for the coming years. Such operations can also cover 
small or medium sized operations. They typically arise when financing 
innovative SMEs or mid-cap companies, which count among the drivers of 
new technologies and favour the development of regional centres of 
excellence, in particular when developing as spin-outs from universities, 
incubators or research centres, or under sub-contracting arrangements with 
larger corporates.  

Other efforts to define new financial instruments aim at increasing the 
leverage between loans and grants (typically from EU, but also of national 
origin). EIB is actively brainstorming with the Commission to develop  
a „toolbox” of financial engineering instruments (including risk sharing and 
mezzanine-type arrangements). They could go into the new framework pro-
grammes for the programming period 2007 – 2013. 

In this framework of promoting a closer collaboration between the ser-
vices of the EIB and of the EC, I would like mention discussions currently 
engaged with DG Regio about a potential new partnership initiative. Final 
agreement has to be reached but I think this partnership, if effective, can 
have an important potential to the benefit of all concerned actors. The 
name considered for this initiative is JASPER – Joint Assistance in Support-
ing Projects for European Regions and I am confident we will hear more 
about it in the coming months. The underlying rationale is to ensure a better 
project preparation and implementation of the measures financed by the 
EU structural funds; and a fuller appraisal of the EU Funds’ key interven-
tions („large projects”) after 2007 by having a systematic and institutionalised 
recourse to the EIB’s know-how and experience. 

This evolution is also reflected in the approach pursued by the EIF. The 
EIF is increasing its upstream activities by being more involved in new 
advisory services/technical assistance in financial engineering, for instance 
helping regional public authorities to design appropriate financing schemes 
for SMEs and start-ups.  

To optimise the value added of the European support, it is crucial to 
develop in parallel with project preparation works a culture of evaluation. 
Our experience demonstrates that to ensure an efficient implementation of 
the projects the implication of the EIB’s services should follow and be 
modulated along the life cycle of the project. An adequate monitoring system 
should be implemented to evaluate the impact of the different measures 
on economic development, social cohesion and territorial integration. It 
requires the definition of appropriate indicators and the generation of 
relevant information on the progress of the implementation of the projects 
and programmes. Based on the outcome of the evaluation and monitoring 
exercise, adjustments could be implemented during the programming 
period to reallocate resources in favour of certain sectors, not benefiting 
from a sufficient support or level of priority. This continuous process 
should contribute to increase the value added of the initiatives benefiting 
from EU funding and will provide meaningful information for the design of 
future Cohesion policies. 

I am very pleased to see that this important aspect has been integrated 
by the EC in the content of the future European Cohesion policy. 

 

                                                           
1 The Cohesion Fund as such, which only exists since 1993, has a national rather than regional focus and targets those Member States (Greece, Spain, Ireland and Portugal) whose 

GDP per capita, expressed in purchasing power parities, is lower than 90% of the EU average and that are following a programme of economic convergence. 
2 European Commission (2004), Proposal for a Council regulation laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the 

Cohesion Fund, presented by the European Commission 
3 More precisely, in its Article 35, the participation of the EIB and of the EIF is defined as follows: „1. The EIB and the European Investment Fund (EIF) may participate, in accordance 

with the modalities laid down in their statutes, in the programming of assistance from the Funds.  2. The EIB and the EIF may, at the request of Member States, participate in the 
preparation of national strategic reference frameworks and operational programmes, as well as in activities relating to the preparation of major projects, the arrangement of finance, 
and public-private partnerships. The Member State, in agreement with the EIB and the EIF, may concentrate the loans granted on one or more priorities of an operational progra-
mme, in particular in the spheres of innovation and the knowledge economy, human capital, the environment and basic infrastructure projects”. 

4 Becker G.S. (1964), Human Capital, Columbia University Press, New York. 
5 Putman R. (1993), Making Democracy Work, Harvard University Press and Putman R. (2000), Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, Simon and Schuster. 
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Študenti prezentovali svoje vedecké práce 
 

V utorok 26. apríla 2005 sa v prednáškových miestnostiach Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine konal už XXVI. ročník Študentskej 
vedeckej konferencie – prehliadky vedeckých a odborných prác študentov. Prekvapením a potešením bol počet prihlásených účastníkov – v šiestich 
súťažných sekciách sa predstavilo až 40 prác od 54 autorov. Okrem nich na konferencii odznel aj jeden odborný príspevok študenta Miloša Lisého veno-
vaný zberu informácií o pedagogickom procese. 

 

Tradičné rozdelenie na predklinické disciplíny, 
klinické disciplíny a ošetrovateľstvo sme v tomto 
ročníku vďaka vyššiemu počtu prihlásených prác 
mierne upravili. Organizačnému výboru ŠVK sa 
podarilo otvoriť sekciu morfologicko-biochemickú, 
fyziologicko-farmakologickú, internistickú, pediat-
rickú, chirurgickú a sekciu ošetrovateľstva. I voľba 
členov poroty tým mohla byť cielenejšia a prispe-
la k ešte objektívnejšiemu hodnoteniu študentov. 
Samotní porotcovia konštatovali, že všetky práce 
boli pripravené na vysokej úrovni. Študenti prekva-
pili nielen peknými, názornými a formálne správne 
pripravenými prezentáciami, ale aj suverénnym 
vstupovaním a vynikajúcim zvládnutím otázok v dis-
kusii. 

Sponzorom rozvoja ŠVOČ je najmä Nadácia  
Dr. Jozefa Lettricha, ktorá každoročne prispieva ne-
malou sumou na odmeny pre tých najlepších. Keď-
že od sponzorstva odstúpila spoločnosť Johnson& 
Johnson, vypísalo vedenie JLF UK tri ceny deka-
na pre najlepšie práce z predklinických disciplín, 
klinických disciplín a ošetrovateľstva.  

Na prvých troch miestach sa v jednotlivých sek-
ciách umiestnili nasledovní študenti:  

Sekcia morfologicko-biochemická  
1. miesto: Tomáš Balhárek (Ústav patologickej 

anatómie JLF UK a MFN): Analýza prognostických 
faktorov nádorov typu B-CLL.  

Školiteľ: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. 

2. miesto: Jarmila Kecerová (Ústav lekárskej 
biochémie JLF UK): Testovanie chemorezistencie 
leukemických buniek na cytostatiká v podmienkach 
in vitro.  

Školitelia: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc., 
RNDr. Tatiana Matáková, Mgr. Jozef Hatok 

3. miesto: Mariana Ševčíková (Ústav patologic-
kej anatómie JLF UK a MFN): Analýza koexpresie 
znakov T-bunkovej línie v nádoroch typu akútnej 
myeloblastovej leukémie.  

Školitelia: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., MUDr. 
Jana Hrnková 

 
Sekcia fyziologicko-farmakologická  
1. miesto: Tomáš Turčan (Ústav farmakológie 

JLF UK): Inhibícia guanylátcyklázy v podmienkach 
hyperreaktivity dýchacích ciest. 

Školiteľky: doc. RNDr. Anna Strapková, CSc., Mgr. 
Martina Antošová 

2. miesto: Mária Jakubesová, Henrieta Rusňá-
ková, Katarína Pásztóová (Ústav farmakológie 
JLF UK): Ovplyvnenie obranných reflexov dýcha-
cích ciest diltiazemom.  

Školitelia: MUDr. Juraj Mokrý, doc. RNDr. Soňa 
Fraňová, PhD 

3. miesto: Henrieta Rusňáková, Katarína Pász-
tóová, Mária Jakubesová (Ústav farmakológie 
JLF UK): Ovplyvnenie reaktivity hladkej svaloviny 
močového mechúra morčiat diltiazemom.  

Školiteľ: MUDr. Juraj Mokrý 

Janka Búliková, Katarína Dvořáková (Ústav 
fyziológie JLF UK): Použitie dexametazónu u krá-
likov so syndrómom aspirácie mekónia. 

Školiteľka: MUDr. Daniela Mokrá, PhD. 
 
Sekcia internistická  
1. miesto: Miloš Mráz (I. interná klinka JLF UK 

a MFN): Metabolický syndróm a hormóny tuko-
vého tkaniva.  

Školitelia: MUDr. Lívia Dulíková, doc. MUDr. Peter 
Galajda, CSc., mim. prof. JLF UK 

2. miesto: Martin Migra (Psychiatrická klinika 
JLF UK a MFN, Klinka detí a dorastu JLF UK  
a MFN): Sledovanie srdcovej variability pri úzkost-
ných poruchách.  

Školitelia: MUDr. Jozef Dragašek, MUDr. Peter 
Ďurdík 

3. miesto: Katarína Kollárová, Jana Magutová 
(Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK  
a MFN): Imunotolerančná liečba u hemofilického 
pacienta s inhibítorom.  

Školiteľ: MUDr. Ján Staško, PhD. 
 
Sekcia pediatrická  
1. miesto: Barbora Nogová, Petra Panisová, 

Eva Prostredná (Klinika detí a dorastu JLF UK  
a MFN): Hyperglykémia ako prognostický faktor 
kriticky chorých detí.  

Školitelia: MUDr. Peter Ďurdík, doc. MUDr. Milan 
Minárik, PhD. 

2. miesto: Jaroslav Ďurčík, Peter Filko (Klini-
ka detskej chirurgie JLF UK a MFN): Anorektálna 
manometria a endorektálna ultrasonografia v ana-
lýze výsledkov chirurgickej liečby anorektálnych 
malformácií.  

Školitelia: MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., doc. 
MUDr. Milan Dragula, PhD., mim. prof. JLF UK 

3. miesto: Lucia Lúčanová (Neonatologická kli-
nika JLF UK a MFN): Profylaxia včasných strepto-
kokových infekcií novorodencov.  

Školiteľ: prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 
 
Sekcia chirurgická  
1. miesto: Anton Dzian (I. chirurgická klinika 

JLF UK a MFN): Pooperačné komplikácie a kvalita 
života po otvorených resekciách pľúc. 

Školiteľ: doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD. 

2. miesto: Andrea Vitališová (Gynekologicko-
pôrodnícka klinika JLF UK a MFN): Indukcia potra-
tu v II. a III. trimestri gravidity prostaglandínmi.  

Školiteľ: MUDr. Kamil Biringer 

3. miesto: Andrea Vitališová (Gynekologicko-
pôrodnícka klinika JLF UK a MFN): Operačné ukon-
čenie pôrodu na konci I. doby a v II. dobe pôrodnej.  

Školiteľ: MUDr. Kamil Biringer 
 
Sekcia ošetrovateľstva  
1. miesto: Ivan Farský (Ústav ošetrovateľstva 

JLF UK): Kvalita života v séniu.  
Školiteľka: doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 

2. miesto: Lívia Čarnoká (Ústav ošetrovateľ-
stva JLF UK): Potreby seniorov v komunite.  

Školiteľka: doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 
3. miesto: Daniela Karasová (Ústav ošetro-

vateľstva JLF UK): Ošetrovanie chronickej rany – 

nezávislé, závislé a súčinné ošetrovateľské inter-
vencie.  

Školiteľka: Mgr. Edita Hlinková 
 

Cenu dekana získal za oblasť teoretických  
a predklinických disciplín Tomáš Turčan z Ústa-
vu farmakológie JLF UK, za oblasť klinických dis-
ciplín kolektív autoriek Barbora Nogová, Petra 
Panisová, Eva Prostredná z Kliniky detí a dorastu 
JLF UK a MFN a za oblasť ošetrovateľstva Ivan 
Farský z Ústavu ošetrovateľstva. 

Na výročnej konferencii 2005 sa otvorila aj sa-
mostatná nesúťažná sekcia pre študentov zo 
spriatelených lekárskych fakúlt, v ktorej bolo pred-
nesených až 11 prezentácií. Táto tradícia umož-
ňuje študentom konfrontovať úroveň vedeckého 
bádania na našej fakulte s pracoviskami lekárskych 
fakúlt v Maďarsku (Péč a Budapešť), Poľsku (Zabr-
ze), Českej republike (Olomouc) i na Slovensku 
(Bratislava a Košice).  

Víťazi jednotlivých sekcií už tradične prezentujú 
svoje práce aj na zahraničných študentských ve-
deckých konferenciách. Okrem toho sa zúčastňu-
jú aj na pravidelných Česko-Slovenských študent-
ských vedeckých konferenciách, kde v žiadnom 
prípade nepatria k tým najhorším. Tá najbližšia 
by sa mala konať na jeseň v Olomouci. 

Vďaka podpore redakčnej rady vedeckého ča-
sopisu Acta Medica Martiniana majú študenti 
umiestnení na stupňoch víťazov možnosť publi-
kovať výsledky svojej vedeckej práce vo forme in 
extenso príspevkov v tlačenej forme. Doteraz tak 
bolo uverejnených už 12 vedeckých prác! 

Je zrejmé, že bez podpory vedenia JLF UK by 
ŠVOČ nemohla fungovať. K jej rozvoju prispieva 
nielen zvyšujúce sa množstvo kvalifikovaných „pla-
tených“ stážistov, ale aj každoročné vyhlásenie 
dekanského voľna pre všetkých účastníkov kon-
ferencie, či vypísanie „dekanských“ odmien. O to 
viac mrzí, že študenti nevyužívajú naplno mož-
nosť podporiť svojou prítomnosťou svojich spo-
lužiakov a zároveň si nenásilnou formou rozšíriť 
obzor svojich vedomostí a poznatkov z rôznych 
oblastí medicínskej vedy. 

Organizačný výbor ŠVK praje i touto cestou 
všetkým aktívnym účastníkom konferencie (štu-
dentom i školiteľom) veľa úspechov v ďalšej 
vedeckej a odbornej činnosti. Zároveň srdečne 
ďakujeme členom odborných porôt, predseda-
júcim ako aj vedeniu JLF UK a Nadácii Dr. Joze-
fa Lettricha za ich neoceniteľnú ochotu a pomoc 
pri priebehu a vyhodnotení konferencie. Zostá-
va nám dúfať, že ten budúci ročník Študentskej 
vedeckej konferencie bude ešte kvalitnejší! 

MUDr. Juraj Mokrý,  
predseda Organizačného výboru ŠVK 

Z A D A N É  P R E  F A K U L T Y  U N I V E R Z I T Y  K O M E N S K É H O  
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Malé jubileum 
jazykovej súťaže 

 
 
Na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine 

sa dňa 20. apríla 2005 konala už po piaty rok 
Jazyková súťaž dotovaná Nadáciou Dr. Jozefa 
Lettricha a Občianskym združením pre rozvoj 
zdravotníckeho vzdelávania. Súťaž organizovali 
pracovníčky Ústavu cudzích jazykov a je potešiteľ-
né, že záujem o ňu u našich študentov medicíny 
a ošetrovateľstva má rok čo rok vzrastajúcu ten-
denciu. V tomto piatom jubilejnom ročníku sa jej 
zúčastnilo dovedna 49 študentov súťažiacich v ja-
zyku anglickom a nemeckom. Ďalšou potešiteľnou 
skutočnosťou je, že prevažná väčšina súťažiacich 
boli študenti 1. ročníka všeobecného lekárstva 
a 3. ročníka ošetrovateľstva, a napriek tomu boli 
ich prezentácie na vysokej odbornej i jazykovej 
úrovni, čo posúdili porotcovia – odborníci lekári  
i filológovia v jednotlivých sekciách. 

Súťaž otvoril dekan JLF UK prof. MUDr. J. Dan-
ko, CSc., vedúca Ústavu cudzích jazykov PhDr. M. 
Bujalková, CSc., a študentom sa prihovoril aj správ-
ca Nadácie Dr. Jozefa Lettricha Ľudovít Lettrich  
a predseda jej Správnej rady prof. MUDr. Š. Stra-
ka, DrSc., ktorý prečítal pozdrav z listu donorky 
Ireny Lettrichovej. 

Finančné odmeny do rúk víťazov súťaže, ktorí 
sa umiestnili na prvých troch miestach v oboch 
jazykoch, odovzdala prodekanka doc. RNDr. S. Fra-
ňová, PhD., správca Nadácie Dr. Jozefa Lettricha 

a za Občianske združenie pre rozvoj zdravotníc-
keho vzdelávania jeho predseda Mgr. I. Jakubovič. 

Mená víťazov súťaže: 
Všeobecné lekárstvo – anglický jazyk:  
1. miesto: Andrea Šušoliaková 
2. miesto: Michaela Provazníková 
3. miesto: Erik Kúdela  
Všeobecné lekárstvo – nemecký jazyk:  
1. miesto: Kristína Paulíková 
2. miesto: Eva Fabianová  
3. miesto: Simona Mesárošová  
Ošetrovateľstvo – anglický jazyk:  
1. miesto: Lucia Pösová 
2. miesto: Ivan Farský, Anna Toporcerová 
3. miesto: Marína Vlhová  

Ošetrovateľstvo – nemecký jazyk:  
1. miesto: Bc. Martina Pochybová 
2. miesto: Helena Cígerová  
3. miesto: Andrea Čiliaková  

Víťazi súťaže dostali okrem finančnej odmeny aj 
diplomy, ktoré im o krôčik zvýšia kvalifikáciu v ich 
ďalšom uplatnení. Oveľa viac než hmotná stránka 
tohto podujatia je však snaha o lepšiu komuni-
káciu v cudzích jazykoch v novom prostredí EÚ  
i v ostatnom svete. 

Záverom treba vysloviť vďaku všetkým, čo sa 
o súťaž pričinili a nádej, že táto účelná tradícia bu-
de i v nasledujúcich rokoch zdarne pokračovať. 

Štefan Straka, Mária Bujalková  
 
 
 

 

Pocta Petrovi Benickému 
 

SLOVENSKÝ LITERÁRNY BAROK. Venované 340. výročiu smrti Petra Benického.  
Editori: Zuzana Kákošová, Miloslav Vojtech. Bratislava, Univerzita Komenského 2005, 220 s. 

 

Vo Vydavateľstve Univerzity Komenského vyšiel 
zborník Slovenský literárny barok s podtitulom Ve-
nované 340. výročiu smrti Petra Benického. Priná-
ša sériu prednášok, ktoré odzneli na medzinárod-
nej literárnej konferencii organizovanej Katedrou 
slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej 
fakulty UK, Slovenskou literárnovednou spoloč-
nosťou pri SAV a Ústavom slovenskej literatúry 
SAV v Bratislave – oddelením staršej slovenskej 
literatúry. Táto konferencia sa konala na pôde 
Filozofickej fakulty UK v marci 2004. Účastníkmi 
konferencie boli vedeckí pracovníci z domácich 
literárnovedných, jazykovedných a spoločensko-
vedných pracovísk, ako aj zahraniční slovakisti  
a bohemisti z Čiech a Nemecka. 

Z dvadsiatich prednesených referátov je v zbor-
níku publikovaných 18 článkov, editorsky sa na 
ňom podieľali Zuzana Kákošová a Miloslav Voj-
tech. Zborník je nielen pohľadom do života a tvor-
by jedného z najvýznamnejších slovenských ba-
rokových autorov, ale zároveň ide aj o súbor 
textov, ktoré ponúkajú čitateľovi bližšie nazrieť do 
problematiky slovenskej barokovej literatúry a ba-
rokistiky vôbec.  

Zborník, ako v úvode pripomínajú editori, je roz-
delený do troch tematických častí. Prvá je veno-
vaná výročiu smrti Petra Benického, preto sa v nej 
z rozličných uhlov pohľadu analyzuje jeho život  
a predovšetkým dielo. Problematiku slohovot-typo-
logického a literárno-historického zaradenia Benic-
kého tvorby reflektujú príspevky Jozefa Minárika 
a Ľubice Zubovej. Gizela Gáfriková rozoberá jeho 
dielo z heuristického a textovo-kritického pohľadu, 
antickými motívmi sa zaoberá štúdia Zuzany Ká-
košovej a motivicko-tematologicky je zameraný 
aj príspevok Silvie Laukovej. Kapitolu uzatvárajú 
články Pavla Žiga a Jany Skladanej, ktoré analy-
zujú Benického dielo z jazykovej stránky. 

V druhej časti sa tematické zameranie rozširuje 
na niekoľko iných slovenských literárnych osob-
ností z obdobia baroka. V príspevkoch Lenky Ma-
cákovej, Vladislava Doktora a Christiana Prunitscha 
sú v centre pozornosti diela Hugolína Gavloviča, 
Mateja Bahila a Jána Baltazára Magina. Otázok 
genologického, teoreticko-interpretačného a kul-
túrno-historického pohľadu na niektoré diela ba-
rokových umelcov sa dotýkajú príspevky Ľubice 
Blažencovej, Evy Kowalskej, Alexandry Dekanovej 

a Miloslava Vojtecha. Do tejto skupiny je zaradená 
aj štúdia Marty Hulkovej o hudobnej tvorbe na Slo-
vensku v období prvej polovice 17. storočia. 

Záverečná časť zborníka tematicky presahuje 
rámec slovenského baroka. Ivo Pospíšil vo svojom 
referáte rieši problematiku barokovej literatúry na 
pozadí širšieho literárneho kontextu slovanských 
literatúr a na záver Hana Bočková a Marie Škarpo-
vá prinášajú dve štúdie s bohemistickou tematikou. 

Zborník patrí svojim tematickým zameraním  
i autorským zastúpením k zaujímavým a nie oby-
čajným projektom Katedry slovenskej literatúry  
a literárnej vedy FiF UK. Takmer s istotou možno 
konštatovať, že sa zaradí medzi také práce z diel-
ne katedry ako sú Panoráma slovenskej literatúry 
I-III, Portréty slovenských spisovateľov či monogra-
fia Zuzany Kákošovej Kapitoly zo slovenskej litera-
túry 9. – 18. storočia. 

Vydanému zborníku možno priať len veľa pozitív-
nych ohlasov na jeho ceste k odbornej čitateľskej 
verejnosti a slovami editorov zborníka veriť, že sa 
„ako celok stane publikáciou, ktorá obohatí slo-
venskú literárnu historiografiu a špeciálne sloven-
skú barokistiku o nové metodologické a interpre-
tačné podnety“, keďže publikácia podobného typu 
vyšla naposledy pred viac ako tridsiatimi rokmi 
(XIII. zväzok edície Litteraria, SAV, 1971). Na svo-
je si prídu iste aj študenti a zborník sa určite stane 
doplnením učebných materiálov pri štúdiu slova-
kistiky, literárnej vedy, histórie i ďalších odborov 
humanitného zamerania.  

 
Mgr. Eva Vojtechová, FiF UK 

Predstavujeme nové knihy 

Z A D A N É  P R E  F A K U L T Y  U N I V E R Z I T Y  K O M E N S K É H O  
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Problémové deti  
v centre pozornosti 

 
Problematika starostlivosti o deti s poruchami emocionality a správania 

(problémové deti) je v súčasnosti aktuálnou témou či už v odborných 
alebo aj laických kruhoch. S odvolaním sa na výskumy, ktorých výsledky 
hovoria o tom, že v detskej populácii je okolo 15 % detí s poruchami emo-
cionality a správania (PEaS), možno povedať, že je to téma, ktorej treba 
venovať patričnú pozornosť. 

Cieľavedome a dlhodobo sa danej problematike venujú pracovníci Kated-
ry sociálnej pedagogiky na PdF UK. V súčasnosti rozpracúvajú legislatív-
ne, organizačné a pedagogické aspekty začlenenia problémových detí do 
školského systému SR v rámci riešenia grantovej úlohy KEGA 3/122 103.  

Jedným z realizačných výstupov tejto úlohy bola aj konferencia 
„Deti s poruchami emocionality a správania“, ktorá sa uskutočnila  
8. apríla 2005 v historických priestoroch Nemocnice Milosrdných bra-
tov na Nám. SNP v Bratislave. Cieľom konferencie bolo informovať zá-
stupcov inštitúcií zodpovedných za oblasť regionálneho školstva (MŠ SR, 
Krajské školské úrady, Odbory školstva na úradoch samosprávnych krajov, 
Metodické centrá, Pedagogicko-psychologické poradne, ZŠ, výskumné 
pracoviská) o návrhoch, ktoré sú výsledkom práce riešiteľov grantovej 
úlohy. Celkovo sa konferencie zúčastnilo 55 hostí z celého Slovenska.  

Tematicky bola konferencia členená na štyri časti: úvodný vstup do prob-
lematiky, legislatívne otázky, otázky prístupu v pedagogike detí s porucha-
mi emocionality a správania, otázky odbornej prípravy učiteľov pre prácu 
s deťmi s PEaS. 

Konferenciu otvoril doc. PhDr. Emil Komárik, CSc., úvodnou prednáškou, 
ktorá bola historickým exkurzom tematicky zameraným na poruchy emo-
cionality a správania a vyústila špecifikovaním cieľov a vízií, ako odpovedí 
na výzvy, ktoré pred nás v tejto oblasti stavia 21. storočie. 

Jedným zo základných cieľov konferencie bolo predstaviť „Návrh zá-
konnej úpravy vzdelávania detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami 
z dôvodu porúch emocionality a správania“. Účastníkov s týmto návrhom 
oboznámil Mgr. Peter Fudaly. Samotnej prezentácii návrhu predchádzal 
referát PhDr. Albína Škovieru, v ktorom podrobne analyzoval v súčasnosti 
platnú legislatívu k danej problematike. Účastníci boli následne vyzvaní, 
aby k návrhu nielen vyjadrili svoje pripomienky a komentáre, ale aj v rám-
ci svojej profesnej pôsobnosti lobovali za jeho prijatie a spolupodieľali sa 
tak aj na tvorbe nového školského zákona. 

Pomerne obsiahlu časť konferencie tvorila prezentácia moderných foriem 
práce v pedagogike detí s poruchami emocionality a správania. Sekciu 
otvorila a následne viedla PhDr. Jana Svetlíková, CSc. Vo svojej prezentá-
cii predstavila model psychoedukačného prístupu, ktorý je východisko-
vou koncepciou či technologickým postupom pri riešení problémov detí 
s PEaS. 

Súčasťou tejto sekcie bol workshop, v ktorom mali účastníci možnosť 
zoznámiť sa s rôznymi osvedčenými, ale aj inovatívnymi formami práce 
s deťmi s PEaS. Celkove svoje príspevky prezentovalo 5 autorov, ktorí 
v uplatnení tej ktorej formy práce s deťmi s PEaS majú bohaté skúsenosti 
a dlhodobo sa jej venujú (PhDr. Eva Fülöpová, CSc., – Sociálno psycho-
logický výcvik, PaedDr. Ladislav Alberty, PhD., – Rozvoj komunikačných 
zručností, PhDr. Albín Škoviera – Režimové a komunitné prvky práce detí 
v škole, Rituály v škole, Mgr. Andrea Murániová – Rozvoj akademických 
zručností a schopností, PaedDr. Lucia Eckertová – Štrukturované učenie 
sociálnych spôsobilostí). 

Posledná časť konferencie bola venovaná otázkam odbornej prípravy 
učiteľov pre prácu s deťmi s PEaS v podmienkach základných škôl. PhDr. 
Eva Fülöpová, CSc., predstavila projekt Špecializovaného inovačného 
štúdia Pedagogiky emocionálne a sociálne narušených pre učiteľov ZŠ, 
ktorého cieľom je poskytnúť učiteľom a výchovným poradcom na ZŠ, 
školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom a vychováva-
teľom základný súbor vedomostí a spôsobilostí pre uskutočňovanie diag-
nostiky, výchovy a vzdelávania detí s PEaS a prevencie PEaS. Garantom 
dvojročného štúdia, ktoré spĺňa kritériá na úrovni 1. stupňa kvalifikačnej 
skúšky, je Katedra sociálnej pedagogiky PdF UK.  

Konferencia ukázala, že problematika detí s PEaS je naliehavým problé-
mom, ktorý treba v rámci slovenského školského systému riešiť. Účastníci 
konferencie pozitívne prijali predložený legislatívny návrh a predniesli nie-
koľko konštruktívnych pripomienok. Rovnako pozitívne prijali aj informáciu 
o možnosti ďalšieho vzdelávania. Problém však videli v motivácii učiteľov, 
ktorí takéto formy vzdelávania absolvujú v rámci svojho osobného voľna, 
a ich snaha vzdelávať sa nie je v súčasnosti nijako ocenená. Zároveň za-
znelo odporúčanie požiadať o eurogranty na podporu odborného vzdelá-
vania pedagógov pre prácu s deťmi s PEaS. 

Na záver si dovolím uviesť myšlienku doc. Komárika, ktorou reagoval na 
diskusiu o chýbajúcej motivácii učiteľov: „Svet človeka sú tri svety, svet 
možného, svet chceného a svet, ktorý je. Je dobré, že sú rozdielne a tak to 
musí byť, ide len o to, aby to, čo chceme, bolo možné a postupne sa stáva-
lo reálnym.“ 

Mgr. Peter Fudaly,  
Katedra sociálnej pedagogiky PdF UK 

Blíži sa čas 
letných dovoleniek 

 
 

Počas letných dovoleniek ponúkame zamestnancom 
Univerzity Komenského a ich rodinným príslušníkom 

pobyty v UVZ UK 
 

MODRA – PIESOK (so stravou)  
Od 24. 7. do 27. 8. 2005  
Pobyty sa začínajú v nedeľu obedom a končia sa v sobotu

raňajkami. 
 
RICHŇAVA (so stravou) 
Od 10. 7. do 3. 9. 2005 
Pobyty sa začínajú v nedeľu večerou a končia sa v sobotu

obedom. 
 
POPRAD – VEĽKÁ (bez stravy) 
Od 2. 7. do 27. 8. 2005  
Pobyty sa začínajú v sobotu a končia sa v sobotu. 
 
Poplatky za ubytovanie/deň v jednotlivých UVZ UK

v zmysle cenníka č. 29/CHČ/2004 sú: 
 
pre zamestnancov a rod. príslušníkov: 
Modra-Piesok  110,– Sk 
Richňava  110,– Sk v novej chate 
   65,– Sk prístelok 

 180,– Sk v prístavbe novej chaty 
   65,– Sk v starej chate 

Poprad- Veľká  110,– Sk 
   65,– Sk prístelok 
 
pre mimouniverzitných hostí: 
Modra-Piesok  140,– Sk 
Richňava  140,– Sk v novej chate 

 260,– Sk v prístavbe novej chaty 
Poprad-Veľká  170,– Sk 
 100,– Sk prístelok 
 
Ceny celodenného stravovania: 
pre dospelé osoby  250,– Sk 
pre deti do 12 r.  175,– Sk  
 
 

Pozor – zmena! 
V dôsledku organizačných zmien je od 1. 4. 2005  

obsadzovanie rodinných rekreácií v letných mesiacoch 
plne v kompetencii vedúcich UVZ UK, 

ktorí vám poskytnú aj bližšie informácie. 

UVZ UK Modra-Piesok, vedúci Andrej Kulich,  
tel.: 033/6470129 

UVZ UK Poprad-Veľká, vedúci Vladimír Bielený,  
tel.: 052/7768205 

UVZ UK Richňava, vedúci Dušan Šrámek, 
 tel.: 045/6929148 

 
Ing. Eva Poláková

i†r 
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Sponzorský dar výtvarníkom 
 
BAE Systems, vedúca európska spoločnosť v oblasti obrany, bezpečnosti a letectva, v uply-

nulých dňoch odštartovala na Slovensku projekt Investícia do vzdelávania. Program, ktorý je 
realizovaný v spolupráci so spoločnosťami Hewlett-Packard a Microsoft, spočíva v darovaní  
1 000 kusov osobných počítačov vzdelávacím inštitúciám na Slovensku.  

 
Prínos z programu budú mať univerzity a vzde-

lávacie inštitúcie v rôznych mestách na Slovensku, 
ako napr. v Bratislave, Košiciach a v Žiline. Štu-

dentom z technických, lekárskych, vedeckých  
a iných odborov program zabezpečí tak veľmi 
potrebný prístup k informačným a komunikač-
ným technológiám. Spoločnosť Hewlett-Packard 
prispôsobila počítače na použitie na Slovensku 
a spoločnosť Microsoft venovala 1 000 bezplat-
ných licencií pre Windows XP, čím študenti získajú 
k dispozícii jeden z najmodernejších operačných 
systémov. Prvých 300 počítačov bolo práve do-
daných niekoľkým inštitúciám na Slovensku. 

Katedra výtvarnej výchovy Pedagogickej fa-
kulty UK patrí medzi tie vybrané pracoviská, 
ktoré túto pomoc dostali medzi prvými. „Toto 
hmatateľné a tak prepotrebné gesto pre oblasť 
vzdelávania od vedúcich svetových firiem nám 
prichádza veľmi vhod a v pravý čas,“ hovorí prof. 
PaedDr. Božena Šupšáková, PhD., vedúca Katedry 
výtvarnej výchovy. „Oceňujem, že sponzori svojim 
darom mysleli tak na technické, prírodovedné, ako 
aj humanitné odbory.“  

V týchto dňoch Katedra výtvarnej výchovy získala 
akreditáciu v bakalárskom, magisterskom i v dok-
torandskom študijnom programe, a vo väzbe na 
nový študijný odbor a programy chce ponúknuť 
študentom v multimediálnej učebni nové teore-
tické a praktické poznatky i zručnosti v oblasti vi-
zuálnej komunikácie a vizuálnej tvorby, digitálne-
ho spracovania fotografie, tvorby animácií, atď. 
„Počítače a multimediálne softvérové nástroje to-
tiž zasiahli aj oblasť kultúry a umenia, výtvarnej 
edukácie, novým nekonvenčným spôsobom pod-
porujú rozvíjanie vizuálneho myslenia, kreativitu, 
umožňujú vytvárať rozmanité multimediálne pro-
jekty“, hovorí prof. Šupšáková. „Počítačovou grafi-
kou, maľbou, digitálnou fotografiou a multimédiámi 

chceme zaujať tak študentov, ktorí sa pripravujú 
na profesiu učiteľa, ako aj tých, ktorí po ukončení 
vysokej školy zakotvia v tvorivých profesiách. Pred-
pokladáme, že budúci výtvarní pedagógovia, najmä 
zásluhou projektu Infovek, nájdu vo všetkých na-
šich školských i mimoškolských inštitúciách solíd-
ne počítačové vybavenie, ktoré môžu tvorivo využiť 
v školskej, záujmovej i galerijnej edukácii vizuálnej 
kultúry a umenia.“ 

 
Dr. Martina Pavlikánová, PhD., 

Pedagogická fakulta UK 
 

 
 

 
 

Vyšla pozoruhodná kniha 
 

Hulín I. et al.: PATOFYZIOLÓGIA A KLINICKÁ FYZIOLÓGIA PRE MAGISTERSKÉ A BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 
I. vydanie. Bratislava, SAP – Slovak Academic Press, s.r.o. 2005, 593 s. 

 

V súčasnej dobe charakterizovanej explozívnym nárastom informácií vo 
všetkých vedných disciplínach je obtiažne nájsť kľúč, ktorý by umožnil aj 
širšej skupine záujemcov (nielen špecificky a špičkovo orientovaným jednot-
livcom) otvoriť – obrazne povedané – dvere poznania do „tajomnej komnaty 
medicíny“. Platí to tým viac, že poznanie sa posúva z orgánovej úrovne na 
celulárnu, subcelulárnu a molekulárnu úroveň. Stále dôležitejšiu úlohu obja-
vujeme v genetických faktoroch na úrovni imunogenetiky a imunochémie. 
Vzniká nový pohľad na etiopatogenézu.  

Pred pár rokmi vydala skupina autorov pod vedením profesora Hulína 
dielo „Patologická fyziológia“, ktoré malo veľký ohlas nielen na Slovensku. 
V tomto roku vyšiel 2. diel „Úvodu do vedeckého bádania“ od profesora Hu-
lína a kolektívu spolupracovníkov a vyšla tiež kniha „Rozhovory“ od profeso-
rov Hulína a Žuchu. Do tretice vychádza v týchto dňoch opäť z pera profesora 
Hulína a spolupracovníkov ďalšie pozoruhodné dielo „Patofyziológia a kli-
nická fyziológia pre magisterské a bakalárske štúdium“. Neprekvapuje preto, 
že profesor Hulín získal začiatkom apríla t.r. za výskum v oblasti pato-
fyziológie prestížne celospoločenské ocenenie „Krištáľové krídlo“.  

Patofyziológia opisuje vznik, priebeh a dôsledky porúch fyziologických po-
chodov v organizme. Aj keď sa liečby dotýka len okrajovo, je to kľúč k prak-
tickej medicíne. 

Recenzovaná učebnica je kniha, ktorá sa číta pútavo. Čitateľ sa dozvedá 
fakty, vzťahy, príčiny, následky procesov v tele bez toho, aby ho text una-
voval a nútil do memorovania. Učí sa už samotným čítaním knihy. 

Text knihy na 590 stranách je upravený tak, že umožňuje vyhľadať v knihe 
žiadané heslo, aj keď kniha neobsahuje index hesiel. 

Vzdelanostná a intelektuálna úroveň profesora Hulína sa ukázala ako 
spoľahlivá záruka, že spôsob interpretácie odbornej a vedeckej faktografie 

bude pútavý, nebude čitateľa unavovať, aj keď ho bude stále viac vťahovať 
do hĺbky problematiky. Možno súhlasiť s konštatovaním v úvodnom príhovo-
re, že štúdium patofyziológie sa stane pre študentov stimulom pre osobný 
rozvoj a že povinnosť poznávať nepoznané sa premení na radosť z pozná-
vania príčin a zákonitostí. 

Látka knihy je rozdelená do 13 základných častí, ktoré vychádzajú z bež-
ného členenia organizmu a jeho funkcií, ako sú systémy dýchací, srdcovo-
cievny a krvotvorný, gastrointestinálny, endokrinný, nervový, systém kostí 
a kĺbov a nakoniec gravidita a šestonedelie. Predsunuté sú kapitoly o mole-
kulových základoch etiopatogenézy a o poruchách vnútorného prostredia. 
Okrem základných faktografických a vzťahových údajov, ktoré bývajú štan-
dardnou súčasťou učebníc, sa čitateľ dozvedá množstvo nových faktov, ktoré 
vedci objavili v poznávacom procese posledných rokov. Preto je kniha 
poučná a aktuálna aj pre generácie starších lekárov. Nové poznatky sa 
dozvedáme vari v každej kapitole, a preto nie je možné ich všetky vymeno-
vať. Kniha je teda nielen repetitóriom starších poznatkov, ale aj doplnkovou 
literatúrou noviniek výskumného snaženia špičkových pracovísk u nás i v za-
hraničí. 

Autorský kolektív knihy je široký (40 známych vedeckých a pedagogických 
osobností). Napriek tomu má text v celom diele rovnaký štýl, ako keby 
pochádzal z pera jedného skúseného autora. Zrejme je to výsledok sta-
rostlivej redakčnej práce profesora Hulína. Aj tie najkomplikovanejšie ka-
pitoly sú formulované rovnako jasne, jednoducho a presne. Preto sa dá 
kniha čítať nielen ako študijný materiál, ale aj ako zaujímavá doplnková 
literatúra, ktorá rozširuje náš vzdelanostný obzor. 

 
Prof. MUDr. Gustáv Čierny, DrSc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„ANTROPOMORFNÝ TVAR“. Adobe Photoshop, fo-
tografická koláž. Michal Pisklák, študent 3. ročníka.
Z archivu Katedry výtvarnej výchovy PdF UK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„KALIGRAFIA“. Adobe Photoshop, montáž, 2004.
Michal Pisklák, študent 3. ročníka. Z archivu Ka-
tedry výtvarnej výchovy PdF UK 

Predstavujeme nové knihy 
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Kto, kde a kedy bude mať promócie 
Rozpis promócií absolventov UK v mesiacoch jún a júl 2005 

 

Fakulta UK Dátum konania Hodina Druh promócie 

RKCMBF *Nitra 4. júna 11:00 (Te Deum 9:00) Mgr. 

RKCMBF *Badín 10. júna 11:00 (Te Deum 9:30) Mgr. 

RKCMBF *Bratislava 16. júna 11:00 (Te Deum 9:00) Mgr. 

FSEV  21. júna 9:00; 11:00 Bc. 

RKCMBF 23. júna 9:00; 11:00 Mgr. (ext.) 

Právnická fakulta 25. júna 9:00; 11:00; 13:00; 15:00 Mgr. 

 27. júna 9:00; 11:00; 13:00; 15:00 Mgr. 

Fakulta managementu 28. júna 9:00; 11:00; 13:00; 15:00 Mgr. 

 29. júna 9:00; 11:00; 13:00; 15:00 Mgr.; 15:00 – Bc. 

FTVŠ 30. júna 9:00; 11:00 Mgr. 

Farmaceutická fakulta 30. júna 13:00; 15:00 Mgr. 

Lekárska fakulta 1. júla 9:00; 11:00; 13:00; 15:00 MUDr. 

*JLF UK  1. júla 8:30; 9:45; 11:00;12:30 MUDr., MUDr. v a.j. 

  13:30; 14:30 Mgr.; UTV 

RKCMBF *Nitra 2. júla 9:00; 12:00 (TD 10:15) Mgr. 

Farmaceutická fakulta 2. júla 9:00; 11:00; 13:00; 15:00 Mgr. 

Lekárska fakulta 4. júla 9:00; 11:00; 13:00; 15:00 MUDr. 

 6. júla 9:00; 11:00 v a.j.  MUDr.; 

  12:30; 14:00 Bc. 

Filozofická fakulta 7. júla 9:00; 11:00; 13:00; 15:00 Mgr. 

 8. júla 9:00; 11:00; 13:00; 15:00 Mgr. 

Fakulta managementu 9. júla 9:00; 11:00; 13:00; 15:00 Bc. 

Prírodovedecká fakulta 11. júla 9:00; 11:00; 13:00; 15:00 Mgr. 

 12. júla 9:00; 11:00; 13:00; 15:00 Mgr. 

 13. júla 9:00; 11:00; Mgr. 

FMFI 14. júla 9:00; 11:00; 13:00; 15:00 Mgr. 

  15. júla 9:00; 11:00; 13:00; 15:00 Mgr. 

Právnická fakulta 18. júla 9:00; 11:00; 13:00 Bc. 

EBF 18. júla 15:00 Mgr. 

Pedagogická fakulta 19. júla 9:00; 11:00; 13:00; 15:00 Mgr. 

 20. júla 9:00; 11:00; 13:00; 15:00 Mgr. 

 21. júla 9:00; 11:00; 13:00; 15:00 Mgr. 

 22. júla 9:00; 11:00; 13:00; 15:00 Mgr. 

 25. júla 9:00; 11:00; 13:00; 15:00 Mgr. 

 26. júla 9:00; 11:00; 13:00; 15:00 Mgr. 

* JLF UK  29. júla 8:30; 9:30; 10:30; 11:30; Bc. 

  12:30; 13:30 Bc. 

* promócie sa konajú mimo Aulu UK 
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V polovici februára sa na Katedre jazykov 
FiF UK konali dve pracovné stretnutia. Na 
prvom sme sa pri okrúhlom stole stretli s ko-
legyňami z partnerského Jazykového centra 
FiF Univerzity Karlovej v Prahe – so zástup-
kyňou riaditeľky PhDr. Máriou Hanzlíkovou 
a PhDr. Zuzanou Vaněčkovou, aby sme si na-
vzájom vymenili pracovné skúsenosti. V úvod-
nom slove sa M. Hanzlíková sústredila na ciele, 
obsah a organizáciu jazykového vzdelávania 
študentov filozofickej fakulty v oblasti moder-
ných jazykov a Z. Vaněčková doplnila jej vy-
stúpenie o charakteristiku vyučovania latinčiny. 
Poskytnuté informácie nám umožnili porovnať 
charakter ťažiskových kurzov určených pre 
študentov pregraduálneho štúdia. Ukázalo sa, 
že na obidvoch pracoviskách sú niektoré prí-
stupy zhodné, resp. podobné, ale i to, že exis-
tujú aj určité rozdiely. Nasledujúca informácia 
sa týkala špeciálnych jazykových kurzov pre 
telesne postihnutých študentov – nepočujúcich 
alebo so stratou zraku, ktoré poskytuje pražské 
pracovisko.  

Predmetom porovnania bola aj vedeckový-
skumná a odborná činnosť, týkajúca sa napr. 
participácie na rozličných výskumných prog-
ramoch, prístupu k implementácii Európskeho 
jazykového portfólia pre vysoké školy či tvor-
by učebných materiálov. Diskutovalo sa aj  
o spôsobe hodnotenia dosiahnutej jazykovej 
kompetencie a o vydávaní certifikátov o absol-
vovanej odbornej jazykovej prípravy (štátnice, 
UNICert a ďalšie s ohľadom na Európsky refe-
renčný rámec). Hodnotila sa tiež publikačná 
činnosť a otázka kvalifikačného postupu učite-
ľov. Bez povšimnutia nezostali ani tak prozaic-
ké skutočnosti, ako je získavanie finančných 
prostriedkov na nákup učebníc, slovníkov a od-
bornej literatúry, na údržbu a obnovovanie au-
diovizuálnej techniky a organizovanie seminárov 
či konferencií, alebo na členstvo v odborných 
organizáciách. Živá rozprava potvrdila prospeš-
nosť stretnutia a záujem ďalej rozvíjať obnove-
né kontakty, napr. v podobe spoločných pro-
jektov. 

Cieľom druhého podujatia pod názvom Ka-
tedra jazykov FiF UK: súčasnosť a budúcnosť 
bolo predstaviť kolegom zo sesterských vyso-
koškolských pracovísk STU a EU činnosť našej 
katedry jazykov ako celku a podeliť sa s nimi 
o získané skúsenosti. Výzva zorganizovať také-
to podujatie vyšla z predchádzajúceho stret-
nutia na Katedre jazykov FEI STU v r. 2004, 
ktoré nadviazalo na tradíciu stretnutí učiteľov 
jazykových katedier založenej v 90-tych rokoch 
Britskou radou.  

Stretnutie nemalo výhradne informačný cha-
rakter, čo potvrdili živé reakcie na jednotlivé 
príspevky. 

Prvé vystúpenie prof. PhDr. Evy Tandlicho-
vej, CSc., z Katedry anglistiky a amerikanistiky 
FiF UK na tému Rešpektovanie štýlov učenia 
sa pre efektívnosť vyučovania cudzích jazykov 
na vysokej škole pripomenulo tradície vyučova-

nia cudzích jazykov v našej krajine a niektoré 
zásady, ktoré možno nájsť aj v dokumentoch 
EÚ k jazykovej politike. Autorka sa zamerala 
na psychologicko-pedagogické aspekty vyučo-
vania a učenia sa cudzích jazykov, pričom 
čerpala zo svojich dlhoročných skúseností, ako 
aj z vlastného výskumu. Zdôraznila nutnosť per-
manentného sebavzdelávania pedagóga a zís-
kavania nových zručností. Praktické úlohy, kto-
ré mohli účastníci stretnutia na mieste riešiť, 
inšpirovali k zamysleniu sa nad vlastným štý-
lom učenia sa a k novému pohľadu na osobný 
vklad do pedagogického procesu.  

Doc. Dr. Eva Széherová, CSc., vystúpila s prí-
spevkom Prínos zahraničných stykov pre KJ FiF 
UK. Rekapitulovala proces utvárania kontaktov 
v rámci programu TEMPUS a SOCRATES so 
zahraničnými univerzitami v 90-tych rokoch, pre-
dovšetkým s univerzitami v Nemecku, Rakúsku 
a v Taliansku, ktoré prerástli do dlhodobých 
pracovných vzťahov a vytvorili podmienky na 
realizáciu spoločných projektov. Ich výsledkom 
sú výstupy v podobe učebníc nemeckého ja-
zyka, na vzniku ktorých sa podieľali členovia 
nemeckej sekcie katedry. 

Program prvej časti stretnutia uzavrel prís-
pevok PhDr. Svatavy Šimkovej, vedúcej kated-
ry, ktorá stručne charakterizovala jej činnosť. 
Oboznámila kolegov s organizáciou pedago-
gického procesu v rámci kreditového systému 
a upozornila na zmeny, ktoré tento systém 
priniesol v porovnaní s klasickou výučbou. Vy-
svetlila kvalifikačný postup pracovníkov ka-
tedry a predstavila ich publikačnú činnosť. 
Informovala o obnovení pracovných kontaktov 
s JC FiF UK v Prahe a o realizácii spoločného 
projektu v oblasti aplikovanej lingvistiky. Pra-
covné kontakty boli v rámci programu Leonar-
do da Vinci nadviazané aj s Ústavom jazykov 
JU v Krakove, kde dokonca upravili svoj učeb-
ný program podľa nášho a zaviedli niektoré  
u nás už osvedčené metódy práce. Zmienila 
sa aj o získavaní zdrojov na rozvoj pracoviska 
a o činnosti členov katedry v asociáciách uči-
teľov cudzích jazykov a v iných odborných orga-
nizáciách. V druhej časti vystúpenia podčiarkla 
nutnosť zostavovať vlastné učebné materiály 
so špecifickými nárokmi na jazykovú prípravu, 
ako i potrebu zaradiť do programu špeciali-

zované kurzy pre vyššie ročníky, vhodné aj pre 
doktorandov. Osobitne vyzdvihla dôležitosť za-
vedenia nového spôsobu certifikácie absol-
vovanej odbornej jazykovej prípravy (OJP) so 
zreteľom na Európsky referenčný rámec. 

Druhá časť programu bola venovaná vybra-
ným otázkam vyučovacieho procesu. PhDr. 
Alexandra Ostertagová vo svojom príspevku 
Vyučovanie latinčiny pre študentov FiF UK cha-
rakterizovala základné črty predmetu a úlohy vy-
plývajúce zo špecifických nárokov niektorých 
odborov na jazykovú prípravu študentov. Ako 
uviedla, ocenenie významu latinčiny ako „pra-
covného nástroja“ sa prejavuje v zvýšenej hodi-
novej dotácii na vyučovanie predmetu a vo vy-
sokom kreditovom hodnotení kurzov. 

PhDr. Zenóbia Tirpáková v príspevku Skúse-
nosti s vyučovaním francúzštiny pre nefiloló-
gov v kreditovom systéme charakterizovala 
postavenie francúzštiny v našom systéme OJP 
ako tzv. malého jazyka, čo nezodpovedá jej reál-
nemu významu ako prostriedku komunikácie 
v 56 frankofónnych krajinách.  

Obdobne bolo koncipované aj vystúpenie 
Mgr. Denisy Šulovskej, PhD., o Vyučovaní an-
gličtiny pre akademické prostredie v odborovo 
heterogénnych skupinách, v ktorom prezentova-
la niekoľko praktických ukážok s demonštráciou 
náročnosti zostavovania vhodných učebných 
materiálov. 

PhDr. Renáta Kanichová a Mgr. Veronika 
Vlčková, PhD., predstavili Textové kompendium 
pre študentov nefilologických odborov huma-
nitných vied ako jeden z najnovších výstupov 
projektov sekcie nemeckého jazyka a vysvet-
lili priebeh procesu jeho prípravy. Podnetné 
boli ukážky práce s obrazovým materiálom so 
zreteľom na jeho verbalizáciu. 

Seminár uzavrelo vystúpenie PhDr. Viery 
Eliášovej Tvorivé písanie v jazykovej výučbe, 
v ktorom autorka na praktických ukážkach 
prezentovala obohacujúci prínos tejto metódy 
pre výučbu cudzích jazykov.  

Diskusný príspevok PhDr. Jany Bakytovej sa 
týkal významu výučby ruštiny a španielčiny. 
Schopnosť komunikovať v týchto jazykoch zvy-
šuje mobilitu študentov – nefilológov a umož-
ňuje využívať štipendiá, ktoré pomerne štedro 
ponúkajú vlády, univerzity a ďalšie vzdelávacie 
inštitúcie v krajinách týchto cieľových jazykov.  

Napriek tomu, že sme nepredpokladali bo-
hatú diskusiu, tak otázky, postrehy a komentá-
re prednesené bezprostredne po jednotlivých 
vystúpeniach, ako aj neformálna diskusia, kto-
rá sa rozvinula po pracovnej časti programu, 
ukázali, že najmä témy týkajúce sa cieľov, 
obsahu ako aj spôsobu certifikovania OJP sú 
vysoko aktuálne pre všetky pracoviská. Stret-
nutie potvrdilo, že pestovanie tejto tradície je 
veľmi podnetné a prispieva k prehlbovaniu 
vzájomného poznania i k rozvíjaniu dobrých 
vzťahov medzi príbuznými pracoviskami.  

PhDr. Svatava Šimková 
Katedra jazykov FiF UK 

 
 

Stretnutia 
jazykárov 
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Ad: Právny stret univerzity s cirkvou 
(Naša univerzita, marec 2005, číslo 7) 

 
Pokladám si za povinnosť zareagovať na článok, v ktorom sa píše o situácii 

na našej fakulte, predovšetkým k tvrdeniu, že došlo k právnemu stretu. O aký 
právny stret by asi mohlo ísť? Určite nejde o nesúlad medzi „cirkevným 
a svetským právom“, ako by to vyznelo z úvodu článku. AS UK 30. júna mi-
nulého roku zmenil štatút našej fakulty vypustením niektorých ustanovení  
s odôvodnením, že „sú v rozpore s kánonickými predpismi alebo vysokoškol-
ským zákonom“. Čo z vypustených ustanovení štatútu malo byť v rozpore 
s vysokoškolským zákonom? Len to, že podľa vysokoškolského zákona 
menuje dekana fakulty rektor univerzity, podľa nášho štatútu veľký kancelár 
fakulty, zbytok sa týka súladu či nesúladu s vnútrocirkevnými (kánonickými) 
predpismi. Aj keď sa táto skutočnosť (menovanie dekana) pri schvaľovaní 
štatútu vnímala ako uplatnenie ustanovenia vysokoškolského zákona, podľa 
ktorého sa paragraf o dekanovi vzťahuje na teologické fakulty primerane 
(vysokoškolský zákon nedefinuje mieru tejto primeranosti), zmeniť túto pro-
cesnú stránku celej záležitosti nemáme problém. 

V skutočnosti ide o omnoho závažnejšiu skutočnosť, na ktorú sa už spo-
menutá primeranosť určite vzťahuje. Podľa cirkevných predpisov, ktoré náš 
právny systém rešpektuje, má byť dekan našej fakulty menovaný alebo 
aspoň potvrdený Kongregáciou pre katolícku výchovu (čosi ako vatikánske 
„ministerstvo školstva“). AS UK s odvolaním sa na údajný rozpor s káno-
nickými predpismi z nášho štatútu vypustil aj ustanovenie, podľa ktorého 
má veľký kancelár fakulty „predkladať Kongregácii pre katolícku výcho-
vu meno zvoleného kandidáta na dekana a žiadať preňho potvrdenie“. 
Odstránením tohto ustanovenia sa de facto ruší cirkevný charakter našej 
fakulty. Nikomu nechcem upierať právo mať vlastný názor na to, ako inter-
pretovať cirkevné predpisy. V každom prípade ani akademický senát, ani 
vedenie univerzity nemajú žiadne oprávnenie na to, aby sa s definitívnou 
platnosťou vyjadrovali o súlade či nesúlade jednotlivých ustanovení nášho 
štatútu s vnútrocirkevnými predpismi. Týmto AS UK závažným spôsobom 
prekročil rámec svojich kompetencií a rozhodol o niečom, o čom má právo-
moc rozhodnúť jedine Kongregácia pre katolícku výchovu (čiže ani naša 
fakulta nemá právomoc v tomto rozhodovať, jedine kompetentná inštitúcia 
v Ríme). V novelizovanom štatúte, ktorý sa na našej fakulte pripravuje, toto 
ustanovenie určite znova bude. Čo urobí potom AS UK? Dokáže prijať inú 
interpretáciu cirkevného práva než bola tá, na základe ktorej konal 30. 6. 2004 
a uznať, že vtedy konal neoprávnene?  

Zo zváženia všetkých súvislostí mi vyplýva, že rozhodnutie AS UK  
z 30. 6. 2004 bolo nekompetentné a teda nemohlo vstúpiť do platnosti. 
Nehovoriac o tom, že pri jeho prijímaní boli porušené viaceré ustanovenia 

vysokoškolského zákona, konkrétne § 9 ods. 1. písm. b., § 27 ods. 1. písm. a. 
a § 34 ods. 1. 

Toľko k “právnemu stretu“. Musím tiež uviesť na pravú mieru niektoré tvr-
denia v článku, ktoré sú evidentne v rozpore s realitou. 

1. Nie ja pravdou, že náš senát spolu s hlasovaním o návrhu na odvolanie 
prof. Kutarňu aj vyhlásili termín konania nových volieb. To sme neurobili  
a ani urobiť nemôžeme, kým nie je návrh na odvolanie akceptovaný. Teda 
žiaden termín konania nových volieb neexistuje. 

2. Rovnako je dezinformáciou tvrdenie, že sme ustanovenia o spôsobe 
odvolávania dekana dodatočne v deň odvolávania dekana zahrnuli do prog-
ramu AS fakulty. Keby sa autor článku pred jeho publikovaním informoval, 
ukázal by som mu zápisy, z ktorých je evidentné, že rokovací poriadok AS, 
ktorý sme vtedy schvaľovali, bol (aj so spomínanými pravidlami) riadnym 
spôsobom pripravovaný už od jesene. Obviňovať nás, že sme tým účelovo 
obišli vysokoškolský zákon, nie je na mieste. Nie je skôr účelovým obídením 
vysokoškolského zákona uznesenie AS UK z 30. 6. 2004, deň pred vymeno-
vaním prof. Kutarňu? Naša fakulta síce bola v situácii, s ktorou vysokoškol-
ský zákon nepočítal, to sa však nemôže riešiť jeho priamym porušením. 

3. Nechápem, prečo sa stále od nás žiada, aby novelu štatútu pripravoval 
akademický senát. Každý predsa vie, že je to úlohou dekana, ktorý má po-
tom štatút senátu predložiť na schválenie. Nie je pravdou, že Akademický 
senát RKCMBF UK v tejto veci neurobil žiadne kroky. Nemohol však urobiť 
viac, než to, že vyzýval dekana, aby novelu štatútu predložil. 

4. Nesúhlasím s tvrdením, že situáciu skomplikoval Akademický senát 
RKCMBF UK. Podľa stanovísk, ktoré mám nezávisle od viacerých právnikov, 
si dovoľujem tvrdiť, že spochybnenie platnosti menovania dekana nenastalo 
uznesením nášho senátu, ale upozornením, že pravidlá na voľbu a odvo-
lávanie dekana nemajú byť v druhostupňovom predpise, na ktorý sa štatút 
odvoláva, pokiaľ tento nie je schvaľovaný spolu so štatútom ako jeho prílo-
ha. Takto to totiž bolo u nás aj pri voľbe kandidáta na funkciu dekana fakulty, 
aj pri hlasovaní o návrhu na jeho odvolanie. Teda obidva procesy prebehli za 
identického právneho stavu. Poznámka, že takéto pravidlá neobsahoval ani 
náš predchádzajúci štatút (z r. 1997) s tým nijako nesúvisí, lebo vtedy to vte-
dajší vysokoškolský zákon nepožadoval. 

Na záver už len uvediem, že na novele štatútu sa pracuje, ale nie je v mojej 
kompetencii predložiť ju na schvaľovanie. Nateraz je naša fakulta naozaj  
v patovej situácii. Každý sa ma pýta, ako to bude s platnosťou štátnic a pro-
mócií, keď je spochybnená právoplatnosť dekana fakulty. 

Gašpar Fronc, predseda AS RKCMBF UK 
 

 
 

PROJEKT  
„Budovanie systému a programu celoživotného vzdelávania  

zamestnancov univerzít“ 
 

V novembri 2004 podpísali Ministerstvo školstva SR a Spolok absolventov a priateľov FEI STU v Bratislave Zmluvu o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku č. SORO JPD 3-12/2004 na projekt „Budovanie systému a programu celoživotného vzdelávania zamestnancov uni-
verzít“. Nenávratný príspevok je poskytnutý zo štrukturálnych fondov EÚ – z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu SR. 
 

Projekt vychádza z rozhodnutia o schválení Sektorového operačného 
programu Ľudské zdroje a z rozhodnutia o schválení Jednotného progra-
mového dokumentu NUTS II – Bratislava Cieľ 3 Európskou komisiou. 
Miestom realizácie projektu je Bratislavský kraj. 

Zámerom projektu je umožniť zamestnancom univerzít bratislavského 
regiónu zvýšiť svoju vzdelanostnú úroveň a zručnosti v oblasti kľúčových 
kompetencií: využívanie ICT, vedenie tímovej práce, prezentačné zruč-
nosti a komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Tým chceme dosiahnuť 
u zamestnancov zvýšenie pracovného potenciálu a adaptability a rozšíriť 
oblasť ich pôsobenia.  

V prvom štádiu riešenia projektu sa pripravujú resp. inovujú študijné 
materiály (tlačené a elektronické) pre kurzy Prezentačné zručnosti, Tímo-
vá práca a English Professional Communication Development. Titul 
Prezentačné zručnosti bude realizovaný v slovensko-anglickej verzii. 
Okrem uvedených kurzov budú mať respondenti možnosť získať me-
dzinárodne uznávaný certifikát ECDL na preukázanie počítačovej gramot-
nosti. Ďalšie kurzy usporiadame na základe požiadaviek zamestnan-
cov resp.  zamestnávateľov. Plánovaný počet absolventov jednotlivých 
kurzov je 35 – 40. Kurzy sa uskutočnia v období od septembra 2005 do júna 
2006. 

Projekt si ďalej kladie za úlohu vypracovať návrh systému vzdelávania 
zamestnancov univerzít. Východiskom pri tvorbe systému budú výsledky 
prieskumu potrieb rozvoja ľudských zdrojov a skúseností získaných po-
čas realizácie projektu. 

K tvorbe tohto systému môžete prispieť aj Vy vyplnením dotazníka umiest-
nenom na stránke http://www.primakurzy.sk/slovak/projekty/esf_spolok.  

Na uvedenej stránke sa nachádzajú aj ďalšie informácie o aktivitách 
a kurzoch, ktoré v rámci projektu ponúkame zamestnancom univerzít 
v bratislavskom regióne zdarma. Predbežný záujem o kurzy nahláste na 
adresu alzbeta.vajdova@stuba.sk alebo telefonicky na č. (02) 60 29 18 76. 
Vaše požiadavky na zaradenie ďalších kurzov do projektu očakávame na 
rovnakej adrese, resp. písomne/telefonicky na adrese A. Vajdová, FEI 
STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 1, tel. 602 91 876. 

Problematike ďalšieho vzdelávania zamestnancov sa bude venovať se-
minár (3. júna 2005) ako aj osobitná sekcia v rámci konferencie Virtuálna 
univerzita (15. – 16. 12. 2005). Na tieto podujatia pozývame všetkých, 
ktorí majú záujem prezentovať svoje skúsenosti a zapojiť sa do diskusie 
o predstave rozvoja ľudských zdrojov univerzít.  

Alžbeta Vajdová, koordinátor projektu,  
Jozef Kováč, manažér pre publicitu 

 

Ozveny
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Možno tým, že prišla jar, že príroda ožíva a rozvoniava, ožili aj naši študenti a poslali do redakcie viacero zaujímavých 
príspevkov. Je nám ľúto ich nechať zapadnúť prachom, a preto tentoraz našim mladým žurnalistom venujeme dve strany. 

 

 
 
 

Zamyslenie sa nad zmyslom (novinárstva) 
 
Od novinára, zvlášť od toho, ktorý novinár-

stvo aj vyštuduje, sa vždy akosi podvedome 
očakáva viac. Novinár je ten človek, ktorý 
rieši základné vzťahy človeka v spoločnosti; 
spoločnosti, ktorá obklopuje človeka; je vždy 
na pravom mieste a v pravý čas; má ducha; 
nechýba mu nasadenie a tak ďalej a tak ďa-
lej... Novinár je proste niekto, kto sa vyslovuje 
o “podstate a podstatnom“. 

Žiaľ, dnes môžeme konštatovať, že ten, ko-
ho sme práve opísali, sa naučil len prijímať 
objednávky a aby nevyzeral ako posledný 
úbožiak, dáva tomu všetkému zdanie, že sa 
predsa len hovorí o dôležitých záležitostiach. 
Tak je aj ovca celá, aj vlk sýty – novinári spo-
kojní, že majú svoj honor a objednávatelia, že 
sa píše, o čom sa má písať, a teda môžu byť 
právom hrdí, ako dobre spravujú tento ťažko 
zvládnuteľný svet. 

Takto postupne sa žurnalistika prestala zau-
jímať sama o seba a dospela do stavu vlastnej 
zanedbateľnosti. Ak kedysi bola poplatná do-
bovému schematizmu, za tých 16 rokov sa 
zmenilo iba to, že jednu schému nahradili 
iné – „slobodnejšie“, lepšie vyzerajúce, idúce 
viac do hĺbky (čoho?). Spôsob uchopenia 
problémov, videnie sveta, myslenie – to snáď 
sme si doniesli ako kultúrny odkaz minulosti. 
Aj celkom obyčajný človek vie k realite zacho-
vať lepší postoj, vníma viac a má jasnozrivej-
šie videnie. Slovenský žurnalista jednoducho 
prijal hru s desiatimi – pätnástimi problémami 
a je rád, že je rád. 

Týmto všetkým nechcem povedať, že novi-
nári sú vyberaní na základe špeciálneho do-
tazníka na „zadubenectvo“ – to vôbec nie. 
Nepáči sa mi len, že aj tá hŕstka, ktorá toho 
vidí viac ako plebs, nikdy o tom nenapíše! Je 

jasné, že by z toho boli iba problémy, ale ako 
chce mať niekto, kto si osobuje právo volať sa 
„svedomím národa“ a “strážnym psom demo-
kracie“ aj nejakú úctu?  

Často sa dnes stretneme s vetou: „Noviná-
rom sa nedá veriť, zo súvislostí vyberajú iba 
to, čo sa im hodí...“ Alebo čo sa hodí objed-
návateľovi, prípadne (pri nezávadnom článku) 
čo sa stihlo zredigovať do uzávierky. Môže byť 
takto žurnalistika obľúbená? 

Najhoršie je, keď do novín píšuci človek príj-
me vyššie spomenuté postoje za svoje. Ani ne-
vie, že nevie a svojou tvorbou nič „neodráža“, 
spoluvytvára pseudorealitu, v ktorej si tak pra-
siatkovsky voľkáme a ticho na ňu nadávame. 

Podobnú alúziu nájdeme už v samotnom 
štúdiu žurnalistiky na Slovensku. Väčšina štu-
dentov, ak nepočítame tých niekoľko naozajst-
ných idealistov, by o tom vedeli povedať svo-
je. No už tu ich vychovávame v zmysle – veď 
načo, vždy to bude tak, že sa malá špina 
rozmaže po celom obruse, aby nebolo vidieť 
dieru. Riešenie ako riešenie... V tomto je ten 
náš systém, ktorý sa úspešne uplatňuje aj pri 
iných odboroch – zadupať zmysle pre odtie-
ne a pozerať sa na svet iba ako na dobrý – 
zlý, čierny – biely, buď si priateľ alebo nepria-
teľ. A pri tom všetkom občas niečo vynájsť, 
občas sa pohrať, sem-tam sa pomýliť a hlav-
ne byť na to všetko hrdí. Lenže zabúda sa na 
to, že človek by nemal byť hrdý len na von-
kajšiu podobu, ale najmä na vnútorný zmysel 
a že každé ráno sa musí spoznať v zrkadle. 

Ak sa mi teda prieči novinárstvo, priečia sa 
mi hlavne takéto články, pretože si myslím, že 
by nemuseli byť vôbec napísané. 

Radoslav Tomáš 

 
 

Na dvoch stoličkách 
 

 
Toľko energie ako Rudo nemá každý. Odsťahoval sa do Prahy na Kar-

lovu univerzitu a po roku si k právu pribral filozofiu. Svoje rozhodnutie 
komentuje stručne: „Čo už. Keď som tu, chcem to využiť.“  

Peter si pred tromi rokmi podával prihlášky na vysokú školu. Vybral si 
právo a pre istotu skúsil aj prijímačky na ekonómiu. Keď ho prijali na obid-
va odbory, rozhodol sa začať so štúdiom na dvoch školách. Dnes je už 
v treťom ročníku a zatiaľ si na skúškach „zalietal“ iba dvakrát. Na každej 
škole raz. „Je to určite náročné a keby som sa znova rozhodoval, už by som 
sa do toho tak nevrhol, viac by som to zvažoval. Spočiatku som bol pre to 
nadšený a školy ma bavili. Po čase ma nadšenie opustilo, najmä v prípade 
ekonómie, ale aj tak chcem v tom pokračovať. Hádam to aj dokončím,“ roz-
práva Peter. V budúcnosti by sa chcel venovať právu a je presvedčený, že 
pri profesii bude mať možnosť využiť aj druhú špecializáciu.  

Skončiť dve vysoké školy zrejme nie už také neobvyklé ako to bývalo. 
Keď si študent zvolí jednu externe a druhú denne, celkom to ide. Možné je 
aj dorobiť si druhú školu popri zamestnaní. Náročnejšie a zriedkavejšie je 
študovať naraz dva odbory formou denného štúdia. Problémy nastávajú, 
keď treba spojiť dva rozvrhy. S týmto zápasia najmä študenti na menších ka-
tedrách, kde je jeden jediný krúžok, rozvrh pevne stanovený a jednoducho 
sa v ňom nedajú robiť nijaké zmeny. V nevýhode sú aj poslucháči fakúlt, 
ktoré vyžadujú a kontrolujú účasť na všetkých hodinách, teda aj na prednáš-
kach. Určitú pomoc ponúka kreditný systém. Konkrétne v tom, že študent si 
nemusí zapísať všetky predmety, môže si vybrať niečo z ďalších ročníkov  
a teoreticky si môže totožné predmety dať uznať. Teoreticky preto, lebo  
v praxi sú s tým niekedy spojené negatívne reakcie zo strany vyučujúcich. 
Sú pedagógovia, ktorí jednoducho iné vysoké školy neakceptujú.  

S týmto sa vôbec nezaťažujú študenti, čo majú postoj ako Martin. Je 
prvák v príbuzných odboroch na dvoch vysokých školách. Na Univerzite 
Komenského študuje filozofiu a na Trnavskej univerzite kresťanskú filozofiu. 
Filozofia ho fascinuje natoľko, že sa ani nepokúša nechať si niečo uznať, 
hoci mnohé z predmetov sú identické. „Baví ma porovnávať to. Často ide 
o tie isté veci a sú podávané z rozdielnych pohľadov.“ Je jedným z tých, čo 
sa obávajú začiatku semestra, keď si treba zosúladiť rozvrhy. „Všetky hodiny 
máme povinné, avšak na UK sa dajú niektoré predmety vyberať a výučba je 
často popoludní.“ Martin je veľký optimista, odhodlaný ostať, kým sa bude 
dať. Keby sa napriek tomu dostal do situácie, v ktorej by sa mal rozhodnúť 
pre jednu školu, ostal by na kresťanskej filozofii.  

Otázky, či má štát peniaze na tento typ aktívnych študentov, nechajme na 
iné hlavy. V každom prípade je zaujímavý názor Peťa, ktorý si v treťom 
ročníku k ekonómii pribral odbor náuka o rodine. „Myslím si, že ľudia, ktorí 
majú vyštudované dve školy, majú väčší rozhľad. Môžu byť prínosom pre 
spoločnosť. Preto by si zaslúžili, aby im na škole viac vychádzali v ústrety. 
Je napríklad ponechané na dobrovoľnosti pedagógov, či povolia chodiť na 
cvičenie alebo seminár s inou skupinou. Nie sú vždy ochotní...“ 

Skúsenosti so sedením na dvoch stoličkách nie sú teda len pozitívne.  
Sú takí študenti, ktorí neboli ochotní nechať sa poháňať povinnosťami, 

obetovať veľké percento voľného času štúdiu, a po niekoľkých týždňoch či 
mesiacoch to vzdali. Pre zodpovedných je to veľká záťaž a pre nie príliš 
študijné typy je takýto spôsob života zabíjanie času. Načo sa trápiť, keď aj 
tak budem robiť len jedno zamestnanie?  

Asi je všetko otázkou priorít.  
Jana Mečiarová 

Študentským perom

Na úvod... 
Novodobé slovenské dejiny sa píšu v máji.

Keď sa obzrieme dva roky dozadu, najviac
skloňovanými slovami boli Európska únia a re-
ferendum o vstupe do únie.  

Presne pred dvoma rokmi sa na začiatku
mája rozbiehala ďalšia referendová kampaň.
Povyťahovali sa rôzne zabudnuté nadávky
a staré hriechy, aby aktivita občanov vstala
z mŕtvych, alebo naopak naďalej pochrapká-
vala v prítmí Tatier. V polovici mesiaca bolo
už všetko jasné, sme za vodou. Postupne sme
zistili, že to nie je voda Atlantického oceánu,
skôr malej búrlivej rieky, hlavne aby sme sa
v nej neutopili. Bolo to vtedy rečí o dôležitosti
každého nášho hlasu, koľko mladých ľudí dnes
vie, čo významné sa odohralo pred dvoma
rokmi? „Majstrovstvá sveta?“ pokojne sa usmial
Filip, devätnásťročný študent z Bratislavy.
Neodporujem, to je tiež pravda, ale spome-
niem mu aj referendum. Nie je to stratené,
spomenul si, že sa niečo podobné dialo. Aj
ďalší študenti si ešte pamätajú, ako v máji
2003 občania pristupovali k urnám, hoci im
to treba trošku pripomenúť.  

Menej námahy dá rozpamätať sa na oslavy
minulého roka. Z okien viseli modré vlajky
a aj cez deň tak nad nami svietili žlté hviez-
dy. Vstup do EÚ, to už nie je ako vstup do
kina alebo reštaurácie. Mal znamenať vchod
do sveta, v ktorom už nejaký ten rôčik žije-
me. Cítili sme sa ako svetáci, chodili sme
jeden deň zadarmo do Viedne, otvárali sme
fľaše s bublinkami a spoločne sa tešili. Čo
všetko sa zmenilo, ako sa splnili očakávania
a sny všetkých idealistov aj pesimistov, nech
si každý odpovie potichu sám. Raz sme hore
na štítoch Tatier a potom sa kúpeme v bahne
Dunaja, inak to už nebude. 

Zuzana Maďarová



 
 

 

Formovanie reforiem 
 

Za peniaze sa pokrok kúpiť nedá, a predsa to bez nich v školstve nejde. Spoplatnenie vysokoškolského štúdia rozoberá veľa ľudí a článkov, zožalo mnoho 
reakcií. Preto by som sa pozrela na našu univerzitu z inej strany.  

 

Posun vpred môžu zabezpečiť samotní peda-
gógovia bez ohľadu na spoplatnenie štúdia. Ani 
Univerzita Komenského nechce stagnovať a sna-
ží sa presadiť vlastné zmeny, urýchliť proces pro-
fesionálneho postupu jej učiteľov a zatraktívniť toto 
povolanie aj pre nových ľudí. Akým spôsobom sa 
snaží dosiahnuť spomínané zmeny, hovorí rektor 
univerzity doc. PhDr. František Gahér, CSc.: „V tom-
to roku čaká mnohé fakulty reštrukturalizácia ľud-
ských zdrojov. Dohodli sme sa s dekanmi, že na 
pracovné miesta učiteľov budú prijímať iba absol-
ventov doktorandského štúdia, čím zabezpečíme 
postupné skvalitňovanie kvalifikačnej štruktúry na-
šich učiteľov.“ Zároveň bude týmto spôsobom do-
chádzať k prílivu nových kvalifikovaných osôb. 
Potencionálnych kandidátov nie je málo, veď len 
momentálne má filozofická fakulta 61 interných 
študentov doktorandského štúdia, lekárska fakulta 
o šesť viac. Nie všade je toto číslo podobné, naj-
mladšia Fakulta sociálnych a ekonomických vied 
UK na doktorandov ešte len čaká.  

Uvedené čísla hovoria iba o študentoch, koľko 
z nich však má záujem zostať a naďalej pôsobiť 
práve na našej univerzite, je už opačnou stranou 
tej istej karty. „Ak by v školstve platy vzrástli na 
úroveň bankového sektora, tak by sa konkurencia 
výrazne zvýšila a najmä mladí ambiciózni ľudia 
by sa uchádzali o pracovné miesta. Preto sú na 

UK odbory, kde je problém s reprodukciou per-
sonálneho zabezpečenia práve kvôli lákavejším 
ponukám v iných sférach či v iných krajinách. Na 
druhej strane môžeme konštatovať, že o odbory, 
kde došlo k relatívnemu nasýteniu pracovného 
trhu, je väčší záujem medzi mladými ľuďmi ako 
v nedávnej minulosti. Čo môže vedenie UK a ve-
denia fakúlt priamo ovplyvniť je vytváranie podmie-
nok, aby sa z mladých usilovných učiteľov skôr 
stávali docenti a profesori a aby už v strednom 
veku mohli garantovať študijné programy druhého 
a tretieho stupňa. Všetko bez znižovania kvality. 
Tomuto cieľu napomáha napríklad grantová agen-
túra – Granty UK, kde z vlastných prostriedkov 
vyčleňujeme pre mladých doktorandov a zamest-
nancov prostriedky na podporu ich vedeckej a vý-
skumnej práce“, pokračuje ďalej František Gahér.  

Dostávame sa k ďalšiemu bodu v štruktúre pe-
dagógov a tým je vek. Priemerný vek profesorov 
na celej univerzite je 62 rokov. Profesor môže 
byť garantom študijného programu iba do svojho 
šesťdesiateho piateho roku a pri porovnaní tých-
to dvoch čísel sa vynára otázka, či je vysoký cel-
kový vek učiteľov, alebo je to iba problém zložitej 
cesty k profesúre. Znova sa opriem o jednu z naj-
starších a najmladších fakúlt na univerzite. Učitelia 
FiF UK majú v priemere 46,8 roka, čo naznačuje 
skok vpred, podobne je to aj na FSEV UK, kde 

v tejto záležitosti pracujú s číslom 44,6 roka. Pro-
fesorský titul by mal byť zárukou kvality, no v tej-
to oblasti nejde len o fyzický vek, ale o celkovú 
pripravenosť, znalosti a skúsenosti človeka. Aby 
však najmä mladší pedagógovia nemali pocit, že 
sú im hádzané polená pod nohy, prijali sa aj v tej-
to oblasti nové opatrenia. Rektor UK vysvetľuje: 
„Krokom k zníženiu tohto veku sú aj nové kritériá 
habilitačného konania a konania na vymenúvanie 
profesorov na fakultách UK, kde sme v rámcových 
kritériách pre UK stanovili ústretovejšie podmienky – 
možnosť nahrádzať plnenie v nižších kategóriách 
prekračujúcim plnením vo vyšších kritériách a pod. 
Motiváciu stať sa skôr profesorom podporujeme 
aj finančne – ak sa stane niekto profesorom pred 
dovŕšením 45. roka života, dostáva mesačne špe-
ciálnu odmenu 2 000 Sk až do dovŕšenia veku  
45 rokov.“  

Nakoľko budú tieto opatrenia účinné a ovplyvnia 
rozhodovanie pedagógov v ich ceste za profesij-
ným rastom, sa ešte len ukáže. Rovnako bude-
me môcť postupne pozorovať záujem mladých 
ľudí o prácu na univerzite a tým aj efektivitu moti-
vačných opatrení. V každom prípade je isté, že 
hoci si na výsledky musíme počkať, so snahou 
o postupný progres sa už nečaká. 

Zuzana Maďarová 

 
Rád by som využil, že vďaka mesiacu knihy si literatúra u nás opäť vyslúžila o trochu viac zaslúženej 

pozornosti a upozornil vás na nápad, ktorý ma nadchol. Tí z vás, ktorí sa zaujímajú o technológie, 
možno zaregistrovali, že sa rôzne spoločnosti v pravidelných intervaloch pokúšajú zaviesť elektro-
nické knihy. Neúspešne. Alebo už niekto z vás čítal skutočnú elektronickú knihu? Som si istý, že nie. 
Bežné knihy, hoci sú krásne, voňavé a hodnotné, sú v dnešných časoch aj ťažké, drahé a málo „in“. 
Ťažkými ešte chvíľu zostanú, ale „in“ a zadarmo môžu byť vďaka bookcrossingu.Čo je to za zázrak? 
Je to veľmi jednoduchá a zároveň geniálna myšlienka. Keď prečítate nejakú peknú knižku, zaregistru-
jete ju na stránke www.bookcrossing.com, kde knihe pridelia číslo, a „pošlete ju do sveta“, teda niekde 
necháte. Do knihy vložíte upozornenie v takomto zmysle: „Táto knižka sa nestratila, prečítajte si ju, zare-
gistrujte na internete a pošlite ďalej. “Vďaka číslu, ktoré má každá kniha, môžete cez internet sledovať 
kam sa až zatúlala a kto všetko si ju prečítal. Môžete zriaďovať miesta, kde sa pravidelne budú knižky 
nechávať, alebo ich posielať na dlhé cesty, napríklad tak, že ich necháte vo vlaku z Bratislavy do Košíc. 
V zahraničí takto cestuje veľmi veľa kníh (1,5 milióna!!!) a niekoľko sa ich podľa internetu nájde aj u nás, 
na Slovensku. Tak prečo sa neprehrabať v knižnici a neposlať literatúru prevetrať sa? Možno raz aj vy 
budete mať to šťastie a uprostred nudy v čakárni u lekára vás nájde cestujúca kniha... Všetky dôležité in-
formácie o bookcrossingu, registrácii, sledovaní kníh a dobré rady získate na www.bookcrossing.com 

Michal Brat 

 

P a r a d o x  m y s l e  
 

Myseľ študenta je vec zaujímavá. Vy-
svetlím vám to na svojej, subjektívnej
pravde. 

Na Filozofickej fakulte UK sú také od-
bory, ktoré nenakladajú počas semestra
študentom veľa práce. No sú aj také,
ktoré nenakladajú prácu takmer žiadnu.
Študent sa tejto skutočnosti, pocho-
piteľne, teší, no zároveň hromží, že mu
škola dáva pramálo. K predstavám, kto-
ré o nej prechovával pred prijatím, je
skutočnosť na míle ďaleko. Je rád, keď
odpadne hodina a môže zo školy pred-
časne odísť atď. Potom však pribudne 
predmet s iným pedagógom a nastolí už
takmer nepoznaný (možno stredoškol-
ský) poriadok. V disciplíne a hlavne
v matérii. Študenti a študentky sú z toho 
zúfalí. Navzájom sa podporujú, pretože
ich kvári strach zo skúšky, seminárnej 
práce, prezenčky, i keď každý verí, že na
konci semestra obstojí. Píšem túto krát-
ku úvahu a zamýšľam sa prečo toľko
strachu? Prečo je študent rozhádzaný
a pri pomyslení na školskú prácu sa
desí? Veď ešte pred dvoma rokmi si tak
prial navštevovať tento odbor a teraz 
keď má niečo vykonať.... 

Pravda je, že takto si nás vychovávajú
katedry. Ak by sme boli od začiatku 
zvyknutí na systematickú robotu, bolo
by ticho. Buďme spokojní. Ja som. Pri
pomyslení na medikov... 

Róbert Šedivý
 

Tieto dve strany pripravili študenti 2. roč. žurnalistiky na FiF UK pod vedením Radoslava Tomáša 

Študentským perom

Internet sa sobáši s papierovými knihami, čo prinesie svadobná noc?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Študenti žurnalistiky nad výberom tém 
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