O post rektora Univerzity Komenského
sa uchádzajú traja kandidáti
V piatok 13. októbra 2006 o 13.00 hodine volebná komisia Akademického senátu UK otvorila 14 obálok
obsahujúcich návrhy kandidátov na nového rektora UK na funkčné obdobie od 1. 2. 2007 do 31. 1. 2011. Právo
navrhovať kandidátov na funkciu rektora mali akademické senáty fakúlt, členovia Akademického senátu UK,
rektor a dekani fakúlt UK.
Obálky obsahovali návrhy troch kandidátov na post rektora UK (v abecednom poradí):

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.,

doterajší dekan
Jesseniovej lekárskej fakulty UK
v Martine
Navrhli:
AS Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
doc. MUDr. Kamil Belej, CSc., člen AS UK

Doc. PhDr. František Gahér, CSc.,
doterajší rektor UK

Navrhli:
AS Filozofickej fakulty UK
AS Pedagogickej fakulty UK
AS Fakulty managementu UK
AS Fakulty telesnej výchovy a športu UK
doc. PhDr. Anton Eliáš, PhD., dekan FiF UK
prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD., dekan PdF UK
PhDr. Silvia Blašková, PhD., členka AS UK
prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., členka AS UK
doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc., členka
AS UK
doc. RNDr. Vladimír Toma, PhD., člen AS UK

Prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD.,
doterajší dekan
Lekárskej fakulty UK

Navrhli:
AS Lekárskej fakulty UK
Mgr. Jana Mielcarková, členka AS UK

Pracovné životopisy kandidátov a ich stručné programové vyhlásenia uverejňujeme na str. 6 a 7.

Akademickej obci UK sa kandidáti na funkciu rektora UK predstavia na verejnom
zhromaždení dňa 8. novembra 2006 o 9.00 h v Aule UK, na ktoré vás srdečne pozývame.
Voľby kandidáta na post rektora UK sa uskutočnia na mimoriadnom zasadnutí Akademického senátu UK
dňa 8. novembra 2006 o 13.00 h v Aule UK.
(jh)

Editorial
Na UK znova prednášala významná zahraničná osobnosť, ktorá na základe poctivého
štúdia a nie dojmológie hovorí o tom, že
vzájomné porozumenie je možné, užitočné,
nevyhnutné. Vysokoškolská pôda UK ako
oáza vedeckej dišputy a pokroku. Aj keď sa
ani v prípade tejto prednášky nedá jej profit
merať „moderne“ (typicky napr. počtom vyrobených áut). Dejiny však potvrdzujú, že
myšlienky sú silnejšie ako grošíky (ba aj ako
metalýzy).
Je príma, že sme združením dominantných
prostriedkov RUK a grantových zdrojov PraF
UK vytvorili ďalšie miesto, kde má naša
akademická obec prístup k internetu. Ctím
si presnosť a autorské práva. Preto ku konštatovaniu „ps“, že študenti budú mať „konečne“ a „bez čakania“ v budove UK prístup
na internet len zdôrazním, že prístup na
internet je v kvantitatívne podstatne väčšom
rozsahu k dispozícii na prízemí tzv. starej
budovy UK už nejaký ten rok, a že to v špičkových časoch ani na novom mieste v novej
budove nebude bez čakania. Dokumentuje
to záujem, ktorý táto nová inštalácia už stihla
vyvolať. Hlavné je, že sme sa nemýlili pri
vízii, že je to dobrá a potrebná vec na vhodne zvolenom mieste. A pre poriadok k inému článku dodám, že počet internetových
prípojok na našich internátoch bol už v minulom roku o niečo väčší, ako záujem študentov o ne. Možno preto, že sa radi dívame
na horizont, sme sa však nezastavili v ich
ďalšom budovaní.
Keď sme už pri tom elektronickom fenoméne doby: tí, čo ste doteraz nemali možnosť
naučiť sa naplno využívať „počítač“ a teraz
sa hneváte sami na seba, že ste sa včas
nestihli prihlásiť na „bezplatné“ kurzy UK,
smerujúce k efektívnejšiemu využívaniu výpočtovej techniky, neklesajte na duchu: kurzy
budú pokračovať aj v roku 2007. Že nerozumiete, k čomu sa viaže tento komentár?
V tom prípade ste museli prehliadnuť aj stať
doc. Sůru. Ak váhate, či aj vy naozaj potrebujete investovať drahocenný čas do nejakých klávesníc a obrazoviek, všimnite si v tom
článku, prosím, ako neuveriteľne sa slovutní
mýlili pred 50-timi rokmi keď zjavovali, aké
bude miesto počítačov.
Ďakujem Lenke Abelovskej. Opakovane.
Zároveň ju ubezpečujem, že jej otázky sú
ukrutne relevantné. Dúfam, že po prečítaní
jej príspevku uznáte, že to nie je nejaká moja
čudná osobná preferencia priorít, ktorá ma
k tomu vedie, ale vyjadrenie radosti, že sa
mladý človek nedá a vyjadrí sa o tom, čo by
mali viacerí, možno „informovanejší a skúsenejší“. Niektorí sa pritom aspoň snažia skryť
za „nedostatok času“. Viem, úzko profesne
orientovaný článok prinesie „publikáciu“,
v lepšom prípade citácie, kariérny postup
a peniaze pre seba i školu. Ale ak si nebudeme ctiť aj širší rámec, v ktorom všetci naše
profesie vykonávame, odcudzujeme sa poslaniu šíriť kultúru a vzdelanosť v celostnom
ponímaní.
Voľby rektora UK. Hoci jeho funkčné obdobie nie je také dlhé, ako u súbežne volených
a vyberaných sudcov najvyššieho súdu, rektor aj tak významnou mierou rozhoduje o prosperite všetkých, ktorí na UK študujú alebo
pracujú. Preto využime čas, ktorý do týchto
volieb ostáva, na zmysluplnú diskusiu o tom,
kto čo ponúka a ktoré doterajšie činy alebo
postoje kandidáta nás majú viesť k tomu, aby
sme uverili, že svoje zámery dokáže aj uviesť
do života. Každý uchádzač má svoje skúsenosti s riadením akademickej komunity: jeden
rektorské, dvaja dekanské. Viem, že akademická obec UK bude racionálne hodnotiť, čo
je pre ňu a s ňou pre Slovensko najlepšie.
M. Dúbrava, prorektor UK
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Zo septembrového rokovania
Kolégia rektora UK
Pod vedením rektora UK doc. PhDr. F. Gahéra, CSc., sa dňa 18. septembra 2006 stretli
v Bratislave členovia Kolégia rektora UK.
V úvode rokovania sa kolégium zaoberalo návrhom novely Štatútu UK. Novela je potrebná vzhľadom
na to, že do štatútu treba zakomponovať niektoré ustanovenia týkajúce sa napr. počtu a štruktúry
pracovných miest, systému ďalšieho vzdelávania, spôsobu určovania počtu prijímaných študentov,
ktoré ešte nie sú v štatúte upravené. Ďalej treba novelizovať ustanovenia týkajúce sa zodpovednosti
rektora a splnomocnenia ostatných subjektov napr. v prípade imatrikulačného programu alebo vnútorných pravidiel hospodárenia, atď. Po diskusii členovia kolégia odporučili pripraviť písomný návrh
novely a predložiť ho na pripomienkovanie.
Kolégium ďalej venovalo pozornosť realizácii smernice o záverečných prácach a potrebe jej novelizácie. Taktiež v tomto bode z diskusie vyplynulo, že je potrebné predložiť na pripomienkovanie akademickej obci UK písomný materiál, vrátane definovania a výkladu základných pojmov.
Kolégium vzalo na vedomia informáciu o prijímacom konaní na doktorandské štúdium v akad.
roku 2006/2007 a uložilo dekanom fakúlt, aby pri prijímaní uchádzačov o doktorandské štúdium postupovali podľa kritérií schválených v akademickom senáte fakulty. Taktiež vzalo na vedomie aktuálne
informácie z oblasti informačných technológií, napr. o kvalifikačných predpokladoch technických
správcov IIKS súčastí UK, o novej webovej stránke UK, o organizovaní kurzov IT zručností zamestnancov UK, o prístupe k informáciám z centrálnej databázy osôb, o elektronickej databáze Blackwell
a o obstarávaní produktov firmy Microsoft.
V závere rokovania členovia kolégia okrem iného odporučili vydať nové propagačné materiály o UK
v slovenskom a v anglickom jazyku.
(jh)

Thorvald Steen – novodobý Björnson –
na Univerzite Komenského
Stretnutia s osobnosťami nórskej kultúry sa na Univerzite Komenského pomaly stávajú tradíciou.
Minulý rok k nám zavítal filozof, spisovateľ a politológ Edvard Hoem, ktorý nám priblížil historickú
osobnosť obhajcu Slovákov Björstjerne Björnsona. Tento rok sme si v priestoroch vstupu do budovy
univerzity mohli pozrieť impozantnú výstavu odkazu diela svetoznámeho nórskeho dramatika Henrika
Ibsena, od ktorého smrti v máji uplynulo sto rokov. A 25. septembra 2006 k nám zavítal spisovateľ
a filozof Thorvald Steen.
Návšteva Thorvalda Stena na univerzite sa uskutočnila z podnetu Nórskeho veľvyslanectva v Bratislave v spolupráci s Rektorátom Univerzity Komenského a Katedrou germanistiky, nederlandistiky
a škandinavistiky Filozofickej fakulty UK. Nórsky hosť v slávnostnej Rektorskej sieni UK predniesol asi
stovke záujemcov príspevok na tému „Prečo sú dejiny rozhodujúce pre súčasnosť“.
Thorvald Steen je medzinárodne uznávaná, viacerými cenami vyznamenaná osobnosť. Na Slovensku nebol prvýkrát. Rozmýšľa a hovorí o témach, ktorými môže prispieť do šírenia porozumenia
a mieru medzi národmi. Ani jeho prednáška na pôde univerzity sa neniesla v odlišnom duchu. Sústredil sa na význam historických udalostí a osobností, ako sa premietajú v historickom románe
tlmočiac v kreatívnej podobe historickú pravdu. Thorvald Steen sa svojou tvorbou zaradil do línie
svetových autorov humanistov, ktorí si z dejinného chodu vybrali osobnosti prekonávajúce svojimi
činmi priestor i čas, nesúc humanitné posolstvo minulosti do súčasnosti.
V dobe narastajúceho násilia vo svete a prehlbujúcich sa konfliktov na Blízkom východe siaha
Thorvald Steen k témam priamo z prostredia moslimského sveta. Študuje rozsiahle historické materiály, napr. o živote moslimského sultána Saladina z 12. storočia, ktorý v zrelom veku dospieva k presvedčeniu o zmysle tolerancie a vzájomného porozumenia. Jeho kniha Ťavie oblaky, ktorá vyšla aj
v slovenčine, odvíja niť príbehov, v ktorých sa minulosť a súčasnosť stretávajú v priesečníku vyúsťujúceho do odpustenia a lásky.
Thorvald Steen tým, že vo svojich knihách i v prednáškovej činnosti vysvetľuje minulosť a apeluje
na riešenie konfliktov bez násilia, sa stáva novodobým Björnsonom. V jeho stopách nám prišiel do
Bratislavy povedať, ako sa dá ukazovať cesta zmierenia a porozumenia prostredníctvom literatúry
naplnenej historickým odkazom i osobným nasadením jednotlivca.
Margita Gáborová, FiF UK

Francúzsky prezident
ocenil profesorov Univerzity Komenského
Z poverenia prezidenta Francúzskej republiky J. Chiraca odovzdal francúzsky veľvyslanec na Slovensku J. E. Jacques Faure začiatkom leta vysoké
štátne vyznamenania dvom profesorom Filozofickej fakulty UK. Titul Rytier
národného rádu za zásluhy bol udelený prof. PhDr. Štefanovi Povchaničovi, CSc., a titul Rytier národného rádu Čestnej légie získal prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
Udelením týchto vysokých vyznamenaní prezident a vláda Francúzskej
republiky ocenili mimoriadne zásluhy našich profesorov o rozvoj bádania
a propagáciu francúzskej literatúry, filozofie a kultúry na Slovensku a o prehlbovanie vedeckých a kultúrnych kontaktov medzi Slovenskom a Francúzskom.
Srdečne blahoželáme!
(jh)

Výstavná expozícia k histórii
Univerzity Komenského
V októbri si naša alma mater pripomenula viacero významných výročí:
uplynulo 85. rokov od otvorenia Právnickej a Filozofickej fakulty UK – dňa
24. októbra 1921 dopoludnia sa začali prednášky pre prvých študentov
právnickej fakulty a v popoludňajších hodinách pre budúcich filozofov.
Začiatok výučby na Filozofickej fakulte UK napríklad prvý dekan fakulty
Dr. Josef Hanuš oficiálne oznámil nielen prezidentovi republiky T. G.
Masarykovi, ale aj „slávnym profesorským zborom pražskej Filozofickej
fakulty Karlovej univerzity a Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity
v Brne“.

Štyri počítačové kiosky ponúkajú internet
Konečne sa vyplnilo želanie študentov navštevujúcich budovu UK na
Šafárikovom námestí mať k dispozícii kedykoľvek a bez čakania prístup na
internet. Od 10. októbra 2006 fungujú na prízemí novej budovy RUK štyri
počítačové kiosky s ôsmimi PC, umožňujúce webový prístup na internet
v ktorúkoľvek hodinu počas otvorenia budovy. K dispozícii sú všetkým študentom a zamestnancom UK.

Financie na ich vybudovanie získala Právnická fakulta UK v rámci rozvojového projektu MŠ SR a na samotnej realizácii sa podieľali spoločne PraF
UK a Centrum informačných technológií UK. Vďaka ústretovosti vedenia
UK a vedenia Právnickej fakulty UK sa podarila dobrá vec, ktorá posunula
našu univerzitu zasa o krôčik dopredu. Študenti tak majú okrem počítačovej miestnosti 12 na prízemí hlavnej budovy s 41 počítačmi ďalších osem
možností pripojenia sa na elektronický zdroj informácií. Okrem toho vo
vymedzenom čase študenti PraF UK majú k dispozícií počítačovú učebňu
na 5. poschodí NB.
(ps)

Zároveň uplynulo aj 70 rokov od oficiálneho „osídlenia“ budovy na Šafárikovom nám., keď sem boli koncom septembra 1936 presťahované všetky semináre Právnickej a Filozofickej fakulty UK. V dňoch 9. – 10. októbra
1936 sa presťahoval aj dekanát Právnickej fakulty UK „...do universitního
paláce Bratislava, Šafaříkovo nám. č. 1, počínaje úterým dne 13. října 1936
bude děkanství tamtéž trvale úřadovati.“
Nielen tieto dejinné udalosti pripomína nová stála expozícia nainštalovaná pred Aulou UK a sprístupnená pri príležitosti otvorenia akad. roka
2006/2007. Medzi kópiami písomných archívnych dokumentov nájdete tak
zakladajúce listiny univerzity, ako aj protokoly z ustanovujúcich schôdzí
profesorských zborov Lekárskej, Právnickej i Filozofickej fakulty UK, pozvania na otvorenie prednášok, prvý rokovací poriadok AS UK z roku 1922,
a pod. V dvoch zvislých vitrínach sú zase nainštalované slávnostné odevy
univerzitných hodnostárov – talár rektora UK z roku 1958, žezlo prírodovedeckej fakulty z roku 1942, pôvodný odev a palica univerzitného vrátnika.
Exponáty výstavy – kópie archívnych dokumentov, fotografie a dokumentárny materiál zapožičal zo svojich fondov a zbierok Archív UK, odevy
hodnostárov a vrátnickú palicu Oddelenie prevádzky RUK. Žezlo dekana
prírodovedeckej fakulty zapožičalo Slovenské národné múzeum – Historické múzeu, Hrad.
Expozíciu pripravili pracovníci Oddelenia vzťahov s verejnosťou UK, Archívu UK a Referátu investícií RUK.
(jh)

Nová šatňa pre študentov a zamestnancov UK
Oznamujeme
všetkým študentom a zamestnancom Univerzity
Komenského v Bratislave, že dňa 9. 10. 2006 bola
na prízemí novej budovy UK, Šafárikovo nám. č. 6,
odovzdaná do užívania šatňa s kapacitou 398 ks
šatníkových skriniek. Skrinky sú opatrené závesnými kovovými zámkami s číselnou kombináciou, na
skrinkách je umiestnený návod na použitie visiacich zámkov. Vstup do šatne je možný pomocou
študentského, resp. zamestnaneckého preukazu.
Šatňa bude využívaná v pracovných dňoch
v čase od 6.30 h do 20.00 h.
Žiadame vás o dodržiavanie
Nariadenia o používaní šatníkových skriniek.
(ml)
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Vzdelávanie v IT – cesta k efektivite
Tak znie názov projektu, ktorý pripravilo Centrum informačných
technológií a na ktorý získala Univerzita Komenského rozhodujúce financovanie z Európskeho sociálneho fondu. Sme hlboko
presvedčení, že v mnohých oblastiach chodu organizácie (univerzitu nevynímajúc) sú informačné technológie prostriedkom
k dosiahnutiu efektívnejšej a prehľadnejšej práce. No netreba
zabúdať na to, že ako každý prostriedok či nástroj, aj IT treba
používať správne, odborne a s rozumom. Spomínaný projekt si
kladie za cieľ pomôcť univerzite a jej ľuďom v lepšom používaní
tohto nástroja, ktorý majú k dispozícii.
Cieľovou skupinou, ktorej je vzdelávanie určené, sú pracovníci
univerzity s výkonom práce v Bratislavskom samosprávnom kraji.
Počíta sa s vyškolením približne 400 osôb v priebehu trvania projektu, t. j. počas dvoch nasledujúcich rokov. Pôjde najmä o pedagogických a odborných pracovníkov, ale aj o manažment univerzity.
Plánované aktivity sú rozčlenené do troch hlavných skupín.
Prvú skupinu tvoria kurzy, týkajúce sa informačných technológií,
druhú skupinu tvoria manažérske zručnosti a tretia oblasť sa dotýka zdokonaľovania sa v ovládaní anglického jazyka.
Ťažiskom projektu je vzdelávanie v informačných technológiách.
Na univerzite už zrejme niet pracoviska, na ktorom by sa nepoužívali osobné počítače, či už na komunikáciu prostredníctvom elektronickej pošty, na písanie textov, spracúvanie štatistických dát, tabuliek a grafov, ale aj na prípravu elektronických
prezentácií. V prevažnej miere sa na tento účel používa kancelársky balík MS Office, niekde Open Office či podobný softvér.
Úroveň ovládania takéhoto iste užitočného softvéru je rôzna –
prevládajú používatelia, ktorí sa naučili pracovať s jeho komponentmi len tak, „sami od seba“, získavajúc vedomosti metódou
pokusov a omylov. Po absolvovaní školenia sú prekvapení, akú
malú časť ponúkaných funkcií doposiaľ využívali a ako ľahšie
a rýchlejšie sa dá s konkrétnym nástrojom pracovať. Zisťujú, že ani
netušili, na čo všetko vo svojej práci môžu kancelársky softvér
použiť, alebo ako sa dá rutinný úkon zautomatizovať. Osoh
z takto absolvovaných školení má aj samotný pracovník, zvýšiac
si svoju kvalifikáciu, aj organizácia prostredníctvom zvýšenia efektívnosti práce jej zamestnanca.
Spomínaný projekt môže byť lukratívny pre pracovníkov univerzity aj z ďalších dôvodov. Školenie je pre zamestnancov univerzity bezplatné, koná sa spravidla v pracovnom čase a navyše,
až na výnimky, v priestoroch rektorátu.
Kurzy sú koncipované tak, aby sa ich mohli zúčastniť tak
začiatočníci, ako aj pracovníci, ktorí ovládajú základné zručnosti
a potrebujú sa zdokonaliť. Preto boli kurzy rozdelené do jednotlivých modulov a v rámci modulov aj do úrovní podľa náročnosti.

Prvou, „štartovacou“ úrovňou je úroveň ŠTART, ktorá je k dispozícii v moduloch WINDOWS ŠTART, WORD ŠTART, INTERNET
ŠTART, OUTLOOK ŠTART. Je určená pracovníkom, ktorí nemajú
buď žiadne, alebo len malé skúsenosti s daným kancelárskym
softvérom.
Vyššiu úroveň predstavujú kurzy pracovne nazvané ECDL,
ktoré spĺňajú požiadavky stanovené na získanie medzinárodne
uznávaného certifikátu z príslušných počítačových zručností. Počíta sa s tým, že sa Centrum informačných technológií stane akre-
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ditovaným pracoviskom a úspešným absolventom kurzov bude
oprávnené vydávať spomínané certifikáty.
Treťou, najvyššou úrovňou je EXPERT, určený pre pracovníkov,
ktorí majú predpoklad využiť v práci softvérové balíky na vysokej
úrovni. Sem patrí aj odborné vzdelávanie pracovníkov IT.
Pomôckou na zaradenie pracovníkov do kurzov sú Požiadavky
na minimálne znalosti a zručnosti očakávané od zamestnancov UK
vzhľadom na ich pracovné zaradenie a pozíciu na UK. Tento materiál prerokovalo Kolégium rektora UK.
Ak vás zaujíma, čo by ste z IT znalostí mali ovládať, kliknite si
na adresu http://novyweb.uniba.sk/docroot/apps/kurzy_prihlaska.
Nájdete tam nielen prihlášku na všetky kurzy, ktoré ponúkame,
ale aj minimálne zručnosti a odporúčané kurzy pre vaše pracovisko, resp. pracovné zaradenie.
Na konci každého modulu je zaradený test, ktorý overí vaše
znalosti. V prípade, že nechcete navštevovať kurz, môžete sa
prihlásiť priamo na test a po jeho úspešnom absolvovaní pokračovať vo vyšších úrovniach školiacich modulov.
Prvé školenia už prebehli, a to kurzami úrovne ŠTART.
V období od januára do apríla 2007 budú prebiehať „ECDL“
moduly.
Základné školenia IT prebiehajú v dopoludňajšom a popoludňajšom termíne. To umožňuje uchádzačom prihlásiť sa do takej
skupiny, aby výkon jeho povinností na pracovisku bol čo najmenej narušený a aby tiež mohol v prípade neodkladných povinností absolvovať daný deň školenie s druhou skupinou.

Článok z časopisu „Popular Mechanics“ z roku 1954: Vedci zo spoločnosti RAND vytvorili model „domáceho počítača“, ako by mohol
vyzerať v roku 2004. Potrebné technológie ale nebudú pre priemernú
domácnosť dosiahnuteľné. Vedci tiež priznávajú, že tento počítač bude ku svojej skutočnej činnosti potrebovať dosiaľ neobjavené technológie, ale je možné očakávať, že technický pokrok tieto problémy za
50 rokov vyrieši. S teletextovým rozhraním a jazykom Fortran bude tento
počítač pre každého ľahko použiteľný...

Jazykové školenia (angličtina) sú na rozdiel od IT kurzov dlhodobé, konajú sa dvakrát do týždňa počas celého akademického
roka. Sú odstupňované podľa náročnosti do troch kategórií –
začiatočníci (2 skupiny), mierne pokročilí a stredne pokročilí.
Kurzy zabezpečuje Jazykové centrum CĎV UK vo svojich nových
priestoroch v budove FTVŠ UK na nábreží L. Svobodu. Predpokladá sa nadväznosť kurzov v ďalšom semestri, resp. nadväznosť
odborných kurzov v druhom roku na základe záujmu.
Okrem kurzov IT a jazykových kurzov sú plánované aj špeciálne kurzy venované manažérskym zručnostiam a zamerané na
osobný rozvoj manažéra, zvládnutie organizovania času a plánovanie zdrojov.
Ako vidno, ponuka zvýšiť si kvalifikáciu v oblasti IT či jazykovú
kompetenciu v angličtine je široká. Veríme, že bude zo strany zamestnancov a pracovísk univerzity aj hojne využívaná. Námety,
otázky a podnety posielajte na adresu cit@rec.uniba.sk. Tešime
sa na vašu odozvu.
Pavel Sůra, CIT UK

Veda pre deti – nový projekt na UK
Vzťah detí a vedy nie je nezvyklý. Deti vynikajú veľkou zvedavosťou a kladú iným i sebe
otázky, ktorými hľadajú odpovede na bežné,
každodenné javy, ale i na zvláštnosti a kuriozity. To je šanca pre vedcov, ktorí im môžu
poskytovať odpovede – a zároveň pritiahnuť
deti k vede, odhaliť im princípy vedeckého
bádania a inšpirovať ich k hlbšiemu štúdiu
i k vlastnému detskému „bádaniu“, prípadne
ich nasmerovať k výberu budúceho povolania.
To je v skratke motivácia projektu, ktorý sa
začal riešiť začiatkom tohto roka na Univerzite
Komenského a ktorého riešiteľmi sú pracovníci Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty
UK. Je to medzinárodný projekt, ktorého ďalšími participantmi sú pracoviská štyroch krajín:
Viedenská univerzita, Varšavská technická
univerzita, Teknikens Hus (dom techniky pre
deti) vo švédskom meste Lulea a vzdelávacia
nadácia Future Action na Malte. Riešitelia sú
pedagógovia, informatici, počítačoví grafici
a pracovníci mimoškolských organizácií pre
detí.
Názov projektu ECFUN je anglickým akronymom, ktorý má viac významov. Jednak
ukazuje na spojitosť s Európskou úniou (EC),
jednak odkazuje na to, že veda sa môže podávať aj nadľahčene (fun). Plný názov projektu je European Children´s Future University
Network a patrí do 6. rámcového programu
EÚ.
Zámerom projektu je vytvoriť webový portál
pre cieľovú skupinu detí vo veku 9 až 12 rokov, ktorý by im prístupnou formou poskytol
vedecké texty vysvetľujúce javy a situácie patriace do okruhu prírodných a spoločenských
vied. Autormi textov majú byť vedci, ktorí však
nebudú v pozadí svojich textov, ale deti ich
budú môcť oslovovať a komunikovať s nimi
prostredníctvom internetu. Deti budú mať k dispozícii ich životopisy, v ktorých uvidia nielen
akademickú a vedeckú dráhu vedca, ale i jeho
bežný život, osobné záujmy, jeho silné i slabé
vlastnosti. Je tu snaha o spojenie a priblíženie profesijnej a súkromnej stránky osobnosti
vedca. Ľudia, ktorí budú písať texty pre deti,
nemajú predstavovať stereotypný obraz vedca,
ktorým je roztržitý muž staršieho veku s bradou, oblečený do ošúchaného obleku alebo
bieleho pracovného plášťa. Naopak, zásadou
je, aby texty napísali aj mladší výskumníci, vrátane doktorandov. Polovica autorov by mali
byť ženy, čo iste prispeje k odstráneniu schematického obrazu vedca.
Témy, ktoré budú napĺňať portál, sú príťažlivé. Posúďte sami niektoré z nich: Prečo mraky nepadnú? Prečo sa ľudia smejú? Prečo
ľudia budujú veľké mestá? Ako pracujú polovodiče? Akú hraciu skrinku máme v hrdle? Ľuďom, ktorí sú informovaní o Detskej Univerzite
Komenského, podobný štýl textov i ich obsah
nie je neznámy. Nie je to náhoda. Tento projekt vznikol z iniciatívy Viedenskej univerzity
a UK, kde detské univerzity fungujú už niekoľko rokov. V tomto prípade však nepôjde
o prednášky v aule alebo v divadle Aréna, ale
výsledný produkt bude fungovať na internete,
bude interaktívny, bude napĺňať európsku myšlienku a bude viacjazyčný. Má byť prístupný
v šiestich jazykoch, v nemčine, angličtine, poľštine, švédčine, maltštine a slovenčine. Všetky
jazykové mutácie budú ekvivalentné a dieťa –
ak bude chcieť – môže prepínať z jazyka do
jazyka, čo môže podporiť jeho jazykovú zvedavosť. Touto lingválnou flexibilitou sa projekt
líši od iných podobných portálov pre deti, ktoré

sú prístupné len v jednom jazyku, alebo od
viacjazyčných, ktoré však nemajú ekvivalentné jazykové mutácie a neumožňujú prepínanie
z jazyka do jazyka.
Vedecká stránka a detské chápanie majú byť
v tomto projekte v rovnováhe. To znamená,
že texty, ktoré píšu vedci, majú byť síce vecne
korektné, nemajú skresľovať problém, ale na
druhej strane majú byť zrozumiteľné a prístupné deťom. Nie je to ľahká úloha. Texty sa musia prispôsobiť koncepciou, syntaxou, dĺžkou
viet i terminológiou cieľovej skupine detí. K porozumeniu slúži i glosár, v ktorom dostanú deti
vysvetlenie kľúčových pojmov. Prirodzene,
neoddeliteľnou zložkou textov je ich vizuálna
stránka – ilustrácie, schémy, obrázky, animácie a tiež zvuk.
Motív univerzity, ktorý je aj v názve projektu,
je jednak určitou metaforou, jednak vyjadruje
skutočnú univerzitu. Pôjde o nevtieravú možnosť oboznámiť deti so súčasťami vysokej školy. Používatelia budú môcť virtuálne vstúpiť do
posluchárne, pracovne vedcov, knižnice a kancelárií vysokej školy.
Riešitelia venujú veľkú pozornosť nielen obsahu a štruktúre portálu, ktorý má byť zrozumiteľný pre deti, ale aj jeho grafickému stvárneniu, ktoré má byť pre ne príťažlivé. Starostlivosť
sa venuje výberu loga, maskotovi a farebnej
realizácii stránky a, samozrejme, zdôrazňuje
sa ľahká a pružná navigácia po portáli. Softvérovú a grafickú stránku portálu má na starosti
rakúska súkromná firma. Navrhovanie portálu
pre deti je pre nich výzvou, pri ktorej musia
vyriešiť veľa koncepčných a dizajnových prekážok, keďže doteraz pracovali len pre dospelých klientov a s detskými používateľmi internetu nemali skúsenosti.
Riešitelia pracujú jednak individuálne a komunikujú cez internetový nástroj moodle,
jednak organizujú pracovné stretnutia v účastníckych krajinách. Ostatné stretnutie sa uskutočnilo 3. – 4. augusta 2006 v Bratislave
v miestnosti Vedeckej rady UK. Cieľom bolo
doladiť grafickú a softvérovú realizáciu portálu,
vyriešiť otázky kontroly kvality produktu, problémy implementácie, jazykovej stránky portálu

a navrhnúť plán práce na nasledujúce obdobie. Riešiteľov pozdravil prorektor UK Peter
Osuský, a ukázal im priestory univerzity.
Za zmienku stojí spôsob, akým sa pracuje pri
spoločných stretnutiach. Veľmi rýchlo vznikla
skupinová kohézia, je zaujímavé sledovať, ako
sa vyvíjajú pracovné vzťahy a ako sa vzájomne prispôsobujú národné komunikačné zvyklosti. Veľa priestoru sa venuje diskusii k jednotlivým bodom programu, pričom každý návrh
sa dôkladne pripomienkuje. Zdôrazňuje sa
možnosť každého riešiteľa v plnej miere prispieť svojimi názormi do diskusie. Ľuďom, ktorí
vyrástli v našej tradícii, sa tento postup možno
zdá zdĺhavý a ťažkopádny, ale je poučný. Ale
celkom iste by sme pri administrácii a manažovaní projektu privítali menej formalizmu, papierovania a väčšiu finančnú pružnosť. Zásady
riadenia projektov 6. rámcového projektu EÚ
sú však pevne dané.
Projekt má určité zásady zabezpečenia kvality svojich výsledkov. Portál budú jeho riešitelia nielen autoevalvovať, ale posudzovať ho
budú aj jeho budúci používatelia – deti. Nástrojom na to bude fókusová diskusia, založená
na skupinovom pološtruktúrovanom interview,
v ktorom deti budú vyjadrovať svoje názory
na štruktúru webovej stránky, možnosti navigácie, jazykové a grafické stvárnenie. Takáto
diskusia prebehne v každej zo zúčastnených
krajín, zistenia sa budú syntetizovať a premietnu sa do definitívnej verzie portálu. Okrem toho
portál posúdia aj experti, odborníci z oblasti
počítačov – opäť v každej zo zúčastnených
krajín. Aj ich názory sa využijú pri finalizácii
webovej stránky.
Tento projekt je otvorený odbornej verejnosti,
to znamená, že ktokoľvek, kto chce napísať
text pre deti predstavujúci problém z istej vednej oblasti, ktorý bude napísaný spôsobom
rešpektujúcim zásady tvorby pre deti, je medzi
nami vítaný. Alebo povedané inými slovami:
Ak chcete byť populárni medzi deťmi, ozvite
sa nám (kontakt:peter.gavora@fedu.uniba.sk).
Peter Gavora,
Renáta Tóthová, Zuzana Peternai,
Pedagogická fakulta UK

Riešitelia projektu ECFUN
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Predstavujeme kandidátov na funkciu rektora Univerzity Komenského
Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Doc. PhDr. František Gahér, CSc.

Pracovný životopis

Životopis

Dátum narodenia: 1. októbra 1950
Stav: ženatý
Pracovisko: Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v M artine
Funkcia na pracovisku: dekan JLF UK,
prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a M FN
Vzdelanie:
Všeobecné lekárstvo: 1975
Atestácia I. stupňa: 1978
Atestácia II. stupňa: 1983
Atestácia onkológia v gynekológii: 2006
Získanie vedeckého titulu CSc.: 1983
Získanie vedeckého titulu docent: 1986
Získanie vedeckého titulu profesor: 1997
Významné pracoviská, kde doteraz pôsobil:
Univerzita Zürich, hosťujúci profesor 3 roky, Univerzita Péč, Halle, Berlín, Basilej, Viedeň,
M iláno, Rím, Sydney, Washington a Chicago – krátkodobé pobyty
Vychoval 13 doktorandov, 4 školí
Odborný garant 14 lekárov v kvalifikačnom špecializačnom štúdiu
Počet publikačných výstupov: 217
Počet vedeckých prednášok: 351, z nich 50 v zahraničí
Počet citačných ohlasov: 227
Počet vysokoškolských učebníc, monografií a skrípt: 5
Členstvo v medzinárodných organizáciách a spoločnostiach:
− člen Svetovej organizácie pre ultrazvuk v medicíne
− člen vedeckých rád LF Zürich, Košice, Bratislava, Olomouc, UK Bratislava
− predseda Spoločnej odborovej komisie pre udeľovanie vedeckých titulov v SR
− člen Komisie pre udeľovanie titulov DrSc. ČR a SR
− predseda Rady Národnej knižnice
− krajský odborník pre gynekológiu a pôrodníctvo
− prezident Gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
Členstvo v redakčných radách:
− predseda Rady a zakladateľ časopisu Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
− člen redakčných rád časopisov: Česká gynekologie, Gynekológ, Praktická gynekológia
Najvýznamnejšie ocenenia:
− Cena Univerzity Zürich za súbor vedeckých prác
− Zlatá medaila UK
− Zlatá medaila SLS
− Bronzová medaila J. E. Purkyně
− Zlatá medaila JLF UK
− Zlatá medaila mesta M artin
− Krištáľové krídlo za vedu a medicínu 2004
Pracovné zameranie:
Gynekológia a pôrodníctvo, onkológia, perinatológia.
Výskumné zameranie:
− Prevencia ochorení v gynekológii a pôrodníctve. Sonografická diagnostika.
− Svetová priorita v liečbe postpartálnej anémie pomocou Erytropoietínu.
Jazykové znalosti:
Nemčina, ruština, angličtina

Dátum a miesto narodenia: 20. januára 1957 v Trnave
Rodinný stav: ženatý, 4 deti (2 dcéry a 2 synovia)
Vzdelanie:
1972 – 1976 Gymnázium Jura Hronca v Bratislave
1976 – 1981 štúdium filozofie a fyziky na Univerzite Komenského v Bratislave
1980 – štátna skúška z fyziky na M atematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave
1981 – štátna skúška z filozofie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
Akademická kariéra:
1981 – 1983 študijný pobyt na Katedre filozofie Filozofickej fakulty UK v Bratislave
1981 – PhDr. z filozofie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
1983 – 1986 asistent na M atematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave
1986 – 2000 odborný asistent na Katedre logiky a metodológie vied Filozofickej fakulty UK
v Bratislave
1988 – CSc., vedný odbor filozofia
od r. 1998 – vedúci Katedry logiky a metodológie vied Filozofickej fakulty UK
v Bratislave
2000 – docent
2004 – mimoriadny profesor
Funkcie:
1992 – 1994 predseda Akademického senátu Filozofickej fakulty UK v Bratislave
1995 – 2000 podpredseda Akademického senátu UK v Bratislave
2000 – 2002 predseda Akademického senátu UK v Bratislave
od r. 2003 rektor Univerzity Komenského v Bratislave
Vedecká práca:
Výskum v oblasti extenzionálnej a intenzionálnej logiky, logickej sémantiky, logickej analýzy
prirodzeného jazyka, aplikácie logiky v práve a dejín logiky
Zahraničné pobyty:
1995 – Univerzita v Regensburgu v rámci programu Phare
1996 – 1998 Ústav pre východnú a strednú Európu Viedenskej univerzity
Publikácie:
4 vedecké monografie
37 vedeckých prác a príspevkov na vedeckých konferenciách
84 ohlasov
dve desiatky odborných článkov, prác
Členstvo v redakčných radách vedeckých časopisov: Organon F
Členstvo vo vedeckých radách:
VR Univerzity Komenského v Bratislave, VR Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
VR Vysokej školy múzických umení v Bratislave, VR Slovenskej akadémie vied v Bratislave, VR M asarykovej univerzity v Brne, VR Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave
Vedecké projekty:
VEGA 1991 – 1992
1994, 1998 Open Society Fund – HESP grant
Zodpovedný riešiteľ: VEGA 1999 – 2002, 2003 – 2008, 2006 – 2008
Školiteľ 5 doktorandov (1 absolvoval) a 6 diplomantov
Jazyky:
angličtina, ruština – aktívne
nemčina, poľština – pasívne
Záujmy:
hokej, tenis, turistika, literatúra, záhrada, vinohrad a vinárstvo

Programové vyhlásenie
1. Vytvoriť podmienky, aby sa Univerzita Komenského stala najsilnejšou národnou univerzitou a zaradila sa medzi silné univerzity Európy.
2. Odovzdať kompetencie fakultám. Posilniť vplyv senátov fakúlt a univerzity. Zracionalizovať administratívu fakúlt a univerzity.
3. Vypracovať strategický plán univerzity ako výsledok konsenzu všetkých jej súčastí na
obdobie 5 – 25 rokov.
4. Zlepšiť kvalifikačnú štruktúru predovšetkým mladých učiteľov fakúlt a univerzity tak, aby
viac ako 60 % učiteľov univerzity získalo titul docenta a profesora.
5. Integrovať výskum do veľkých medzifakultných medziodborových projektov a spoločne
sa uchádzať o veľké nadnárodne granty.
6. Stabilizovať a získavať kvalitných učiteľov financovaním podľa kvality.
7. Otvoriť univerzitu svetu. Vytvoriť možnosť študovať naše programy v angličtine, eventuálne
v iných jazykoch.
8. Zachovať a stabilizovať malé programy.
9. Vytvoriť lepšie podmienky pre prácu teologických fakúlt.
10. Podporovať rozvoj informačných technológií a Vydavateľského oddelenia UK a fakúlt.
11. Aktívnejšie zapojiť univerzitu do výstavby Slovenska.
12. Zreálniť závery Bolonského procesu. Študenti sú naši partneri. Aktívne ich zapojiť do
riadiaceho procesu univerzity.
13. Zlepšiť podmienky na bývanie. Rozšíriť možnosť udeľovania štipendií z nedotačných
zdrojov.
14. Iniciovať doriešenie externých štúdií mimo UK.
15. Získať viac financií pre UK.
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Programové tézy
Motto: Ako reflektovať dnešok orientovaný na profit a zároveň plniť
poslanie Univerzity Komenského?
I. UK smerom navonok
1. UK je referenčný bod vzdelávania, výskumu a kultúry Slovenska. Reflektujúc svoj diel
zodpovednosti za budúcnosť našej krajiny, UK sa musí výrazným spôsobom podieľať
na budovaní znalostnej spoločnosti v hlavnom meste, regióne i na Slovensku.
2. UK musí vyvinúť všetko úsilie, aby zostal zachovaný koncept výskumných univerzít v SR
a aby sa UK stala jednou z prvých oficiálne deklarovaných slovenských výskumných univerzít.
3. UK má mandát ako líder iniciovať integráciu a mobilizáciu vedeckovýskumného potenciálu bratislavských verejných vysokých škôl a presvedčiť predstaviteľov mesta, regiónu,
vlády a podnikateľskej sféry o potrebe hmatateľnej spolupráce, o nevyhnutnosti budovania a investovania do koncentrovaných vedeckovýskumných centier, stredísk výmeny
informácií a transferu technológií.
4. UK vytrvá v iniciovaní zmien legislatívneho prostredia, ktorými by boli vytvorené priaznivé podmienky na financovanie vedy a výskumu zo súkromného sektora, čím by sa
zreálnili ciele Lisabonskej stratégie.
5. Nevidím praktický význam univerzálneho zavedenia školného za vysokoškolské štúdium
ako rozhodujúceho a spásonosného lieku na dlhodobú finančnú podvyživenosť slovenských vysokých škôl.

II. UK smerom dovnútra
Aby UK bola naďalej konkurencieschopná prinajmenej v stredoeurópskom vzdelávacom
a vedeckovýskumnom priestore, musí:
1. Zabezpečiť komplexný rozvoj svojej vedeckovýskumnej infraštruktúry, primerane na
úrovni 21. storočia zrekonštruovať zariadenia, budovy a laboratóriá, a to maximálnym
využitím európskych štrukturálnych fondov v období 2007 – 2013 a iných vhodných
finančných zdrojov.
2. Rozvinúť intenzívnu medzinárodnú spoluprácu v oblastiach vedy a výskumu v prioritných
programoch EÚ s najuznávanejšími univerzitami v susedných regiónoch (Viedeň, Brno)
a využiť spôsoby financovania a podpory EÚ.
3. Integrovať vlastný vedeckovýskumný potenciál a vytvárať centrá excelencie a vysokošpecializované servisné pracoviská, na ktorých by mali možnosť participovať pedagógovia a vedeckí pracovníci zo všetkých fakúlt, aby sa využila synergia širokého portfólia
vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti pracovísk UK.
4. Vnútorne sa v oblasti štúdia výraznejšie otvoriť v duchu Bolonského procesu, špeciálne
podporovať študentov študijných programov, ktoré sú z hľadiska spoločenského uplatnenia neatraktívne, ale nutné z hľadiska rozvoja vedy a kultúry na Slovensku, kreovať
nové študijné programy, ktoré budú pružne reagovať na dynamické zmeny pracovného
trhu.
5. Prehĺbiť spätnú väzbu v oblasti kvality vzdelávania:
a) zabezpečiť takú reflexiu študentských názorov, aby mala nepochybnú výpovednú
hodnotu,
b) realizovať absolventské dotazníky.
6. Pokračovať v pozitívnom vývoji najmä:
• v optimálnom raste počtu študentov pri zachovaní kvality
a so špecifickým dôrazom na doktorandské štúdium;
• vo vytváraní primeranej podpory vzdelávania, výskumu a riadenia;
• vo vytváraní podmienok pre kariérny postup zamestnancov so špeciálnym dôrazom na
postdoktorandov;
• v podpore mobilít nielen študentov, ale aj učiteľov, výskumných pracovníkov a vo zvyšovaní atraktívnosti UK ako destinácie mobilít pre zahraničných učiteľov, vedcov a študentov;
• posilňovaním reálnych kompetencií a autonómie fakúlt napriek strate ich formálnej právnej
subjektivity;
• podporou tzv. malých študijných programov.

Prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD.
Životopis
Dátum a miesto narodenia: 2. mája 1941 v Ilave
Rodinný stav: ženatý, 2 deti (2 dcéry)
Vzdelanie:
1955 – 1958 Jedenásťročná stredná škola v Ilave
1958 – 1964 Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
1969 – Atestácia I. stupňa z odboru neurológia
1978 – Atestácia II. stupňa z odboru neurológia
1978 – Obhájenie vedeckej hodnosti kandidáta lekárskych vied – CSc. (PhD.)
1985 – Vymenovanie za docenta z odboru neurológia
1991 – Vymenovanie za profesora pre odbor neurológia
Priebeh predchádzajúcich zamestnaní:
1963 – 1964 Katedra patologickej anatómie LF UK, Bratislava, asistent
1964 – Ústav patologickej anatómie FN, Bratislava, sekundárny lekár
1964 – 1965 Základná vojenská služba
1965 – 1966 Ústav patologickej anatómie FN, Bratislava, sekundárny lekár
1966 – 1967 Neurologická klinika FN, Bratislava, sekundárny lekár
1967 – 1985 Katedra neurológie LF UK, Bratislava, odborný asistent – učiteľ
1985 – 1991 Katedra neurológie LF UK, Bratislava, docent
1991 – doteraz 1. neurologická klinika FN a LF UK, Bratislava, profesor, prednosta
Konkrétne vedecké zameranie:
Ultrazvuková diagnostika v neurológii – echoencefalografia, dopplerovská ultrasonografia
a B-scan extrakraniálnych úsekov karotických i vertebrálnych artérií, problematika cerebrovaskulárnych ochorení, sclerosis multiplex
Najvýznamnejšie funkcie:
− dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave
− hlavný odborník M Z SR pre odbor neurológia,
− predseda Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK
− člen Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave
− člen Kolégia rektora Univerzity Komenského v Bratislave
− člen Komisie pre obhajoby doktorských a kandidátskych dizertačných prác vo vednom
odbore neurológia,
− člen vedeckých rád – JLF UK v M artine, LF UPJŠ v Košiciach,
− čestný člen Českej neurologickej spoločnosti
− člen Rady riaditeľa Fakultnej nemocnice v Bratislave,
− viceprezident Slovenskej neurologickej spoločnosti
− člen výboru „Central and Eastern European Stroke Society“
− člen prezídia Európskej neurosonologickej spoločnosti
− predseda prac. skupiny Kategorizačnej komisie M Z SR pre neurofarmaká,
− zástupca šéfredaktora Neurologie pro praxi
− člen redakčnej rady Českej a slovenskej neurológie a neurochirurgie, člen redakčnej rady
Bratislavských lekárskych listov, člen redakčnej rady časopisu Dieťa a ďalších

Vyznamenania:
− nositeľ štátneho vyznamenania udeleného prezidentom republiky SR a vládou SR „Pribinov
kríž II. stupňa“
− M edaila Jána Jessenia udelená predsedom SAV
− Strieborná a Zlatá medaila UK
− Bronzová, Strieborná a Zlatá medaila LF UK
− Dérerova medaila udelená ministrom zdravotníctva SR
− Hynkova medaila Lekárskej fakulty UK v Bratislave
− Krištáľové krídlo za medicínu
Publikácie doma i v zahraničí: 290
vedecké prednášky: 241
citácie: karentované v zahraničí – 168, doma – 55
Znalosti cudzích jazykov: nemecky, anglicky, rusky

Programové vyhlásenie
V prípade môjho zvolenia za kandidáta na funkciu rektora Univerzity Komenského budem
spolu s tímom prorektorov a vedením UK presadzovať nasledovný program:
1. Vzdelávanie
1.1. Poskytnem plnú podporu fakultám UK pri vytváraní a akreditovaní nových študijných
odborov
1.2. Intenzívne sa zasadím o ďalšie posilňovanie doktorandského štúdia s cieľom zvýšiť
počet doktorandov v dennej aj externej forme o 25 %, ako aj o zlepšenie finančných
podmienok pre doktorandov a ich školiteľov (viď i bod 2.1).
1.3. Vytvorím podmienky pre rýchly, hladký a spravodlivý inauguračný proces pre kandidátov z radov fakúlt UK s cieľom omladiť profesorský zbor UK.
2. Veda a výskum
2.1. Zasadím sa o postupné zvýšenie prostriedkov Grantovej agentúry UK zo súčasných
0,2 % rozpočtu UK na 1 %. Zvyšovanie plánujem realizovať prostredníctvom rozpočtových a mimorozpočtových prostriedkov.
2.2. Zasadím sa o vytvorenie Centra pre podporu vedeckého výskumu UK, ktorého úlohou bude podpora získavania financií pre výskumné projekty na UK, podpora organizácie vedeckých podujatí UK, propagácia kompetencií pracovníkov UK a výsledkov
výskumu UK v spoločnosti, ako aj podpora rozvoja a efektívnej utilizácie vedeckej
infraštruktúry UK.
2.3. Pripravím a na diskusiu do akademickej obce predložím projekt nového Prednáškového a konferenčného centra UK – bázy pre ďalší rozvoj UK ako vedúcej národnej
pedagogickej a vedeckej inštitúcie SR.
2.4. Budem pokračovať v procese budovania Akademickej knižnice UK, najmä formou
zvyšovania financií a budovaním internetovej platformy AK UK dostupnej zo všetkých IP
adries UK a jej internátov.
3. Akademické práva a slobody, akademická samospráva
3.1. Budem garantovať dôsledné uplatňovanie všetkých akademických práv a slobôd na
pôde UK ako aj šírenie ideálov UK v spoločnosti.
3.2. AS UK bude kľúčovou inštitúciou rozhodovacieho procesu vo všetkých závažných
otázkach týkajúcich sa UK a jej fakúlt.
4. Medzinárodné vzťahy
4.1. Zasadím sa o ďalšie posiľňovanie medzinárodných vzťahov UK s dôrazom na rozvoj
vzťahov s českými, európskymi a americkými univerzitami.
4.2. Plne podporím program európskych i bilaterálnych mobilít študentov a zamestnancov.
4.3. Osobne pozvem významné osobnosti spoločenského a vedeckého života z okolitých
krajín včítane nositeľov Nobelových cien na oslavy založenia UK a sprievodné projekty v rámci osláv Jubileo 2009 (viď i bod 7).
5. Hospodárenie
5.1. Budem sa zasadzovať o vyvážené hospodárenie UK a o harmonický rozvoj jej fakúlt.
5.2. Vyviniem maximálnu snahu o zvyšovanie príjmov UK ako cestou rozpočtových tak i mimorozpočtových príjmov (vedecké granty viď i bod 2.2, propagácia Nadácie UK, utilizácia národných a medzinárodných rozvojových fondov, Projekt ScienceIncubator
a súčasné podnikateľské aktivity UK)
5.3. Prioritami kapitálových výdavkov bude o. i. Internetizácia inštitúcií UK, jej internátov
a seminárov, budovanie Akademickej knižnice, Akademického klubu, zvyšovanie štandardu internátov UK a príprava projektu Prednáškového a kongresového centra UK
a projektu vedeckého inkubátora (viď bod 5.4.)
5.4. Pripravím projekt ScienceIncubator, ktorého cieľom bude získanie špecifických knowhow a následná podpora komercializácie výsledkov vedeckého výskumu UK, obzvlášť
podpora získavania národných a medzinárodných patentov, zakladanie tzv. spin-off
spoločností so spoluúčasťou riešiteľov projektov a samotnej UK a ich následná kapitalizácia.
6. Rozvojové projekty
6.1. Finančne (viď i bod 5.3) ako aj organizáciou atraktívneho programu podporím rozvoj
Akademického klubu UK ako miesta posilňovanie akademickej komunity UK.
6.2. Všestranne podporím (viď i bod 5.3) dobudovanie prístupu k širokopásmovému internetu a databázam Akademickej knižnice pre každú izbu našich študentských
internátov a seminárov a pre každú pracovňu zamestnanca UK do roku 2008.
6.3. Začnem s prípravami projektu Konferenčného a prednáškového centra UK, ktoré by sa
stalo popri historickej Aule UK druhou bázou celouniverzitných akademických aktivít UK,
t. j. univerzitných prednášok, sympózií a kongresov, ako aj zdrojom možných budúcich
príjmov UK.
6.4. Začnem s prípravou projektu ScienceIncubator, viď i bod 5.4.
6.5. Poskytnem plnú podporu rozvojovým aktivitám fakúlt a súčastí UK.
7. Jubileo 2009
Pripravím dôstojné a nezabudnuteľné oslavy 90. výročia založenia Univerzity Komenského
v priebehu roka 2009.
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Nedávno sa v Našej univerzite objavil pekný článok o potrebe diskusie, kritizujúci jej absenciu i na stránkach tohto mesačníku (NU 7, str. 15)
K jej vyvolaniu som sa približne pred pol rokom s neobratnosťou a naivitou začiatočníka pokúsila prispieť i ja (NU 6, str. 10). Ako inak, neúspešne.
A predsa cítim potrebu nadviazať na svoj prvý pokus, podeliť sa o pár ďalších spomienok a názorov a overiť si, či sa mi podarilo aspoň čiastočne
sa zo svojich chýb poučiť.

Druhý pokus o... nemožné?

„Je úplne jedno, akú odo mňa dostanete
známku, aj tak väčšinu z vás profesor vyhodí
zo skúšky!“ Takéto a podobné reči nás ako
„vystrašených“, neskúsených prvákov sprevádzali jedným zo seminárov. Tuším ani nebolo
týždňa, kedy by nám „dotyčný“ nepripomenul,
aké mizivé sú naše šance na úspech a aká
márna je snaha pokúsiť sa ich nejako zvýšiť.
Svoj názor uplatňoval v praxi tak dôsledne,
že keď som ho upozornila, že urobil chybu
pri oprave mojej písomky, uznal síce, že mám
pravdu, avšak známku mi odmietol prepísať
s odôvodnením, že mi to predsa môže byť úplne jedno. (Pravda, zo skúšky mnohí niekoľkokrát vyleteli, lenže tvrdenia o nulovom vplyve
priebežných výsledkov zo semestra boli nielen
demotivujúce, ale aj zavádzajúce. Aj keď moje „B“ od „dotyčného“ v dôsledku nepochopiteľného šťastia (či skôr náhody) nemalo na
známku od profesora vplyv, iný študent nedostal na skúške „A“ vraj práve preto, že zo semináru mal „B“.)
Na prvom cvičení v 4. semestri sme si museli
vypočuť asi 5-minútovú „inštruktáž“ o tom,
ako sa počíta smernica priamky. Márne som
vtedy rozmýšľala, čo vedie k predpokladu, že
nemáme poňatie o základných matematických
vzťahoch. Vzhľadom na to, že pred pár týždňami sme niektorí na skúške „odvodzovali“
Schrödingerovu rovnicu a jej riešenia pre atóm
vodíku, cítili sme sa značne trápne. (Ale pocity,
ktoré sme mali neskôr počas semestra, keď
sme na vlastné oči videli, ako niektorí zo spolužiakov nie sú smernicu schopní vypočítať,
by sa dali popísať len veľmi ťažko...)
Iné cvičenia nám počas celých 12 týždňov
„spríjemňovala“ osoba, ktorá budila dojem,
že má na študentov vo všeobecnosti alergiu
a prechováva k nim dokonca možno až nenávisť stupňovanú akoukoľvek chybou či nepozornosťou z ich strany. Uznávam, nemala to
s nami ľahké. Dozerať na to, aby sme náhodou nepokazili už i tak dosluhujúce prístroje,
aby sme neohrozili svoju bezpečnosť či nešikovnosťou nepredĺžili sebe i jej pobyt v laboratóriu – to iste nie je med lízať. Nuž ale o čo
príjemnejšie by nám všetkým bolo, keby cvičenia prebiehali v priateľskej, alebo aspoň nie
nevraživej atmosfére? (K tomu, že predsa len

8

neboli „neznesiteľné“, vtedy prispievala len
samotná vedúca cvičenia – doktorandka, ktorá si zjavne ešte spomínanú alergiu vybudovať
nestihla...)
Všetky tri príklady majú spoločného menovateľa: predsudky voči študentom, vyplývajúce
zo zlých skúseností, s negatívnym dopadom
na pedagogický proces. Pravdaže, osoby,
ktoré sú ich protagonistami, nemožno považovať za „reprezentatívnu vzorku“. Aké vzťahy
v skutočnosti medzi vyučujúcimi a študentmi
prevládajú a ako sa líšia na jednotlivých fakultách? Z čoho vyplýva heterogenita vzťahov
a prístupov – je snáď len dôsledkom náhody,
že v tej-ktorej oblasti prevládajú práve „takí či
onakí“ ľudia? Existuje vôbec jediný „správny
prístup“, akýsi ideál, ku ktorému by sa všetci
mali snažiť priblížiť? Ak áno, aký je a kto vlastne má právo ho určiť? Ak nie, je vôbec možné
niečo zlepšovať? Veď každý môže vyhlásiť
svoj vlastný prístup za oprávnený a vhodný!
Je práve takýto skeptický pohľad na vec prvoradou príčinou pasivity študentov, ktorí by mali
byť hlavnými „iniciátormi“ zmien? Môžem sa
s vami podeliť o úvahy sprevádzajúce moje
hľadanie odpovedí na tieto otázky, avšak ich
zmysel by sa naplnil iba vtedy, keby sa na ne
pokúsilo písomne odpovedať čo najviac informovanejších a skúsenejších ľudí, schopných
rozvinúť diskusiu aj formulovaním (a svojím
subjektívnym zodpovedaním) naliehavejších
a relevantnejších otázok.

Študent – potenciálny kolega
alebo požierač času a nervov?
Pobúrilo vás mojich pár netypických zážitkov z Prírodovedeckej fakulty UK? Pravdepodobne ste teda ešte nikdy nehovorili so študentmi práva či manažmentu (prípadne iných
odborov, o ktorých však mne dostatočné informácie chýbajú).
Moja kamarátka študujúca manažment na
UK strávila rok na univerzite vo Francúzsku.
Za jeden z najväčších rozdielov označila fakt,
že francúzski pedagógovia sa k študentom
správajú slušne a s úctou a na prednáškach
ochotne odpovedajú na ich otázky. Za všetky
„príhody“ z FM UK, ktoré som si (nie len!) od
nej vypočula, spomeniem iba tú najnovšiu. Keď
si prišla v presne stanovený čas dať zapísať
známku zo skúšky, „dotyčná“ práve opravovala písomky a veľmi nevrlo dávala najavo,
že na nič iné čas nemá. Hárok s príslušnými
známkami mala na stole, zapísanie jednej
z nich do podávaného indexu by bola záležitosť niekoľkých sekúnd. Bez určenia náhradného termínu však vyhodila študentku – zachovávajúcu napriek všetkému prirodzenú slušnosť
– s arogantným zvolaním: „Viete čo? Trhnite
si nohou!“ Keby si študenti tejto fakulty založili
mesačník venovaný kritike vyučujúcich, podobnými situáciami by bol, zdá sa, nabitý
zakaždým. A z toho, čo som mala možnosť
päť rokov počúvať od inej kamarátky, usudzujem, že budúci právnici sú na tom podobne...
Pravda, aj v radoch študentov elementárna
slušnosť pomaly prestáva byť samozrejmosťou.

Náprava však, žiaľ, nie je v moci vysokoškolských pedagógov. Tí môžu jedine „napriek
všetkému“ ísť príkladom. Mnohí študenti ale
denne pociťujú (hoci miera subjektivity týchto
pocitov nie je prakticky stanoviteľná), že sú
vyučujúcim celkom ľahostajní, ba často dokonca na obtiaž. Zarážajúce je i to, koľkí časom
zistili, že klásť otázky na prednáškach, ani požadovať vysvetlenie niečoho nejasného sa
neoplatí. Pravdaže, človek prichádzajúci na vysokú školu by mal byť adekvátne motivovaný
a samoštúdium, ako aj samostatné hľadanie
súvislostí, pokladať za prirodzené a nevyhnutné. Prispôsobovanie sa tým, ktorí nespĺňajú
tieto „kritériá“ (napríklad vyučovaním „podľa
stredoškolských princípov“) je často asi logickým vyústením snahy učiteľa „aspoň niečo dostať do ich hláv“, ktorá ale takýchto študentov
iba utvrdzuje v ich prístupe a ostatných znevýhodňuje. Namiesto vyžadovania schopnosti
prispôsobiť sa nárokom (napríklad potrebe
chodiť na cvičenia a na semináre dostatočne
pripravený), ktorá by pre študentov bola prínosom, mnohí vyučujúci svoje nároky znižujú.
Lenže znepríjemňovanie štúdia aroganciou
a znechucovanie jednotlivých oblastí daného
odboru („predsa kto naozaj chce, ten sa každopádne naučí, čo treba“), je opačný, zrejme
ešte odsúdeniahodnejší extrém. Veď úlohou
školy by nemalo byť výhradne servírovanie
poznatkov, skúšanie, hodnotenie a rozdávanie diplomov. Mala by tiež byť podnetným,
motivujúcim prostredím poskytujúcim vzory
hodné nasledovania.
Napriek niekoľkým drobným „odchýlkam
od priemeru“ mi po ukončení vysokej školy
ostal pocit, že som tu strávila príjemných päť
rokov vďaka mnohým skvelým ľuďom. Zďaleka
nie len z prekvapujúco rozšíreného oslovenia
„kolegovia“ som už od prvého ročníku cítila,
že k nám pristupujú ako k potenciálnym budúcim vedcom, že majú záujem „zapáliť nás
pre vedu“, dokonca v tom pravdepodobne
mnohí vidia dôležitú súčasť svojej sebarealizácie... Až v konfrontácii s kamarátmi právnikmi, manažérmi, ale dokonca i s historikmi
a jazykármi sa dozvedám, aké som mala nevšedné šťastie. V pamäti mi utkvela najmä
veta: „Tak to ti závidím; ja som za celé svoje
štúdium nestretla nikoho, koho by som si mohla vážiť.“ Veľmi rada by som verila, že všetko
je to iba odraz negativistického prístupu mojich
kamarátov...
„Ak chceš mať v budúcnosti dobre platené miesto, musíš byť v škole ochotný všetko
pretrpieť!“
Z čoho vyplývajú tieto rozdiely? Možno sa
to zdá byť zbytočnou otázkou. A predsa sme
ju so známymi z iných fakúlt neraz rozoberali.
Domnievam sa, že hlavné myšlienky našich
úvah by mali byť raz „vyslovené verejne“, hoci
aj bez reálnej šance ovplyvniť svedomie tých,
ktorých zachytávajú v negatívnom svetle.
Jedným slovom by sa dalo zhrnúť, že kameňom úrazu je motivácia. Všeobecne nízky záujem o prírodné vedy paradoxne prináša určitú
výhodu: obtiažnosť „pritiahnutia kvalitných na-

sledovníkov“ vedie prírodovedcov k zanietenému, kreatívnemu úsiliu nadchnúť a motivovať
ako súčasných, tak i potenciálnych budúcich
študentov (spomeňme napríklad rozsiahly
projekt, ktorý pripravila PriF UK v rámci Európskeho sociálneho fondu [1], každoročné podujatia v Týždni vedy, alebo týždňový workshop
katedier genetiky a biochémie pre stredoškolákov Zahrajme sa s génmi). Naopak v odboroch, na ktoré sa študenti hlásia predovšetkým
preto, že im umožnia získať dobré postavenie
a vysoké finančné ohodnotenie, pedagógovia
nie sú motivovaní učiť tak, aby niekoho zaujali,
či dokonca nadchli. Dobre vedia, že nech je
ich prístup akýkoľvek (ľahostajný či arogantný), väčšina nestratí záujem školu dokončiť.
A kto je šikovný, uplatní sa hravo vďaka tomu,
že priebežne získal prax mimo školy. Akosi
sa zabúda, že všetkým by prospel nielen korektný a vľúdny prístup, ale i „pridaná hodnota“,
ktorú okrem vedomostí poskytujú kvalitné
prednášky a semináre. Mimochodom, ako vysvetliť, že Fakulta manažmentu UK vyhlásila
(asi inšpirovaná Ekonomickou univerzitou, kde
bola situácia rovnaká) účasť na prednáškach
za povinnú? Existuje nelogickejšia reakcia na
masový bojkot prednášok zo strany študentov,
ktorí ním vyjadrovali svoj názor na ich kvalitu
a prínos?
Kvôli úrovni platov v školstve je tiež bežným
javom, že ak sa už právnik či manažér rozhodne pre pedagogické pôsobenie, tak iba ako
pre bočnú aktivitu. Na jednej strane je výhodou,
že má (rovnako ako jeho kolegovia z iných
odborov, ktorí za vedu i výučbu dostávajú
jeden plat) skúsenosti „priamo z praxe“. Lenže
hlavný príjem je zväčša aj hlavným predmetom
jeho záujmu a na študentov si (česť výnimkám!)
nenachádza čas. Výsledkom je neohlásená
a nevysvetlená absencia na mnohých prednáškach, „nezvestnosť“ v čase konzultačných
hodín, neochota vychádzať v ústrety... O ľuďoch, ktorým sa napriek sľubným vyhliadkam,
čo ponúka ich odbor, nepodarilo nájsť si „mimoškolské“ zamestnanie, sa zase hovorí, že
si na študentoch „vybíjajú svoje komplexy“.
Študenti si potom zväčša pedagógov nevážia. Niekedy majú i pocit, že vedia viac než
oni (ojedinele asi aj oprávnene), čo prispieva
aj k vzrastu ich, neraz už i tak priveľkého, sebavedomia. Najmä v porovnaní s posilnením
sebavedomia možnosťou diskutovať s ľuďmi,
ktorých si možno vážiť pre ich charakter, schopnosti a výsledky, mi toto pripadá úbohé až
patologické...
Uvedomujem si, že naše vysvetlenie rozdielov
je spochybniteľné. Veď napríklad kariéra sa
dá robiť aj v prírodných vedách a určite sa
nájdu aj takí prírodovedci, ktorí ostávajú na
slovenskej univerzite len kvôli svojej neschopnosti uplatniť sa v prestížnejšej inštitúcii. A aby
som mohla objektívnejšie porovnávať, musela
by som sama vyštudovať niekoľko škôl. Lenže
aj subjektívne dojmy, pokiaľ sú rozšírené, by
mali byť podnetom pre sebareflexiu tých, ktorí
ich vyvolávajú...
Zdá sa mi však, že všeobecne platia slová
zo štúdie o vysokom školstve zo začiatku
90-tych rokov: „Ak niekde pulzuje skutočný
akademický život, neformálna či formálna permanentná odborná diskusia, do ktorej majú

slobodný prístup i študenti, je to podmienené
personálnym zázemím katedry či fakulty. Ide
najmä o okruhy ľudí, ktorí boli schopní už za
bývalého režimu zachovávať priestor slobodného myslenia i napriek ideologickým tlakom.“
[2] Ja dodávam: A o okruhy ľudí, ktorí v takomto prostredí strávili svoje študentské roky.
Ako sa v praxi vysporiadať s heterogenitou úrovne študentov?
Čo by pomohlo zmeniť túto bezútešnú situáciu? Ako prvé nám asi zíde na um: Zistime,
ako je to na kvalitných zahraničných univerzitách, analyzujme rozdiely, hľadajme inšpiráciu.
Pobyt na zahraničnej univerzite je, zdá sa, ideálnym stimulom: Človek nielen zbadá, že „to
ide aj inak“, ale môže priniesť i konkrétne návrhy. Lenže – ako ich uplatniť v tak odlišnom
prostredí?
Kľúčovým rozdielom sa javí byť celková finančná situácia. Iste, ale často akoby sa zabúdalo na iné, v praxi možno i dôležitejšie odlišnosti.
Napríklad: Študenti špičkových zahraničných
univerzít boli vybraní z veľkého počtu uchádzačov na základe prísnych kritérií a/alebo sú ich
rady priebežne výrazne prerieďované náročnými skúškami, zatiaľ čo na Slovensku buď neexistuje v danom odbore konkurencia, a teda
ani „hierarchia kvality“ škôl, alebo (niekedy
dokonca zároveň) je každý študent natoľko
vzácny, že ho škola prijme a snaží sa ho udržať
aj napriek jeho chabým schopnostiam. V porovnaní s vyspelejšími krajinami máme aj ďalšie špecifiká: „Študentom chýba pocit zodpovednosti za seba a za svoju budúcnosť.
Hlavným motívom je u väčšiny získanie diplomu, kvalita vzdelania ostáva v úzadí. Študenti
sú zvyknutí dostať sumu konkrétnych poznatkov bez ohľadu na to, že tieto rýchlo zastarávajú. S ťažkosťami sa prispôsobujú požiadavke
samostatnosti v bádaní a hľadania súvislostí
v rámci študovaného odboru. Je to dôsledok
celého systému školstva, spôsobu vyučovania na stredných a základných školách. Preto
i tí, ktorí prídu na vysokú školu silne motivovaní k štúdiu, nie sú schopní vyvolávať tlak
na zmenu, chýba im konkrétnejšia predstava
o tom, ako by to malo fungovať.“ [2]
To všetko sa nutne odráža i na prístupe vyučujúcich. Napríklad výsledná heterogenita
úrovne študentov je problém, ktorého dopady
čiastočne priblížili už tri príklady v úvode tohto
článku. O čo sa vlastne snažiť pri výučbe skupiny ľudí, z ktorých časť nechápe základné
princípy, väčšina (?) si potrebuje predovšetkým „trénovať svoje schopnosti“ (urýchľovať
aplikáciu vedomostí a znižovať frekvenciu omylov), kým pre iných by bolo najviac prínosné
ďalšie rozširovanie obzorov prostredníctvom
nevšedných, neučebnicových príkladov a pohľadov, cibrenie predstavivosti podnetnými
otázkami a výzvami. Je vôbec možné, aby
jeden pedagóg na jednom kurze poskytol každému to, čo potrebuje? Ak nemožno vyhovieť
všetkým, komu teda? Zanedbať radšej najlepších dúfajúc (podľa mňa naivne, aj keď zároveň verím v existenciu výnimiek), že dokážu
svoj potenciál naplno rozvinúť aj sami, a venovať sa hlavne tým, ktorí by bez pomoci len
ťažko, ak vôbec, boli schopní školu dokončiť?
Alebo sa upriamiť jednoducho na väčšinu, teda

na (nemyslím to pejoratívne, ale gaussovsky)
priemerných?
„Šanca na zmenu motivačných štruktúr študentov vysokých škôl je v celkovej postupnej
hodnotovej zmene v spoločnosti, vo zvýšení
statusu vzdelania a v orientácii na výkon. […]
Výraznejší tlak na zvýšenie kvality štúdia a na
zmeny v jeho systéme možno očakávať až po
nástupe novej generácie absolventov už existujúcich alternatívnych stredných a základných
škôl, ktoré sú zamerané na tvorivosť a na pestovanie individuality.“ [2] Aj projekty organizované vysokoškolskými pedagógmi pre žiakov
ZŠ a SŠ, dúfajme, prinesú svoje ovocie. Ale
spoliehať sa na to, že motivovaní a „ctižiadostiví“ budú onedlho vo väčšine a stiahnu na
svoju stranu ostatných, ktorí možno iba z konformnosti hľadajú cesty najmenšieho odporu
a o zvýšenie kvality štúdia neusilujú, by bolo
premrhaním šance podporiť zmeny k lepšiemu.
Príliv takýchto mladých ľudí spôsobí pravdepodobne vyostrenie rozdielov v úrovni študentov a otázky o diferencovanom prístupe k nim
tak budú asi ešte nástojčivejšie.
Štúdium experimentálnych vied má tú výhodu, že práca na diplomovom projekte vyžaduje zväčša takmer každodenný kontakt so
školiteľom, pristupujúcim ku každému diplomantovi individuálne, podľa jeho potrieb. Iné
je to v nižších ročníkoch, na masových prednáškach a seminároch. Na základných kurzoch
by možno prospelo rozdeľovanie do krúžkov
nie podľa abecedy, ale podľa doterajších známok a/alebo výsledku vstupného testu. Každej skupine by sa potom vyučujúci venoval
„na mieru šitým spôsobom“. S pozoruhodným
riešením som sa stretla na výberovom seminári z organickej syntézy: Každý študent postupne dostáva problémové úlohy náročnosťou vždy prispôsobené jeho úspešnosti v tých
predchádzajúcich. Rieši ich na hodine sám,
v prípade potreby mu radí vyučujúca. (Okrem
iného tak odpadá problém s udržaním pozornosti a záujmu všetkých prítomných, ktorý je
častý v prípade, že sa príklady riešia na tabuli,
tempom vyhovujúcim len niektorým.)
Rôznorodosť „stratégií“ vo vyučovaní považujem za skvelú a prípadné snahy o uniformizáciu podľa akokoľvek zvoleného vzoru by
som odsudzovala. Napriek tomu si myslím,
že určitých princípov by sa mali držať všetci.
Tie najdôležitejšie (napríklad nadšenie pre
svoj odbor a snaha sprostredkovať ho študentom) vystihol už Komenský a nezaškodilo by
občas si ich pripomenúť, hlavne cez konkrétne
postupy ich praktickej aplikácie. Existencia
rozdielov medzi kurzami by nemala byť bariérou vo vzájomnej komunikácii. Zdieľanie skúseností, prezentácia originálnych postupov
a otvorenosť k nápadom iných by mali byť
prirodzenou súčasťou akademického života
a nielen ojedinelým javom. Rubriky typu Education sú dokonca dôležitou súčasťou mnohých prestížnych prírodovedeckých časopisov. Budú raz do nich bežne prispievať i Slováci? Pre začiatok by bol úspechom i nárast
počtu podobných publikácií na domácej pôde,
napríklad i v Našej univerzite. Je šanca, že ak
sa o tejto problematike začne viac písať, jej
dôležitosť postupne v povedomí akademickej
obce stúpne a v praxi nastanú citeľné zmeny...

[1] Benko, J. (2006): Inovatívne prístupy v motivácii mladých ľudí pre štúdium prírodovedných disciplín. Naša univerzita 7, str. 12.
[2] Bútorová Z., Dianiška I., Dobrovodský M., Rosová T. (1992): Veda, výskum a vysoké školstvo na Slovensku po roku 1989: Problémy, dilemy a perspektívy transformácie (Kvalitatívna štúdia).

(Všetkým, ktorí sa majú čím zapojiť do diskusie, ale z akéhokoľvek dôvodu to nechcú urobiť prostredníctvom príspevku do Našej
univerzity, dávam k dispozícii svoju adresu: abelovska@fns.uniba.sk.)
Lenka Abelovská, PriF UK
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56. farmakologické dni
Začiatok septembra sa už pravidelne spája so stretnutím slovenských a českých farmakológov,
ktoré sa aj po vzniku samostatnej Českej a Slovenskej republiky uskutočňuje striedavo v jednej alebo
v druhej republike. Tohoročné v poradí už 56. farmakologické dni s medzinárodnou účasťou usporiadala v dňoch 6. – 8. 9. 2006 Katedra farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty UK za účasti
ďalších popredných farmakológov z viacerých pracovísk v Európskej únii.
Slávnostné otvorenie konferencie, ktoré sa uskutočnilo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca
v Bratislave, umocnila spomienková slávnosť
venovaná 100. výročiu narodenia významného
slovenského farmakológa a spoluzakladateľa farmaceutického štúdia na Slovensku prof. MUDr.
Františka Šveca, DrSc. Po úvodných slovách vedúceho Katedry farmakológie a toxikológie FaF
UK doc. PharmDr. Jána Kyseloviča, CSc., ako aj
bývalého vedúceho pracoviska prof. MUDr. Pavla
Šveca, DrSc., nasledovala prednáška doc. RNDr.
Evy Račanskej, CSc., ktorá, ako jedna z posledných žiačok prof. Františka Šveca oboznámila prítomných s jeho bohatým vedeckým pôsobením
vo vtedajšej československej farmakológii. Popredný slovenský kardiológ prof. MUDr. Igor
Riečanský, CSc., v prednáške o vývoji kardioglykozidov poukázal na významné objavy prof.
F. Šveca, spojené s jeho obľúbeným digitalisom.
Priblížil účastníkom konferencie prvotné poznatky
o tejto skupine kardiotoník a konfrontoval ich
s terajšími klinickými skúsenosťami. V rámci
slávnostného stretnutia farmakológov bola prof.
MUDr. Helene Raškovej, DrSc., nestorke československej farmakológie a zakladateľke Ústavu
experimentálnej farmakológie SAV v Bratislave,
odovzdaná pamätná plaketa SAV. Druhým oceneným bol doc. RNDr. Eduard Ujházy, CSc., pracovník Ústavu experimentálnej farmakológie SAV,
ktorý si z rúk podpredsedu SAV RNDr. Ivana Záhradníka, CSc., prevzal čestnú plaketu Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách. Prítomní si
tiež pripomenuli ďalších dvoch významných farmakológov, predčasne zosnulého bývalého dekana FaF UK doc. RNDr. Jozefa Seginka, CSc., ako
aj bývalého prednostu Ústavu farmakológie LF UK
doc. MUDr. Vladimíra Kovalčíka, CSc.

Vedecký program konferencie sa uskutočnil
v dňoch 7. – 8. 9. 2006. V rámci kardiovaskulárnej
sekcie odzneli prednášky predovšetkým experimentálneho charakteru, bohaté zastúpenie v tejto sekcii mali domáci farmakológovia, ktorí spolu
s farmakológmi z Farmaceutickej fakulty z Brna
prezentovali práce týkajúce sa ischemicko-reperfúzneho poškodenia myokardu a hodnotenia
antiarytmickej aktivity niektorých látok s perspektívnym využitím v klinickej praxi. Okrem uvedeného okruhu prednášok boli v tejto časti konferencie
prednesené príspevky zaoberajúce sa farmakologickým ovplyvnením hypertrofie srdca, hypertenzie a indukovanej kardiotoxicity.
V sekcii venovanej farmakologickým ovplyvneniam bolesti sa prezentovali predovšetkým farmakológovia III. Lekárskej fakulty v Prahe. Informovali o nových klinických poznatkoch niektorých
analgetík, ako aj o výsledkoch svojich experimentálnych prác v oblasti liečby osteoartrózy. Popoludňajšie prednášky sa zaoberali problematikou
reaktívnych foriem kyslíka, metabolických ochorení a liečbou ochorení dýchacieho systému.
Druhý deň si účastníci konferencie mohli vypočuť prednášky z oblastí klinickej farmakológie
a klinickej farmácie, alebo sa zúčastniť medzinárodného sympózia v rámci programu COST. Súčasťou sekcie klinickej farmakológie a klinickej
farmácie boli prednášky týkajúce sa hodnotenia
kvality farmakoterapie a percepcie rizika liekov
pacientmi a zdravotníckou verejnosťou. Teoretické
prezentácie boli konfrontované s výsledkami prác
farmakológov z klinických pracovísk. Na sympóziu COST vystúpili zo zahraničných účastníkov
konferencie prof. S. G. Dahl z Nórska, prof. O. Pelkonen z Fínska a prof. P. Macheras z Grécka,
ktorí predstavili možnosť modelovania a využitia

Diskusie pri posteroch
transportných proteínov ako cieľových štruktúr pre
niektoré liečivá. Poukázali tiež na metódy hodnotenia niektorých farmakokinetických ako aj farmakodynamických parametrov liečiv v experimentoch in vivo a in vitro.
Piatkový program farmakologických dní ukončil
blok prednášok o výučbe farmakológie a klinickej
farmakológie na lekárskych a farmaceutických fakultách. Pedagógovia spolu s ďalšími vedeckými
pracovníkmi diskutovali o inovatívnych možnostiach získavania informácií pre výučbu a o problémovo orientovanej výučbe.
Je potrebné spomenúť, že značná časť vedeckých výsledkov bola prezentovaná počas celej
konferencie formou posterov, za významného
prispenia mladých farmakológov a bohatej diskusie.
V závere 56. ročníka Farmakologických dní prof.
P. Švec poďakoval v mene organizátorov všetkým
prítomným za účasť, výbornú vedeckú prezentáciu
výsledkov a podnetnú vedeckú diskusiu. Účastníci
konferencie sa rozlúčili so slovami ad revidendum
v Olomouci v septembri 2007.
PharmDr. Adriana Adamcová,
doc. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.
Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK

Naši umelci koncertovali v Poľsku
European Cultural Days – Európske kultúrne dni (EKD) 2006 je kultúrny festival s koncertmi vážnej hudby s podtitulom Cesty umenia od prameňov
k súčasnosti. Prebieha v časovom rozmedzí od 30. 4. – 3. 10. 2006 v rôznych európskych lokalitách, resp. za účasti umelcov a organizátorov štyroch
krajín: Slovenska, Poľska, Čiech a Rakúska. Iniciátorom a jedným z hlavných organizátorov tohoto medzinárodného festivalu je Akademické umelecké
združenie (AUZ), vyvíjajúce svoje tvorivé aktivity na pôde Univerzity Komenského.
Niekoľko úspešných kultúrnych akcií a koncertov sa už realizovalo, na
tomto mieste sa chceme zmieniť o jednom interesantnom podujatí –
„Skvosty drevenej architektúry svetového kultúrneho dedičstva UNESCO“,
konanom dňa 25. júna 2006 v poľskom Podhalanskom Debne, v kooperácii inštitúcií Urzad Gminy Nowy Targ a Parafia sw. Michala Arachaniola
Debno. K jeho propagácii prispel aj Slovenský inštitút, sídliaci vo Varšave.
Myšlienka uskutočniť koncert komorného inštrumentálneho súboru UK
Camerata Comeniana Bratislavensis (CCB) v Debne pri Nowom Targu
vychádzala predovšetkým zo snahy nájsť pre vystúpenie taký objekt, v ktorom by hudbu starých majstrov zvlášť umocňovalo dôstojné, reprezentatívne a súčasne aj intímnejšie prostredie. Stredoveký drevený kostol sv.
Michala archanjela v Debne najviac spĺňal tieto predstavy. Má neopakovateľnú atmosféru starobylej ľudovej architektúry s nezvyčajne pôsobivým
interiérom, vyvolávajúcim pocit zastavenia času a návratu do dávno minulých dôb. Tento kostol bol právom zapísaný do svetového kultúrneho dedič-

10

stva UNESCO, pretože patrí k najlepšie zachovaným dreveným dedinským kostolom karpatskej oblasti južného Poľska a je unikátny najmä
zachovanou pôvodnou maliarskou výzdobou celého interiéru z prelomu
15. a 16. storočia. Jeho doskové steny, strop a súčasti zariadenia pokrývajú
neskorogotické ornamenty s veľmi bohatou škálou motívov v rozmanitých
kombináciách a farebných variáciách, ako i drobné figurálne obrázky religiózneho obsahu, napr. Sv. Juraj zabíjajúci draka alebo Lov na jeleňa. Všetky maliarske komponenty boli pritom vytvorené pomocou veľkého súboru
šablón, ktorý nemá medzi zachovanými pamiatkami obdobu.
V tomto výnimočnom sakrálnom interiéri prezentoval komorný vokálnoinštrumentálny súbor UK Camerata Comeniana Bratislavensis západoa stredoeurópsku hudobnú tvorbu renesancie, baroka a výber skladieb
(aj novo naštudovaných pre túto príležitosť), nachádzajúcich sa v historických zbierkach a zborníkoch zo Slovenska. Súbor vystúpil v kostole počas
omše i v samostatnom programovom celku.
Na koncerte vystúpila šesťčlenná skupina, ktorú spoľahlivo viedla Mgr.
Kristína Sallerová – sopránová zobcová flauta, spev. Ďalej účinkovali členky súboru v obsadení: altová zobcová flauta – Monika Ševčovičová, priečne
flauty – Jana Zálesňáková, Terézia Sobeková, spev a tamburínový sprievod – Anna Hamadová a violončelo – Zuzana Rahlová. Ich vystúpenie domáce poslucháčstvo ohodnotilo ako vysokokvalitný reprezentatívny výkon.
Osviežením umeleckého zájazdu CCB bola i prehliadka dreveného kostola v Lopusznej, kde sa práve odohrávala goralská svadba, ako aj návšteva a prehliadka blízkeho hradu Dunajec v Niedzici, týčiaceho sa nad
jazerom na pomedzí poľsko-slovenských hraníc.
K umelecky i spoločensky vydarenému podujatiu prispelo veľmi srdečné
a pohostinné prijatie zo strany Gminy Nowy Targ (zabezpečil a financoval
ubytovanie a stravu účastníkov), vedúcej Mgr. Marie Ligeza, Ks. Mgr. Józefa
Milana z debnianskej farnosti a Marie Bula v rodinnom penzióne. V neposlednej miere na nás zapôsobila aj urbanisticko-architektonická štýlovosť
a malebnosť prírodnej scenérie podhalanského regiónu.
Doc. PhDr. Kristína Izáková, PhD., PhDr. Mária Smoláková, PhD.

Suverénne víťazstvo našich jachtárov
V Slovinskom pobrežnom meste Izola sa
v dňoch 22. – 24. 9. 2006 konala 3. Univerzitná
regata v námornom jachtingu. Už tradičným
a osvedčeným usporiadateľom bola Univerzita
v Maribore. Po popredných umiestneniach z prvých
dvoch ročníkov (tretie a štvrté miesto) sme sa
snažili tieto pozície udržať a skončiť medzi prvými tromi. Priznávame sa, že vzhľadom na kvalitné
konkurenčné posádky sme víťazstvo v pôvodnom
pláne nemali.
Samozrejme, že plánovanie je užitočné, ako aj
primerané podmienky a príprava, ale priamo na
vode počas vlastnej regaty to býva častokrát iné.
Preteká sa na približne rovnako kvalitných lodiach
jednej lodnej triedy francúzskej výroby JEANNEAU
J 24. Pretože sa však lode losujú a môže sa stať,
že sa „pritrafí“ aj menej kvalitná súčasť športového vybavenia (napríklad staršia a viac opotrebovaná niektorá plachta), reprezentanti našej
univerzity sa rozhodli prihlásiť a vyslať dve posádky. Pochopiteľne, prvá loď univerzity tvorená skúsenejšími jachtármi (kormidelník RNDr. Psalman
Vladimír) mala za úlohu dosiahnuť čo najlepšie
umiestnenie. Druhá posádka (kormidelník študent
Šichmák Boris) spĺňala úlohu podpornej a zabezpečovacej lode nielen na brehu, ale aj na vode.
Táto taktika sa ukázala ako správna a výborná
aktuálna športová forma posádky prvej lode spôsobila, že v konkurencii 12 lodí sa naša posádka
umiestnila na 1. mieste, keď porazila domácu vysoko favorizovanú a špecializovanú Primorsku

Kultúra či pasivita?
Povráva sa, že slovenská kultúra je v kríze.
Herci sa sťažujú, že nemajú kde hrať, pôvodná filmová tvorba je takmer minulosťou.
Knihy mladých autorov nemá kto vydávať
a ak sa im to konečne podarí, objaví sa ten
najväčší problém – nikto ich nečíta. Práve
sme sa prepracovali k podstatnému bodu,
ktorý spôsobuje, prečo je umelecký vývoj na
Slovensku taký aký je. Nazýva sa – pasívny
divák.
Do kina sa chodí len sezónne, ceny lístkov
sa vyšplhali na ťažšie zvládnuteľnú hranicu.
Áno, keď sa povie kino – každý Bratislavčan
si okamžite vybaví moderné multikiná, v ktorých ho kŕmia len často podpriemernou americkou produkciou. Zabúda sa na filmové kluby, ktoré stále existujú a kde sú v ponuke
kvalitné filmy a neopakovateľná atmosféra.
Nikomu sa nechce zbytočne „vyhadzovať“
ďalšie peniaze za návštevu divadla. V opere
často stretnete ľudí, ktorí tento druh hudby
považujú za súčasť svojho „životného štýlu“
a pritom nevedno, či ich tento náročný hudobný žáner vôbec zaujíma.
Pokiaľ sa spoločnosť nachádza v stave, že
sama kultúru až tak nevyhľadáva, treba ju
viac informovať. Predstavovať spoločenské
podujatia, alternatívne priestory, študentskú
tvorbu, mladé kapely... Ľudia potrebujú určitý impulz k tomu, aby odhalili neuveriteľné
možnosti, ktoré v kultúrnom priestore existujú. Keď sa im niečo zapáči, vrátia sa, či vyhľadajú to sami. Kto chce, ten kultúru nájde,
aj keď všetci tvrdia, že je v kríze.
Michala Lônčíková,
1. ročník Katedry žurnalistiky FiF UK

univerzitu z Koperu. Tiež na 3. mieste boli slovinskí reprezentanti z Ljubljanskej univerzity, kde
sa jachting teší veľkej obľube a podpore.
Celá regata pozostávala z troch rozjázd. Prvé
dve sa uskutočnili v sobotu v náročných veterných
podmienkach so silným vetrom a veľkými vlnami.
V nedeľu sa v premenlivých podmienkach v slabom a strednom vetre odjazdila posledná rozjazda. V prvej rozjazde našej prvej posádke vychádzalo úplne všetko, od najlepšieho štartu až po
príchod do cieľa s veľkým asi 500 metrovým náskokom pred najbližšími súpermi. Celá trať bola
dlhá približne 20 kilometrov. V druhej rozjazde
sa už medzi prvými tromi loďami viac taktizovalo,
čím boli najlepší vo veľmi tesnom kontakte a boli
nútení zvádzať viac osobných súbojov. Aj vďaka
pevným nervom sa nám podarilo v rozjazde opäť
zvíťaziť, tentokrát však najtesnejším rozdielom
asi 10 metrov pred druhou a 15 metrov pred treťou loďou. Dve víťazstvá po prvom dni nám už
dávali reálny predpoklad na celkové prvenstvo
v regate. Po prepočte výsledkov, keď kritériom
pre určenie poradia je najnižší súčet umiestnení,
stačilo reprezentantom našej univerzity obsadiť
štvrté miesto v poslednej rozjazde. Vzhľadom
k pohode, ktorú sme mali podloženú super športovou formou, sme už začali rozmýšľať o víťazstve.
Tomu zodpovedal aj štart na istotu až zo štvrtej
pozície. Tú sme po prvú otočnú bójku ešte vylepšili o jedno miesto a znovu sa vytvorila výborná
trojčlenná skupina na čele pretekárskeho poľa.
V tomto momente nám stačilo prejsť cieľom aj
na treťom mieste a celkové víťazstvo bolo naše.
Naďalej sme jazdili bez riskovania, viac na istotu
a bez zbytočných chýb. Súperov to pravdepodobne znervóznilo natoľko, že situáciu psychicky ne-

zvládli a obaja sa dopustili po jednej väčšej chybe.
Ponúknutú šancu sme pochopiteľne využili a vyhrali sme aj poslednú rozjazdu. To bol aj dosť veľký šok pre ostatných favoritov, pretože sme vyhrali suverénnym spôsobom (všetky vyhrané rozjazdy), a takýto výsledok sa už nedá prekonať, ale
len vyrovnať.
O športový úspech sa zaslúžili posádky dvoch
lodí z Univerzity Komenského, ktorú reprezentovali
príslušníci FTVŠ UK: RNDr. Vladimír Psalman,
Miroslav Baran, Alena Paldanová, Mgr. Katarína
Žilinková, Katarína Zábojníková, Mgr. Štefan Džadoň, Peter Sakala, Ján Homola, Boris Šichmák
a Anna Lineková.
Súčasne s naším športovým podujatím sa konala aj veľmi zaujímavá sprievodná akcia – medzinárodná výstava lodí IZOLA BOAT SHOW, ktorá
zvýrazňovala dôležitosť podujatia.
Ceny odovzdávala spolu s organizátormi akcie
aj ministerka školstva Slovinskej republiky. Úspešná reprezentácia vyústila do prehĺbenia kontaktov
medzi univerzitami, kde najmä univerzity z Ljubljany, Mariboru a Koperu prejavili seriózny záujem o ďalšiu spoluprácu v športovej, vedeckej
a edukatívnej oblasti. V rámci dvoch spoločenských večerov sme detailnejšie oboznámili reprezentantov ostatných univerzít o našej alma mater.
Záverom chcem aj touto cestou poďakovať Rektorátu UK a vedeniu FTVŠ UK, že nám umožnili
zúčastniť sa tohto medzinárodného športového
podujatia a veríme, že ich očakávania nesklameme ani v budúcnosti, a to i napriek všeobecne
známemu faktu, že prvenstvo je ťažšie obhájiť ako
ho získať.
RNDr. V. Psalman, Mgr. K. Žilinková,
FTVŠ UK

Víťazná posádka
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Študentským perom

Internát – iný domov...

Quo vadis?

Internát môžeme interpretovať ako prechodný,
resp. dočasný domov. Miesto, ktoré má študentom nahrádzať domov počas pobytu v cudzom
meste. Slovo domov skloňujeme v tomto prípade vo viacerých pádoch. Opodstatnene? Medzi
začínajúcimi študentmi koluje o internátoch pomerne skreslená predstava. Týka sa najmä zábavy, slobody, kontroly rodičov len prostredníctvom
telefónu. Hoci práve tieto predstavy nie sú ďaleko od pravdy, zabúdajú na niečo podstatnejšie.
Realita na internáte je na vlastné oči neporovnateľne horšia. Zo zatiaľ nezistených dôvodov sa
sociálne zariadenia a kuchyňa maľujú až koncom
septembra. To znamená, že momentálne sú nefunkčné. Vynára sa mi v hlave otázka, či sa len
mne zdalo leto dlhé... Ďalšou príčinou sťažností
je nehygienický systém na toaletách a v sprchách,
ktoré ešte nedostávajú nový lesk. Na dverách
totiž chýba označenie, komu sú určené... Ak si
všimneme napríklad átriové domy, došli by sme
k záverom o neželaných návštevách, ktoré k nám
zavítajú cez spoločný balkón. Okrem študentov
žijú na niektorých internátoch aj starší ľudia, ktorí
sa morálku v budove nesnažia veľmi pozdvihnúť.
Doteraz najväčším zážitkom bolo, keď dve približne šesťdesiatročné panie hľadali spôsob, ako sa
zbaviť terária, ktoré našli v jednej z miestností. Do
úvahy pripadali viaceré možnosti – avšak oni si
našli vlastnú cestu. Vyhodili ho z balkóna, priamo
pod naše okná. Rovnako skončila aj stolička
a niekoľko pohárov. Nazvať internát domovom je
z tohto hľadiska nepredstaviteľné, ale našťastie
bývajú s nami aj ľudia, s ktorými sa ho dá vytvoriť
aspoň naoko.
Ivana Pôbišová, I. ročník žurnalistika

Klišé? Možno. No neviem sa ho zbaviť. V hlave mi hučí. Víria myšlienky. Leto skončilo, to si
zvládam uvedomiť, inak nič. Kráčam. Kam? Vlastne iba stojím. Moja nerozhodnosť stúpla do
závratných rozmerov... Posledné dni sú strašne dlhé. Ako roky. Áno, snažím sa študovať na
dvoch vysokých školách. Polovicu týždňa chcem myslieť kreatívne, v druhej počítať matematiku
a tváriť sa ako manažér. Takéto sú moje dni... Stretávam kopu Zuziek, Katiek, Peťov, Janov a ďalších sympatických človiečikov, z ktorých vizáží, mien a aj škôl, ktoré navštevujú, mám trochu
zmätok. Odhadujem ľudí. A oni určite odhadujú mňa. Zatiaľ ma to baví.
V spleti školských povinností sa snažím ešte si užiť posledné záblesky leta. S kamarátmi sa korčuľujem po hrádzi. Slnkom prežiarená tráva a motýle poletujúce v pároch mi pripomínajú nedávny výlet do Tatier. Zrazu mám chuť ľahnúť si do trávy a vychutnať kúsok babieho leta. Nie,
nechce sa mi hýbať. Nikam. Kto povedal, že človek musí stále kamsi utekať? Niekedy je dobré
zastaviť. Nachvíľu. Veď problémy na nás všetkých počkajú.
Lucia Schmidtová, 1. ročník žurnalistika

Internát či privát?
Univerzita Komenského disponuje dvoma študentskými domovmi, a to ŠD Družba a ŠD Ľ. Štúra. I tak je počet lôžok obmedzený a nie každému
študentovi sa podarí ubytovať na niektorom
z internátov. Kritériá prideľovania ubytovania sú
na jednotlivých fakultách rôzne. Na Filozofickej
fakulte UK je rozhodujúci počet kilometrov od
miesta bydliska, na ďalších fakultách uplatňujú
bodový systém, do ktorého zahŕňajú okrem vzdialenosti bydliska aj prospech, zaangažovanosť
v študentskej vedeckej a odbornej činnosti, sociálnu situáciu či zdravotný stav študenta. V prípade,
že sú všetky izby obsadené, je možnosť čakať na
uvoľnenie v poradovníku. Ceny za jedno lôžko sa
pohybujú v priemere od 1 100 do 1 500 slovenských korún, čo zároveň závisí od počtu spolubývajúcich na izbe a jej vybavenia.
A aká je spokojnosť s úrovňou bývania? Najčastejšie sú sťažnosti na chýbajúci alebo z hygienického hľadiska nevyhovujúci nábytok, vrátane
starých matracov. Menších či väčších „spolubývajúcich“ zo zvieracej ríše študenti občas nachádzajú aj v sprchách. Pokazené svetlá, chýbajúce
kľučky, niekedy aj celé dvere. I to je realita, s ktorou naši študenti dennodenne bojujú. Nedoriešeným problémom sú aj internetové prípojky.
Vysokoškolák je v súčasnosti odkázaný na internetové zdroje a často musí vyučujúcim vysvetľovať, že internet nie je na slovenských internátoch
až takou samozrejmosťou, ako by sa zdalo. Existuje však aj dobrá správa z inter(nát)ných kruhov.
Úroveň školských domovov sa zlepšuje! Pokiaľ
sa nad týmto faktom pousmejete, môžete si vybrať z dostatočnej ponuky bratislavských privátov.
Ich ceny sa pohybujú okolo 3 000 až 6 000 korún. Nechýba vám však súkromie, internet a kľučky na dverách.
Lucia Makayová, 2. ročník žurnalistika

Na trase Mlynská dolina – Bratislava...
Je ráno a vy sa ponáhľate. Z podrážok sa vám parí a vôbec nezáleží na tom, či vaše chodidlá
„randia“ s elegantnými sandálkami od Gucciho, pohodlnými Baťovkami alebo športovými teniskami značky Nike, ktoré svojou rýchlosťou pohlcujú všetok vzduch. Pri časovom sklze sú si
všetci rovní... To, či ste televízny moderátor alebo úspešný športovec, vám ešte nezaručí, že sa
do cieľa vašej „pracovnej destinácie“ dostanete včas. Faktom však ostáva, že primeraným dopravným prostriedkom stúpajú aj vaše šance na úspech.
Samozrejme vaše pozitívne vyhliadky narastajú, ak sa vám podarí vyhnúť linkám č. 39 a č. 31.
Študenti „okupujúci“ domovy v Mlynskej doline však možnosť voľby nemajú. Je naozaj nepríjemné, ak človek vstáva s východom slnka s vedomím, že existuje reálna možnosť, že sa do autobusu vôbec nedostane. A o sedadlá je snáď väčší záujem ako o lístky na Madonnin koncert...
Žiaľ, nemôžeme sa oprieť o známe slovenské porekadlo: „Dobrého sa všade veľa zmestí,“ či
„Všade dobre, doma najlepšie“ alebo dokonca „Keď ženú dverami, vráť sa oknom“. Platí skôr:
„Čo je vnútri, to sa počíta.“ Vstup do autobusu totiž predstavuje riziko, že počas jazdy sa môže
časť vášho tela ocitnúť v exteriéri. Študenti, kvetinári, pracovníci reštaurácií či zamestnanci firiem
v Mlynskej doline preplnené autobusy v láske teda nemajú. Avšak stačilo by tieto spoje posilniť,
snažiť sa aspoň približne dodržiavať čas prestupov a apelovať na šoférov, aby nezatvorili dvere
skôr, než nastúpime...
Zuzana Ačjaková, 2. ročník žurnalistika

Počítačoví hráči
Uplynulých pár rokov som sa stretával s rôznymi ľuďmi. Mám na mysli napríklad hráčov
počítačových hier. Niektorí obhajovali svoje bezduché zabíjanie štvornohých „postavičiek“,
ďalší argumentovali silným príbehom, iní si chceli vyskúšať jazdu v rýchlostiach vysoko nad
povoleným limitom. Všetkých však niečo spájalo – spoločný záujem, koníček v podobe
samotného hrania. Rovnako aj „nadupané“ herné stroje, grafické karty s nespočítateľným
množstvom megabajtov, procesory s takmer vesmírnou frekvenciou a pevné disky s kapacitou desiatok miliónov wordovských normostrán...
O hráčoch koluje množstvo povier, nepotvrdených mýtov a stereotypov. Zatiahnuté žalúzie, blikajúci monitor, nahromadené prázdne krabice od pizze a nedopité plechovky koly.
Zanedbaný vzhľad či neschopnosť nadväzovať normálne ľudské vzťahy... Otázka je, čo je
na všetkom pravda. Sú počítačoví hráči skutočne takí nemožní a nepoznajú nič okrem svojho hrdinu vyzbrojeného dlhým mečom schopným dopĺňať energiu? Naozaj si pri stretnutí
s neznámym nemajú čo povedať a len rozmýšľajú ako konečne poraziť toho draka v dvanástom leveli?
Zo skúseností môžem povedať, že nie. Samozrejme, čo človek, to iný postoj ku hrám či
k životu... Je to záľuba, záľuba ako každá iná a človek jej pochopiteľne venuje svoj voľný
čas ochotnejšie, ako povinnostiam. Horšia je istá uzavretosť voči reálnemu svetu a podľahnutie klamu, že aj skutočnosť je taká jednoduchá ako hra. Lenže predtým než idem na skúšku, či skúsim nadviazať vzťah, si nemôžem uložiť pozíciu a v prípade, ak to nevyjde, vrátiť
sa tam, kde som začal. To je nemožné.
Za najväčšie nebezpečenstvo však považujem stratu záujmu o čokoľvek mimo počítača
a istý stereotyp. Po skončení všedných povinností sadnúť pred počítač, od počítača sa
rovno presunúť do postele, zaľahnúť a opäť dookola – to nikomu neprospieva. Človek potrebuje rôznorodé aktivity. Potrebuje sa neustále niekam posúvať, stereotyp len ubíja. Preto
je dôležité bojovať práve proti tomuto negatívnemu efektu, ktorý súvisí s hraním počítačových hier. Nestačí poukazovať na to, že dieťa si pri počítačových hrách kazí zrak. Oveľa
horšie je morálne zakrpatenie dieťaťa – notorického hráča.
Ľuboš Mistrík, 2. ročník žurnalistika

Stranu pripravili študenti Katedry žurnalistiky FiF UK

