Stretnutie top manažmentov
Univerzity Komenského a Univerzity Karlovej
Členovia vedenia UK navštívili v dňoch 9. – 10. novembra 2005 Prahu, aby sa tu stretli s najvyšším vedením Univerzity Karlovej. Hlavným cieľom
návštevy bol podpis Plánu vedeckej a kultúrnej spolupráce medzi pražskou Univerzitou Karlovou a Univerzitou Komenského na roky 2006 – 2009, ktorý
konkretizuje bilaterálnu dohodu o spolupráci. Plán zahŕňa celkom 64 odborov a 144 vedeckovýskumných tém.
Zároveň išlo o ostatné stretnutie terajších vedení
oboch inštitúcií, pretože sa funkčné obdobie súčasného rektora Univerzity Karlovej prof. I. Wilhelma,
ktorý rektorský post zastával od r. 2000, končí
dňom 30. januára 2006. Stretnutie bolo aj vyjadrením nadštandardných vzťahov, ktoré obe
inštitúcie spolu pestujú. Práve novým formám
a možnostiam ďalšieho prehlbovania spolupráce
bola venovaná diskusia s dekanmi 17 fakúlt Univerzity Karlovej, ktorí sa zúčastnili na slávnostnom
podpise plánu.
Vyvrcholením slávnostného aktu podpisu bolo
odovzdanie Veľkej zlatej medaily UK prof. Ing.
I. Wilhelmovi, CSc., rektorovi Univerzity Karlovej
„za zásluhy o rozvoj vedeckej a pedagogickej
spolupráce, za veľkorysú podporu študentských
mobilít a za prínos k porozumeniu v medzinárodných vzťahoch európskych akademických komunít“.
Nesporne zaujímavou skúsenosťou z pobytu na
Univerzite Karlovej bola pre slovenskú delegáciu
aj návšteva Informačno-poradenského centra Univerzity Karlovej, ktoré už desať rokov plní dôležitú
úlohu v informačnom systéme univerzity. Zriadenie takého centra budeme zvažovať aj na našej
alma mater.
Mgr. M. Belková,
vedúca Oddelenia medzinárodných vzťahov RUK
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Do nového roku 2006 vám prajeme 365 šťastných a spokojných dní!

Editorial
Dobré správy na úvod roka – je nás vo svete
vidieť. Styky súrodeneckých UK sú tentoraz
zhmotnené spoluprácou na 144 vedeckovýskumných témach. Nasleduje Tokio i Štrasburg a všade konkrétna forma spolupráce
a záujmu zahraničia o nás. Inú zahraničnú
inšpiráciu ponúka hrdosť nášho mladého
švédskeho lektora. Možno je však vzácnejšie,
že nám pripomína, ako sa dá tešiť aj z takých
slabo platených pominuteľností, ako je čerstvý
vzduch a zaujímavé svetlo.
U nás doma nič nové pod svetlom slnka –
všetko je relatívne. Priznám sa však, že ma
zaskočilo, keď sa toto úslovie na nás zazubilo aj v prípade možností čerpať na UK európske prostriedky na rozvoj vedy a vzdelania. My
stále hovoríme, že prostriedkov na to máme,
najmä v porovnaní s Európou a európskymi
cenami, zúfalo málo. Z európskeho pohľadu
však platí opak – sme príliš bohatí. Preto nemáme dostať nič. Neostáva iné, len stvoriť bratislavskosamosprávnokrajový „zásobník projektov pre oblasť výskumu pre fondy EÚ na
roky 2007 – 2013“ a pribaliť k nemu vieru
v zázrak, že nám domáci i zahraniční zainteresovaní odobria výnimku z európskeho pravidla. Alebo sa nádejať, že „kolektívna vina“
prestane platiť aj v tomto prípade – školstvo
v hlavnom meste totiž nie je o nič bohatšie
ako inde na Slovensku. To len má to potešenie nachádzať sa v regióne, ktorý prosperuje
lepšie. Čo má z toho bratislavské školstvo?
Prispievajú mu viac bohatí sponzori, ktorých
firma tu sídli? Úsmev. Môj. Smutný.
Akékoľvek množstvo peňazí by malo byť čo
najefektívnejšie zúročované. Garanciou by
mali byť aj osobnosti pôsobiace na škole. Ak
budete chvíľu uvažovať nad článkom, ktorý si
kladie otázku, či tých osobností máme dosť,
určite aj vám prídu na myseľ mnohé asociácie.
Som si istý, že aj kontroverzné. Ale práve takéto pnutie myšlienok je nepostrádateľným
vnútorným zdrojom vývoja. Osobitne na akademickej pôde. Ako to využívame?
Osobnosťou je iste aj MUDr. Ing. Bc. Peter
Celec, PhD. Zatiaľ formálne získal „len“ štatút
Študentskej osobnosti 2005. Ale osobnosťou
nie je preto, že mu toto ocenenie Slovenská
komora mladých udelila. Ani preto, že má
ukončené dve fakulty a na tretej študuje, alebo že má publikácie v karentovaných časopisoch. Nič nové pod svetlom slnka: osobnosťou je preto, že tvrdou prácou zúročil, čo
dostal do vienka. Mám výhodu – poznám ho
niekoľko rokov. Pre mňa bol osobnosťou už
dávno aj bez gratulačnej dekorácie. Možno
najmä preto, že keby nerobil aj v Klube detskej
nádeje, nebol by to on. A preto, že napriek
všetkému ostal pôsobiť na UK. Nepochybujem ani v najmenšom, že hoci je to formálne
nanajvýš len tovariš, je už teraz naozajstným
majstrom. Chráňme a pestujme si tie skutočné osobnosti, ktoré máme. Plytvať nimi si netrúfnu ani oveľa bohatší a väčší.
Ciest, ako to dosiahnuť, je mnoho. Naliehavá prosba, aby učitelia mladý rozlet už
v rozpuku prvých ročníkov negniavili ponižovaním budúcich osobností, ktoré chcú so
svojou profesorkou marketingovo komunikovať so žuvačkou v ústach, nebude tá kruciálna.
Záverom, aby sme sa nezabudli učiť vždy,
keď sa dá: už viete, že „lel“ je lietajúci bôžik
lásky? Verme, že ten UK lel bude láskou obdarúvať všetkých (nás, vládnych, európskych),
ktorí sa majú starať o to, aby sme v dôstojných podmienkach mohli plniť to, čo vieme
a chceme – naše poslanie v kvalitnom vzdelávaní i vede. Nech je pre nás nastávajúci
rok hoc aj taký netradičný, ako bol vianočný
koncert UK. Ale nech sa na jeho konci rozchádzajú členovia akademickej obce UK
rovnako spokojne a usmiato, ako z tohto koncertu.
M. Dúbrava, prorektor UK
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Kolégium rektora schválilo zúčtovanie štátnej dotácie
Posledné minuloročné zasadnutie Kolégia rektora UK sa uskutočnilo dňa 9. decembra 2005
v Bratislave. Rokovanie viedol doc. PhDr. František Gahér, CSc., rektor UK.
Hlavným bodom rokovania bolo zúčtovanie dotácie MŠ SR za rok 2005. Ako oznámil rektor UK,
Ministerstvo školstva SR po aktualizácii počtu študentov k 31. 10. 2005 prerozdelilo Univerzite Komenského ku dňu 25. 11. 2005 štátnu dotáciu, a to dvoma dodatkami k dotačnej zmluve na rok 2005.
V rámci Dodatku č. 5 dodatočné zdroje pre program 077 a jeho podprogramy v účelových a neúčelových vecných položkách predstavovali 28 157 tis. Sk (úprava bežnej dotácie) a 1 194 tis. Sk
(úprava kapitálovej dotácie). Dodatkom č. 6 bežná dotácia na program 077 bola navýšená o 4 280
tis. Sk, kapitálová dotácia o 5 666 tis. Sk (účelovo viazané finančné prostriedky).
Po vyčlenení účelovo viazaných finančných prostriedkov bolo v podprograme 07701 rozpísaných
na fakulty a súčasti UK v kategórii 610 a 620 (Mzdy a odvody) 8 705 tis. Sk. V kategórii 630 (Tovary
a služby) boli prostriedky dotácie po zúčtovaní zálohy znížené o 4 997 tis. Sk, v tejto kategórii boli ešte
rozpísané dotačné prostriedky podľa počtu absolventov PhD. vo výške 1 472 tis. Sk a podľa počtu
grantov vo výške 120 tis. Sk (spolu v kat. 630 to činilo 3 405 tis. Sk.). V podprograme 07702 v kategórii 610 a 620 (Mzdy a odvody) bolo rozpísaných 897,7 tis. Sk a v kategórii 630 (Tovary a služby)
4 853 tis. Sk.
Pri rozpise na fakulty bol okrem valorizácie zohľadnený i výkon fakulty, odvodený z prepočítaného
počtu študentov k 31. 10. 2004 a k 31. 10. 2005 vo všetkých stupňoch štúdia. Prvýkrát bola pri nápočtu
použitá nová sústava koeficientov pre stupne a druhy štúdia, ktorá stanovuje pre:
1. stupeň: koeficient dennej formy štúdia – 1,0
koeficient externej formy štúdia – 0,3
2. stupeň: koeficient dennej formy štúdia – 1,50
koeficient externej formy štúdia – 0,45
3. stupeň: koeficient doktorandského štúdia pred vykonaním dizertačnej skúšky – 2,0
koeficient doktorandského štúdia po vykonaní dizertačnej skúšky – 3,5.
Po diskusii členovia kolégia vyjadrili súhlas so zúčtovaním dotácie MŠ SR za rok 2005 i s metodikou
rozdelenia finančných prostriedkov, akceptujúcou tak valorizáciu miezd, ako aj výkon fakúlt.
Druhý bod rokovania bol venovaný pokynom Ministerstva školstva SR ohľadne zberu projektových
zámerov do zásobníka projektov pre oblasť výskumu a vývoja pre štrukturálne fondy na roky
2007 – 2013 pre Bratislavský samosprávny kraj. V zmysle uznesenia vlády SR priorita štrukturálnych
fondov na roky 2007 – 2013 v oblasti výskumu a vývoja pozostáva z nasledujúcich finančne podporovaných priorít:
– Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
– Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
– Výskumom hnaný prenos poznatkov a technológií do praxe
Keďže pravidlá pre čerpanie štrukturálnych fondov umožňujú Bratislavskému regiónu čerpať len minimálne zdroje, požiada vláda SR Európsku komisiu o uznanie výnimky pre jeho výraznejšiu podporu
v oblasti výskumu a vývoja. Žiadosť o výnimku je nutné argumentačne podporiť zoznamom konkrétnych projektov, ktoré musia byť MŠ SR predložené do 15. januára 2006.
V tejto súvislosti vedenie UK odporučilo, aby okrem fakultných výskumných projektov boli predložené
aj dva celouniverzitné projekty – prvý navrhujúci vytvorenie virtuálneho centra excelencie pre biotechnológiu a biomedicínu a druhý zameraný na vybudovanie laboratórií, infraštruktúru a na realizáciu zateplenia objektov fakúlt sídliacich v Mlynskej doline, v jeho druhej etape na zateplenie ďalších objektov
súčastí UK.
S predloženými návrhmi kolégium vyjadrilo súhlas.
Tretí bod sa týkal súčasného stavu evalvácie UK, nutnosti včasného vypracovania kvalitných evalvačných správ fakúlt. Pomôcť by tomu mala i webová stránka UK, kde sú k dispozícii diskusné fóra pre
členov akademickej obce a pre skupinu manažérov univerzity, ako i uskutočnenie študentskej ankety
o kvalite výučby.
Ďalej členovia kolégia diskutovali najmä o prevádzke nového finančno-informačného systému SOFIA,
o kvalite výučby a o štruktúre garantov študijných programov na iných slovenských vysokých školách.
(jh)

Z novembrového a decembrového zasadania Akademického senátu UK
Pod vedením predsedu doc. RNDr. K. Mičietu, CSc., rokoval dňa 8. novembra 2005 Akademický
senát UK.
K prvým bodom rokovania patril návrh Štipendijného poriadku UK, ktorý predložil rektor UK
doc. F. Gahér. Po obsiahlejšej diskusii prítomní členovia AS UK predložený návrh jednomyseľne schválili.
Ďalej rektor UK predstavil návrh Smernice rektora UK k základným pravidlám podnikania na UK, do
ktorej boli zapracované všetky zásadné pripomienky fakúlt UK. Po diskusii prítomní členovia senátu
návrh smernice jednomyseľne schválili a uzniesli sa, že po uplynutí jedného roku senát prehodnotí
znenie i efektívnosť tohto dokumentu.
V rámci informácií z vedenia UK boli senátori oboznámení s personálnou zmenou na poste kvestorky
UK – keďže JUDr. E. Chebeňová požiadala o uvoľnenie z funkcie kvestorky UK, do vypísania výberového konania bola touto funkciou poverená Ing. M. Záthurecká. Okrem iného bol senát taktiež informovaný o pripravovanej medzinárodnej evalvácii UK a o priebehu realizácie projektu SOFIA.
Ďalšie zasadanie AS UK sa konalo dňa 14. decembra 2005.
Rektor UK doc. F. Gahér na ňom oboznámil členov senátu s doplnenými zmenami a zosúladeniami
v Dodatku č. 3 k Štatútu UK, ku ktorým došlo na základe rokovania so zástupcami RKCMBF UK. Dekan
RKCMBF UK a predseda senátu fakulty poďakovali vedeniu UK za vzájomné zosúladenie sporných
bodov a odporučili senátu dokument schváliť. Dodatok č. 3 k Štatútu UK senát jednomyseľne schválil.
Následne rektor UK oboznámil senátorov so zúčtovaním štátnej dotácie za rok 2005 a s návrhom
na rozdelenie dodatočných finančných zdrojov na súčasti UK, čo AS UK schválil.
Členovia senátu vzali na vedomie informáciu o prebiehajúcej autoevalvácii UK, ako i o možnosti
zapojiť sa do diskusie na túto tému na webovej stránke UK.
(jh)

Nielen hudba a spev, ale po prvýkrát aj tanec
osviežili predvianočnú atmosféru
„Zvlášť vám však ďakujem za dôveru, ktorú máte k univerzite a k jej budúcnosti a ktorá výrazne presvetľuje vzájomné univerzitné kontakty a spoluprácu.
Pokiaľ by neexistovala, oveľa ťažšie by toto naše „universitas magistrorum et scholarium“ plnilo svoje poslanie, nehovoriac o ceste vpred. Viem, že dôvera
sa ľahko stráca a ťažko získava. Budem teda rád, ak schopnosť navzájom si dôverovať a umenie „nesklamať“ ostane i naďalej súčasťou nášho univerzitného
života,“ povedal doc. F. Gahér, rektor UK, keď večer 16. decembra 2005 otváral slávnostný Vianočný koncert venovaný členom akademickej obce univerzity
a im najbližším za ich celoročnú obetavú prácu v prospech našej alma mater.
Koncert mal tentoraz neobvyklú podobu. Tóny
vážnej hudby z diel klasikov vystriedali totiž ľudové motívy, v ktorých nechýbal ani tanec. Na prvý
pohľad vážny problém so stupňami na pódium
Auly UK vyriešila montáž nového pódia, ktoré vyrovnalo a vyzdvihlo plochu scény, aby sa tu mohli
bezpečne pohybovať malí aj veľkí tanečníci. Nechýbali ani bohaté svetelné efekty, ktoré nezvyčajne pekne zafarbili travertínové obloženie auly.
Umelecký program sa od ostatných rokov odlišoval aj počtom účinkujúcich – vystúpilo v ňom
päť súborov a skupín s viac ako 60 účinkujúcimi,
ktorých slovom sprevádzal František Kovár.
Nielen obdobie Vianoc, ale celé obdobie zimného slnovratu, alebo tzv. stridžie dni, boli v našej
kultúre mimoriadne bohaté na množstvo zvykov,
ktoré sprevádzali zaujímavé, často veľmi originálne prvky. Odrážal sa v nich aj vplyv kultúr iných
národností, žijúcich na území Slovenska, ale i staršie kultúrne dedičstvo najmä renesancie a baroka.
Zámerom programu bolo preto predstaviť vybrané ľudové motívy z obdobia zimného slnovratu
v interpretácii viacerých generácií, v žánrovej a štýlovej pestrosti. Okrem tradičných kolied, vinšov
a betlehemských hier mali diváci možnosť vidieť
aj ukážky ľudového divadla v scénickej štylizácii,

Folklórna skupina Javorník z Lúk pod Makytou

niekoľko málo známych tradičných hudobných
nástrojov a rekvizít. Folklórne tance a spev doplnila aj renesančná a baroková hudba.
Na úvod umeleckého programu zazneli z galérie auly pastierske signály z Kysúc, ktoré na pastierskych rohoch zatrúbili sólisti folklórnej skupiny
Javorník z Lúk pod Makytou. Do ich záverečných
tónov plynulo vplávali verše Milana Rúfusa „Sneží“.
Postupne prichádzali na scénu ľudová hudba
a tanečníci Folklórneho súboru Gymnik pri FTVŠ
UK s tancom Góralski, ktorých vystriedal Detský
folklórny súbor Vienok z Bratislavy. Následne komorný orchester Musica Aeterna predstavil Vianočné concerto, op. 5 č. 6 od Giuseppe Sammartiniho.
V Epilógu knihy „Drak sa vracia“ od Dobroslava
Chrobáka občerstvil F. Kovár spomienky na zvyky a povery starých čias, ktoré už dávno vymreli
alebo sa zachovali iba na stránkach kroník. Slovo
vystriedal tanec – Folklórny súbor Gymnik predstavil ľudové tance z Myjavy. Po nich nasledovali
variácie na slovenské koledy, ktoré zahralo slovensko-moldavské džezové trio Pacora.
Na ľudové vinše v podaní F. Kovára nadviazali
malí koledníci zo súboru Vienok, aby pod betlehemom zaspievali koledy a vinše zo stredného

Folklórny súbor Gymnik pri FTVŠ UK
Slovenska. Po deťoch prišli zahrať na pastierskych
píšťalkách, zavinšovať a zaspievať muzikanti a speváci z Lúk pod Makytou.
„Neviem presne, kedy sa pominul čas, v ktorom
sme sa, dospelí, ešte vedeli dívať na Vianoce ako
na zázrak. Kedy prišiel čas, keď si sviatočné čisté
veci prestali všímať našu dušu a ona osamela,“ citoval F. Kovár z diela Milana Rúfusa „Hudba pod ľadom.“ Zamyslenie sa nad zmyslom Vianoc korunovalo vystúpenie Mariána Vargu s hudbou J. S.
Bacha a upravených ľudových melódií a Komorného orchestru Musica Aeterna.
Záver programu ohriala Mamina koleda od
M. Rúfusa a Tichá noc v podaní všetkých účinkujúcich. Po jej posledných tónoch, na rozlúčku,
opäť zazneli pastierske trúby.
Originálny scenár a réžiu Vianočného koncertu
pripravil Mgr. Juraj Hamar, PhD., umelecký poradca súboru FS Gymnik pri FTVŠ UK.
Radosť a spokojnosť s programom, bohatým na
nevšedné umelecké zážitky, vyjadrovali hostia
i v Rektorskej sieni UK, kam ich na záver večera
pozval rektor UK na pohár sektu.
(jh)

Detský folklórny súbor Vienok z Bratislavy
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Na Univerzite Komenského nadobudol 1. januára 2006 účinnosť nový právny predpis – Základné pravidlá podnikateľskej činnosti
Univerzity Komenského, ktoré v zmysle platných zákonov upravujú legislatívny rámec a rozširujú možnosti doterajšej podnikateľskej
činnosti fakúlt a súčastí UK. Zároveň zvyšujú ich kompetencie pri získavaní mimodotačných zdrojov. V tejto súvislosti sme požiadali
o rozhovor autorku dokumentu – JUDr. Máriu Duračinskú, CSc., prorektorku UK pre oblasť legislatívy.

Nové zásady podnikateľskej činnosti
na Univerzite Komenského
z Ako bola doteraz na UK legislatívne ošetrená podnikateľská
činnosť?
– Doteraz sa podnikateľská činnosť na UK riadila najmä príslušnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi, zvlášť zákonom o vysokých
školách a zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Nájom
nebytových priestorov, ktorý sa tiež považuje za podnikateľskú činnosť,
sa riadil zjavne neaktuálnou smernicou UK ešte z roku 1994. Nemali sme
teda žiadny vnútorný predpis, ktorý by na univerzite upravoval všetky stránky podnikateľskej činnosti. Navyše nutnosť nového interného právneho
predpisu vyvolala aj skutočnosť, že od 1. januára 2003 je UK vlastníkom
majetku štátu, ktorý mala dovtedy v správe a ktorý je tiež možné vhodným
spôsobom využívať k podnikateľskej činnosti. Tento nový právny predpis je
výsledkom kolektívnej práce vedenia UK a fakúlt, ktoré v pripomienkovom
konaní napomohli k vytvoreniu jeho konečného znenia. Prirodzene, že v ňom
rešpektujeme všetky relevantné zákony a právne normy platné v SR.
Základnou premisou je, aby podnikateľská činnosť na UK slúžila k účinnejšiemu využitiu ľudských zdrojov a majetku UK, pritom však neohrozila
kvalitu, rozsah a dostupnosť činností, ktoré sú naším poslaním ako verejnej
vysokej školy. A prirodzene, aby sme získali ďalšie zdroje príjmov na dofinancovanie činnosti a rozvoja UK.
z Mali by sme zreteľne rozlišovať, čo je a čo nie je podnikateľská
činnosť.
– Činnosti, ktoré UK vykonáva v rámci úloh stanovených zákonom o vysokých školách, nie sú podnikateľskou činnosťou, avšak pozor – ak sa
nevykonávajú sústavne za úhradu s cieľom dosiahnuť zisk. Ide o poskytovanie vysokoškolského vzdelávania, o realizáciu výskumnej a vývojovej činnosti, najmä základného výskumu, a o poskytovanie ďalšieho vzdelávania
tak, ako to vymedzujú príslušné zákony. Školné a poplatky spojené so štúdiom, vyberané vo výške a za podmienok uvedených v zákone o vysokých
školách, nesmieme považovať za príjmy z podnikateľskej činnosti.
Na druhej strane pod podnikateľskou činnosťou rozumieme najmä aktivity poskytované tretím osobám za úhradu, realizovaním ktorých sa dá dosiahnuť zisk. Patria sem napr. rekvalifikačné, špecializované a iné kurzy,
ak sú vykonávané sústavne, predaj skrípt, vzdelávacej a inej literatúry,
realizácia aplikovaného výskumu na základe zmluvy s podnikateľským
subjektom, organizačné zabezpečenie vedeckých a odborných podujatí,
poradenská činnosť, stravovacie a reprografické služby pre verejnosť, poskytovanie ubytovania osobám, ktoré nie sú študentmi VŠ, nájom nebytových priestorov, pozemkov, strojov a zariadení, poskytovanie reklamných
a propagačných služieb, ako aj ostatné platené služby, ktoré prinášajú zisk.
Dodávam však, že podnikať môžeme len v tých oblastiach, na ktoré má
UK oprávnenie zo zákona, alebo na ktoré má UK vydané živnostenské,
resp. iné oprávnenie. Okrem zamestnancov UK sa do podnikateľskej činnosti môžu zapájať aj študenti UK a iné fyzické a právnické osoby, ale iba
na základe zmluvy s UK. Za realizáciu podnikateľskej činnosti sú na fakultách v plnom rozsahu zodpovední dekani fakúlt, na samostatne hospodáriacich súčastiach UK ich riaditelia, na RUK a centrálne financovaných súčastiach kvestor UK a vedúci príslušnej súčasti.
z Aké sú kompetencie fakúlt a súčastí UK pri uzatváraní zmlúv?
– Podnikateľská činnosť sa uskutočňuje na základe písomnej zmluvy,
ktorá sa uzatvára pred začatím plnenia predmetu zmluvy. Celý priebeh
podnikateľskej činnosti musí byť podložený dokumentáciou vedenou v osobitnom spise.
Zmluvy a objednávky, ktoré na fakulte súvisia s jedným projektom podnikateľskej činnosti, môže až do výšky 750 000 Sk vrátane DPH podpísať
dekan príslušnej fakulty. V ostatných prípadoch zmluvy podpisuje rektor
UK. Ak ide o podnikateľskú činnosť, ktorú zabezpečuje samostatne hospodáriaca súčasť UK, schvaľuje ju príslušný riaditeľ súčasti a kvestor UK. Po
predchádzajúcom súhlase kvestora môže riaditeľ súčasti podpísať zmluvný
záväzok do výšky 300 000 Sk vrátane DPH. V ostatných prípadoch zmluvu podpisuje rektor UK. Ak podnikateľskú činnosť realizuje RUK a centrálne
financovaná súčasť UK, objednávku potvrdzuje alebo zmluvu podpisuje
rektor UK.
z Je podnikanie na UK limitované ešte ďalšími podmienkami?
– Podnikateľská činnosť sa na UK môže vykonávať len za podmienky, že
minimálne jej výnosy pokryjú celkové náklady vynaložené na ňu v účtovnom období. V cene musí byť zakalkulovaný zisk najmenej vo výške 5 %
z celkových nákladov na podnikateľskú aktivitu. Výdavky na energie, tele-
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komunikácie, prípadne na údržbu a opravy priestorov využívaných na podnikanie sa priebežne refundujú v rozsahu skutočne vynaložených výdavkov
spravidla na dotačný účet príslušnej fakulty či súčasti, a to najneskôr do
konca účtovného obdobia. Celý ekonomický proces podnikateľskej činnosti, teda hlavne výnosy a náklady, sa zásadne sleduje a eviduje oddelene
od hospodárenia fakulty či súčasti, a to na samostatnom účte vedenom
od 1. januára 2006 v Štátnej pokladnici.
z Existujú pravidlá aj pre rozdelenie zisku?
– Ak UK ako celok dosiahne kladný hospodársky výsledok, delí sa zisk
(po odrátaní dani z príjmu právnickej osoby) dosiahnutý podnikateľskou
činnosťou v rámci konkrétneho projektu nasledovne: 70 % zisku ostáva
pracovisku, ktoré priamo realizovalo podnikateľskú aktivitu, ako zdroj na
modernizáciu a rekonštrukciu, prípadne na bežné výdavky, 10 % sa odvádza fakulte či súčasti na dofinancovanie bežných výdavkov, resp. na modernizáciu a rekonštrukciu spoločných priestorov, 10 % prislúcha rezervnému fondu UK a 10 % je určených pre fond reprodukcie UK.
Prirodzene, že na podnikateľskú činnosť sa nemôžu využívať finančné
prostriedky získané zo štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov určených
na financovanie hlavných úloh UK.
z Platí na UK voľnosť tvorby cien?
– Tvorba cien, prác a služieb v rámci podnikateľskej činnosti sa obvykle
stanovuje dohodou medzi objednávateľom a UK s prihliadnutím na príslušné
zákony a vyhlášky. Napr. cena nájmu nebytových priestorov a cena nájmu
hnuteľných vecí musí zodpovedať cene bežne používanej v tom mieste
a v tom čase, zohľadňovať i kvalitu, druh a prípadnú mieru opotrebenia. Základom pre stanovenie ceny je kalkulácia ekonomicky oprávnených nákladov plus minimálne 5 % zisku z celkových nákladov.
z Kto na UK môže vykonávať podnikateľskú činnosť?
– Môžu to byť aj zamestnanci UK v rámci určeného týždenného pracovného času, alebo na základe pracovných zmlúv, resp dohôd o vykonaní práce. Rozsah práce však nesmie presiahnuť 300 hodín v kalendárnom roku, pretože inak by ich výkon v pracovnom pomere bol pre UK
neúčelný a nehospodárny. Môžu ju však vykonávať aj iné fyzické osoby,
ktoré UK zamestná v rámci podnikateľskej činnosti na základe pracovných
zmlúv, dohôd o vykonaní práce, alebo v prípade študentov na základe dohôd o brigádnickej práci. Ich odmeňovanie sa uskutočňuje z prostriedkov
podnikateľskej činnosti v súlade s platnými mzdovými predpismi, resp.
dohodou o výške odmeny pri dohodách o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru.
Za práce súvisiace s podnikateľskými aktivitami, ktoré vykonávajú zamestnanci UK nad rámec svojich bežných pracovných povinností, možno poskytovať aj odmeny. Tieto mzdy a odmeny sa však vyplácajú až po úhrade
faktúry odberateľom, resp. po úhrade zmluvne dohodnutej ceny za objednané výkony. Ak fakturácia prebieha v dohodnutých časových intervaloch,
možno odmeny a mzdy vyplácať priebežne. Všetky mzdové náklady vrátane odvodov sú nákladmi podnikateľskej činnosti a súčasťou kalkulácie jej
ceny.
z A čo dane?
– Plnenie daňových povinností za UK zabezpečuje všeobecná učtáreň
RUK. Treba vysvetliť, že predmetom dane verejnej vysokej školy sú príjmy
z činností, ktorými sa dosahuje zisk, vrátane príjmov z predaja majetku,
príjmov z nájomného, z reklám apod. Od dane z príjmu sú oslobodené
príjmy plynúce z hlavnej činnosťou UK vymedzenej zákonom o vysokých
školách, okrem príjmov z činností nadväzujúcich na vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, liečebno-preventívnu, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť,
ktoré sú podnikaním, t.j. vykonávajú sa za úhradu a sústavne za účelom
dosiahnutia zisku. Zdaňované nie sú občasné, resp. jednorazové príjmy,
napr. príjmy z občasných prednášok a vedeckých sympózií organizovaných za odplatu. Od dane z príjmu sú oslobodené aj grantové finančné
prostriedky, poskytované na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je
SR viazaná. Tieto finančné prostriedky sa nezahrňujú do príjmu, t.j. neovplyvňujú základ dane z príjmu. Rovnako ani výdavky vynaložené v súvislosti s dosiahnutím príjmu z týchto grantov, nie sú uznanými daňovými výdavkami a nezahrňujú sa do základu dane.
Na zaplatení dane z príjmu právnickej osoby za UK sa podieľajú jednotlivé súčasti a jednotlivé fakulty v takom pomere, v akom sa podieľali na
vytvorení zisku z podnikateľskej činnosti.

Zmeny v spolupráci s Japonskom
Ako sme už nedávno v krátkosti informovali, dňa 25. novembra 2005 navštívila Univerzitu Komenského delegácia Tokyo Foundation z Japonska –
Ellen E. Mashiko, výkonná riaditeľka nadácie, a Keito Sugai, vedúci programový administrátor nadácie.
V roku 2005 totiž uplynulo 10 rokov od podpisu
zmluvy s Tokyo Foundation, vtedy nesúcou oficiálny názov po svojom zakladateľovi a na UK
dodnes známou ako SASAKAWA Foundation
(http://www.tkfd.or.jp/eng/index.shtml./, o spolupráci v rámci programu The Roichi Sasakawa
Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF).
Ako je známe, predmetom zmluvy s UK je finančný dar na podporu vzdelania a vedy v spoločenskovednej oblasti na UK, ktorý predstavuje 70 %
ročného úroku zo základiny 1 milión USD uloženej v HVB banke. Vzhľadom na nízke úročenie
vkladov v bankách však začal byť celý projekt
ohrozený. Vďaka prezieravosti Oddelenia medzinárodných vzťahov RUK sa síce podarilo v časoch,
keď úroková miera ešte predstavovala 6 %, vytvoriť istú finančnú rezervu, a to jednoducho tak, že
doktorandom na 5-mesačné zahraničné pobyty
neboli poskytované granty v paušálnej výške, ale
v závislosti od reálnych životných nákladov v tejktorej krajine. Z dlhodobého hľadiska však táto situácia nebola udržateľná, a preto z iniciatívy OMV
RUK sa hlavnou témou stretnutia stalo rokovanie
o istých úpravách zmluvy podpísanej v r. 1995 tak,
aby reflektovali súčasnú finančnú situáciu. Na rokovaní, na ktorom bol prítomný i doc. F. Gahér,
rektor UK, boli dohodnuté nasledovné zmeny:
− Projekt bude rozšírený i o FSEV UK, ktorá v čase
podpisu pôvodnej zmluvy ešte nebola zriadená.
− Nastane zmena v periodicite prideľovania grantov a štipendií, 3-semestrálne obdobie nahradí
2-semestrálne. Toto 2-semestrálne obdobie, zosúladené s trvaním akademického roka, bude
flexibilnejšie z hľadiska administrácie programu
a pre študentov lepšie sledovateľné. V zmysle
tejto zmeny možno očakávať, že najbližšia výzva na podávanie prihlášok pre akademický rok
2006/2007 bude uverejnená na jar 2006.
− V dôsledku nízkeho úročenia základného vkladu
a vzhľadom na vyššiu periodicitu cyklov udeľovania grantov a štipendií bude znížený minimál-

ny počet udelených grantov, a to zo štyroch na
dva v oboch kategóriách.
Možno považovať za úspech rokovania, že japonská strana všetky návrhy za UK akceptovala
v plnom rozsahu.
Súčasne predstavitelia TF ponúkli UK možnosť
zapojenia sa do mobilitného programu pre štipendistov SYLFF „SYLFF FELLOWS´MOBILITY
PROGRAM“, ktorý je zvlášť finančne garantovaný a ktorý podporuje mobilitu v rámci univerzít
zapojených do programu v trvaní od 1 do 12 mesiacov. UK, samozrejme, ponuku privítala a plánuje sa zapojiť od r. 2007. Dôležitou podmienkou
dobrého fungovania SYLFF FMP je však požiadavka na ponuku širokého spektra študijných
programov poskytovaných v anglickom jazyku.
Bohužiaľ, v tomto má UK stále veľké rezervy, čo
je nesmiernou brzdou rozvoja medzinárodných
vzťahov UK a príčinou straty mnohých atraktívnych
ponúk na spoluprácu.

Názvy obcí a miest ako živé kroniky
Na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka 2005, ktorý sa konal v dňoch 10. – 13. 11. 2005, prezentovalo Literárne osvetové centrum zaujímavý knižný titul Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch
obcí a miest, ktorého autorom je popredný slovenský jazykovedec a slavista univerzitný profesor
Rudolf Krajčovič. Na základe dlhoročného výskumu dejín slovenského jazyka a pedagogického pôsobenia na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty UK skúmal nadväznosť významov slovnej
zásoby slovenského jazyka na praslovanské obdobie a ich kontinuitu až do súčasnosti. Profesorovi
Krajčovičovi nejde len o jazykovednú charakteristiku miestnych názvov, ale o priblíženie motivačných
činiteľov a historických okolností, v ktorých konkrétny názov vznikol. V knihe sa pútavou formou približujú miestne názvy nielen s ohľadom na ich pomenovaciu, identifikačnú, resp. orientačnú funkciu,
ale sa v nich odráža množstvo znakov, ktoré si zo súčasného pohľadu čitateľ často neuvedomuje.
Výklad jednotlivých názvov je zoradený tematicky, chronologicky aj areálovo, a to od najstarších čias –
od pobytu Rimanov a Kvádov cez veľkomoravské obdobie, Nitrianske kniežatstvo až po súčasnosť.
A tak osobitný tematický okruh tvoria názvy motivované najstaršími slovanskými osobnými menami
(Mojmírovce, Sebedražie, Majcichov), osobitne sa predstavuje skupina názvov, v ktorých sa odráža hierarchizácia spoločnosti v čase vzniku názvu (názvy motivované slovami kráľ, kňahyňa, špán, kňaz ešte
vo význame „náčelník, správca väčšej obce, oblasti“), činnosť, resp. zamestnanie či poslanie obyvateľstva odrážajú služobnícke názvy (Hrnčiarovce, Štitáre, Tesáre, Obsolovce, Sokol, Sokolče, Sokolovce,
Zlatníky). V samostatných celkoch sa predstavujú názvy, ktoré motivovala taká slovná zásoba, ktorá
sa nám do súčasnosti nezachovala a o jej prítomnosti v starej slovenčine svedčia práve miestne názvy
(názov Veča od slova veča = miesto poradného zhromaždenia ľudu, názov Leles od slova lel = lietajúci bôžik lásky).
Kniha Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest má vysokú odbornú úroveň, napísaná je však štýlom, ktorý je zrozumiteľný každému čitateľovi so záujmom o hľadanie pôvodu konkrétneho miestneho názvu. Kniha má veľkú poznávaciu hodnotu aj z hľadiska poznávania staršej slovenskej
slovnej zásoby a jej porovnávania s ostatnými slovanskými jazykmi a stáva sa hodnotným zdrojom
poznatkov rovnako pre fundovaných odborníkov ako aj pre bežného čitateľa. Živé kroniky slovenských
dejín skryté v názvoch obcí a miest sú v pravom zmysle kronikou slovnej zásoby, ktorá motivovala vznik
našich miestnych názvov. A práve nimi autor dokumentuje významnú národnoidentifikačnú povahu
slov, ktoré naši predkovia používali a ktorá sa nám zachovala v podobe miestnych názvov v domácich,
často aj v inojazyčných pamiatkach.
Pre študentov a učiteľov FiF UK sa prezentácia knihy uskutočnila dňa 12. decembra 2005 v knižnici Slovanského seminára.
(žg)

Hostí z Japonska mimoriadne oslovil poobedňajší program stretnutia, na ktorom sa za prítomnosti prodekanov fakúlt zapojených do programu
zoznámili so štipendistami programu za rok 2004/
2005, ktorí stručne predstavili svoje diplomové
a doktorské práce (M. Bobáková, M. Hrabovký,
Mgr. T. Hrustič, M. Šagát – FIF UK, Mgr. F. Olšavský
– FM UK, V. Regec – PdF UK). Na záver prezentácie výkonná riaditeľka E. Mashiko poďakovala
štipendistom a neformálne s nimi diskutovala
o ďalších možnostiach poskytovaných Tokyo
Foundation, vrátane možnosti založenia klubu
štipendistov SYLFF na UK.
So slovami vďaky za nezištnú a dlhoročnú podporu vzdelania a vedy na UK odovzdal rektor UK
hosťom Pamätnú medailu UK. Veríme, že odchádzali z Bratislavy spokojní a že vzájomné dobré
vzťahy sa budú aj naďalej rozvíjať.
Mgr. M. Belková, vedúca Oddelenia
medzinárodných vzťahov RUK

Ocenenie
slovenských historikov
Historický inštitút Jagelovskej univerzity
v Krakove udelil Martinovi Homzovi z Katedry slovenských dejín a Michalovi Slivkovi
z Katedry archeológie (obaja z Filozofickej
fakulty UK) čestnú cenu Waclawa Felczaka
a Henryka Wereszyckého za publikáciu Terra
Scepusiensis: Stav bádania o dejinách Spiša.
Ide o piaty ročník priznávania tohto ocenenia, ktoré je určené pre najlepšiu knihu z predmetu dejín strednej Európy. Spolu so slovenskými historikmi si ocenenie prevzali aj
Dr. Ryszard Gladkiewicz a prof. Michal Pulaski
z Poľska, ktorí boli zodpovední za edíciu poľskej časti knihy.
Obaja historici sú prvými ocenenými Slovákmi. Cenu v minulých rokoch dostali napríklad historici István Kovács z Maďarska,
Jerzy Kloczowski z Poľska, Ján Němeček
z Česka alebo Alberto Basciani z Talianska.
Publikácia mapuje dejiny Spiša od staršej
doby kamennej po súčasnosť. V piatich sekciách podľa jednotlivých období viac než
sedemdesiat vedcov zo Slovenska, Poľska,
Maďarska, Nemecka a Fínska načrtáva aktuálnu situáciu vedy o dejinách Spiša. Obsahuje slovenskú, poľskú, nemeckú a maďarskú
bibliografiu najdôležitejších diel o jeho dejinách (ďalšie informácie na www.scepus.org).
Sme, 8. 12. 2005
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O zámeroch Univerzity Komenského, ako aj o význame implementácie finančno-informačného systému SOFIA na UK, poskytol v novembri 2005
doc. F. Gahér, rektor UK, rozhovor redaktorovi interného časopisu Siemens Business Services – „News4U“. S dovolením redakcie prinášame jeho
skrátený obsah.

S rektorom UK o SOFII
Aké najdôležitejšie úlohy musí v nasledujúcich rokoch univerzita splniť,
aby si zachovala a zvýraznila svoje postavenie na Slovensku a v rámci
Európy?
– Ciele Univerzity Komenského do roku 2008 sú podrobne definované
v Dlhodobom zámere UK. Stručne a v syntetickej podobe povedané – UK
chce naďalej byť nielen najvýznamnejšou univerzitou na Slovensku, formálne
dosiahnuť status výskumnej univerzity (research university), ale chce byť
aj významnou a modernou univerzitou v stredoeurópskom priestore. Chceme uspieť v medzinárodnej konkurencii v rámci Európskej únie a hmatateľne
tak prispieť k tomu, aby sa aj na Slovensku reálne budovala spoločnosť
založená na vedomostiach a znalostiach.

Nový finančný informačný systém je založený na podobných princípoch, ako sú ekonomické informačné systémy ďalších významných
univerzít v rámci Európy (napr. Viedenská univerzita). Ako zmení používanie rovnakých finančných štandardov vnímanie UK ako partnera
pre spoluprácu v medzinárodných projektoch?
– Nechcel by som preceňovať úlohu FIS-u a jeho vplyv na oblasť medzinárodnej spolupráce UK so zahraničnými partnermi v blízkom časovom
horizonte. Som však presvedčený, že tak, ako sa dlho buduje dobré meno
a následný benefit je veľmi cenný, aj FIS môže v budúcnosti prispievať
k upevneniu dobrého mena UK a dôveryhodnosti tímov z UK. To iste podporí ústretovosť zahraničných partnerov.

Ako k plneniu týchto úloh môže prispieť nový Finančný informačný
systém (FIS)?
– Hoci profesionálne pochádzam z akademického prostredia, ako manažér vo funkcii rektora som si dávnejšie ujasnil, čo všetko v činnosti vysokej
školy môže byť výrazne ovplyvnené – či už kladne alebo záporne – ekonomickou stránkou procesov. Z pohľadu riadenia je aj univerzita firma ako
každá iná, so všetkými dôsledkami. Má niektoré špecifiká: je verejnoprávnou
a samosprávnou inštitúciou, ktorej cca 80 % nákladov je krytých zo štátneho rozpočtu a účty sú vedené v Štátnej pokladnici. Tieto špecifiká spolu
s okolnosťou, že je na slovenské pomery veľmi veľkou „firmou“ s viac ako
4 600 zamestnancami a 2,5 miliardovým rozpočtom, zvýrazňujú potrebu
presnej účtovnej evidencie. Ale nielen to. Od nového finančného informačného systému očakávam výrazné zefektívnenie riadenia na všetkých úrovniach, maximálne presnú evidenciu hospodárenia, rýchly a komfortný prístup
zodpovedných pracovníkov k aktuálnym stavom finančných prostriedkov.
To všetko nielen pre akademických funkcionárov a hospodárskych pracovníkov, ale aj pre riešiteľov grantov a projektov podnikateľskej činnosti.

Finančný informačný systém bude postupne nasadzovaný pravdepodobne na všetkých slovenských verejných vysokých školách.
Aké očakávanie viedlo UK k účasti v najnáročnejšej časti projektu –
pilotnému nasadeniu ?
– Tých očakávaní bolo viac – o niektorých obsahových som už hovoril.
Rozhodnutie akceptovať ponuku MŠ SR stať sa pilotnou školou bolo motivované jednak tým, že budeme mať nový FIS skôr, jednak tým, že budeme
spolupracovať na jeho nastavení na naše potreby, aby sme dostali systém
šitý na mieru. UK je asi jediná skutočne decentralizovaná vysoká škola na
Slovensku, a túto črtu sme si chceli zachovať aj napriek tomu, že centralizácia ekonomických činností v každej firme má svoje výhody.

Na zabezpečenie plnenia dlhodobých zámerov je potrebný čo možno
najpresnejší odhad a odôvodnenie ich finančných potrieb. Kde vidíte najväčší potenciál využitia nových informácií?
– Ak sa doteraz rozdeľovali prostriedky zo štátneho rozpočtu medzi vysoké
školy okrem iného podľa tzv. koeficientov ekonomickej náročnosti, ktoré
boli určené pred mnohými rokmi z nie najpresnejších podkladov a do istej
miery konvenčne, tak nový FIS poskytuje nástroje na zreálnenie týchto koeficientov. Obsahuje totiž nepreberné možnosti výberu prehľadných výstupov, akými sú napríklad skutočné náklady na štúdium jedného študenta
daného študijného programu a pod. To napr. umožní vedeniam škôl a fakúlt preukázateľne odôvodňovať nevyhnutné zmeny v uvedených koeficientoch pre konkrétne študijné programy, aby sme z ekonomických dôvodov
nemuseli utlmovať ten-ktorý študijný program, ak je pre spoločnosť potrebný.

Podobné projekty čakajú aj na ďalšie verejné vysoké školy na Slovensku. Aké zhodnotenie priebehu projektu a odporučenie máte pre
vedenia škôl, ktoré budú nasadzovať informačný systém v ďalších
vlnách?
– Na jednej strane to budú mať ostatné verejné vysoké školy o poznanie
ľahšie než my, pretože „etalón UK/Žilinská univerzita“ je hotový a bude sa
už podstatne ľahšie parametrizovať pre konkrétne podmienky iných vysokých škôl. Ak hodnotím našu skúsenosť s priebehom projektu, tak rád vyzdvihnem kladnú stránku, a síce to, s akým nasadením členovia projektového tímu UK k nemu pristupovali, ako sa mu úprimne tešili a ako mnohí
z radov užívateľov s projektom rástli a rastú. V každom prípade by som vedeniam škôl odporúčal, aby k tomuto nasadzovaniu pristupovali s maximálnou zodpovednosťou a vyčlenili na to naozaj najlepších ľudí a nebáli sa ich
dostatočne motivovať. Možno ani presne netušia, aká odmena ich čaká –
kde všade a v čom všetkom im nový FIS pomôže skvalitniť riadiacu prácu.
Podmienkou však je, že všetky potrebné údaje budú do systému včas
a pravidelne zadávané. To však závisí od ľudí, to už sám systém nemôže
zabezpečiť.

Nový projekt medzinárodnej spolupráce

Zmluva o spoločnom diplome v odbore prekladateľstvo
Delegácia Univerzity Komenského vedená
MUDr. P. Osuským, CSc., prorektorom UK,
navštívila v dňoch 30. 11. – 2. 12. 2005 Univerzitu Marc Bloch v Strasbourgu, aby tu podpísala
zmluvu o spolupráci oboch univerzít na projekte
o spoločnom diplome v odbore prekladateľstvo,
ktorého hlavným iniciátorom a riešiteľom za slovenskú stranu je doc. PhDr. A. Butašová, CSc.,
z Katedry románskych jazykov a literatúr PdF UK.

6

Oficiálny akt podpisu sa uskutočnil na Inštitúte
prekladateľstva, tlmočníctva a medzinárodných
vzťahov Fakulty jazykov aplikovanej lingvistiky
a spoločenských vied UMB za prítomnosti prof.
Francois-Xavier Cuche, rektora Univerzity M. Blocha, riaditeľa a pracovníkov inštitútu a ďalších členov vedenia univerzity. Podpis zmluvy znamená
rozšírenie doterajšej štandardnej zmluvnej bilaterálnej spolupráce a spolupráce v rámci programu

Socrates/Erasmus o novú dimenziu, ktorá v súčasnom európskom priestore predstavuje jednu
z priorít bolonského procesu. Uzatvorenie konkrétnej dohody o spolupráci na projekte nesporne zohrá svoju pozitívnu úlohu aj v evalvačnom
procese UK.
Súčasťou oficiálneho programu bol „krst“ miestnosti, v ktorej rokovanie prebiehalo. Dostala meno
„BRATISLAVA, Pozsony – Pressburg“ a jej „krstným otcom“ sa v zastúpení rektora UK stal MUDr.
P. Osuský, CSc., prorektor UK.
O vysokej profesionálnej úrovni prípravy návštevy a o dôležitosti, ktorú tomuto projektu prisudzujú
francúzski hostitelia, svedčí fakt, že o podpise
zmluvy informovala verejnosť aj miestna tlač.
Napriek krátkemu času pobytu, ktorý nám nedovolil bližšie poznať mesto, hlboko nás svojou
atmosférou oslovilo aspoň historické centrum
Strasbourgu s majestátnou katedrálou, predvianočnou výzdobou a ľudovými trhmi. Sme radi, že
vďaka „zahraničnej politike“ univerzity môžeme
našim študentom a pedagógom prostredníctvom
mobilít priblížiť aj tento kút sveta. V tejto súvislosti
patrí naša vďaka tiež Francúzskemu inštitútu v Bratislave, ktorý roky štedrou finančnou podporou
umožňuje našim študentom a pedagógom realizáciu mnohých aktivít a zaujímavých projektov vo
frankofónnej oblasti.
(mb)

„Študentská osobnosť roku 2004“ je z Univerzity Komenského
Slovenská komora mladých, ako partnerská
organizácia Svetovej komory mladých pôsobiacej
v 125 krajinách sveta, vyhlásila na jar roku 2005
celoslovenský projekt „Študentská osobnosť Slovenska roku 2004“. Dekani fakúlt slovenských
vysokých škôl mali možnosť nominovať na toto
ocenenie svojich najlepších študentov, a to nielen
študentov s výborným prospechom, ale aj študentov, ktorí vynikli v oblasti vedy a výskumu, umenia
a športu. Študentov, ktorí zviditeľnili na medzinárodnom poli nielen konkrétnu fakultu, vysokú školu, ale najmä Slovenskú republiku. Odborným garantom podujatia bola Slovenská akadémia vied
a vyhlásenie výsledkov projektu „Študentská
osobnosť Slovenska roku 2004“ sa konalo
12. decembra 2005 v priestoroch historickej
sály Grasalkovičovho kaštieľa v Ivanke pri Dunaji. Patronát nad projektom prevzal prezident
Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.
Do projektu prihlásili dekani fakúlt slovenských
vysokých škôl celkom 75 študentov. Z uvedeného počtu vybrala komisia TOP 10 študentov, medzi ktorými nechýbali ani zástupcovia našej univerzity, dnes už absolventi MUDr. Ing. Bc. Peter
Celec, PhD., a Mgr. Jozef Krnáč. Celkovým víťazom tohto projektu sa stal MUDr. Ing. Bc. Peter
Celec, PhD.
MUDr. Ing. Bc. Peter Celec, PhD., absolvent
Lekárskej fakulty UK, nedávno obhájil dizertačnú
prácu na tému „Chronobiologické aspekty hladín
salivárneho testosterónu u mužov“, závery ktorej
sú iste zaujímavé nielen pre odbornú, ale aj pre
laickú verejnosť. Okrem toho je absolventom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a v súčasnosti študuje špecializáciu molekulárna biológia na Prírodovedeckej
fakulte UK. V rámci vedeckej práce sa zaoberá
molekulárnou medicínou, kde sa celý kolektív
snaží pomocou klasickej a alternatívnej génovej
terapie v animálnych experimentoch ovplyvniť
angiogenézu – tvorbu nových ciev. V spolupráci
so školiteľkou doc. MUDr. Danielou Ostatníkovou,
PhD., pracujú na problematike vplyvu pohlavných
hormónov na rôzne funkcie mozgu. Výsledky vedeckej práce pravidelne publikuje v zahraničných
karentovaných časopisoch.
MUDr. Ing. Bc. Peter Celec, PhD., je činný aj vo
viacerých občianskych združeniach, bez existencie ktorých by sa podľa jeho slov nemohol veno-

MUDr. Ing. Bc. P. Celec, PhD., a Mgr. J. Krnáč
vať vede ani ničomu inému. Združenie Klub detskej nádeje združuje študentov viacerých fakúlt,
ktorí uľahčujú život detským najmä onkologickým
pacientom v nemocnici na Kramároch, ale ich
činnosť je viditeľná na viacerých oddeleniach.
Dominantnou aktivitou je organizovanie detských
táborov pre deti z onkologických a kardiologických oddelení. Ďalšie občianske združenie, kde
sa MUDr. Ing. Bc. Peter Celec, PhD. angažuje, je
BiomeD – vedecky orientované združenie študentov Lekárskej a Prírodovedeckej fakulty UK. O práci MUDr. Ing. Bc. Petra Celeca, PhD., svedčí aj
mnoho ocenení z rôznych olympiád, študentských
vedeckých konferencií, ale aj Akademické pochvaly dekana Lekárskej fakulty UK (2003) a rektora UK (2002).
Mgr. Jozef Krnáč, je absolvent Fakulty telesnej
výchovy a športu UK, reprezentant Slovenskej
republiky v džudo, známy olympionik, ktorý v roku 2004 obdržal Akademickú pochvalu rektora
UK. Športu, konkrétne džudu, sa venuje už od
svojich detských rokov a za ten čas nazbieral
mnoho titulov majstra Slovenskej republiky. Oveľa
cennejšie sú však jeho športové výsledky dosiahnuté na vrcholných kontinentálnych a svetových
podujatiach. Na Majstrovstvách Európy juniorov

obsadil raz prvé, raz druhé a raz tretie miesto
a takisto raz vybojoval titul svetového juniorského
majstra. Na Svetovej univerziáde obsadil dvakrát
tretie miesto a na Akademických majstrovstvách
sveta raz prvé a dvakrát tretie miesto. Nestratil sa
ani v seniorských kategóriách. Na Majstrovstvách
Európy obsadil raz druhé a raz tretie miesto a na
Majstrovstvách sveta mu patrila siedma priečka.
Najvýraznejším úspechom Mgr. Jozefa Krnáča
je však úspech olympijský: na Hrách XXVIII. Olympiády v roku 2004 v Aténach obsadil v hmotnostnej kategórii do 66 kg druhé miesto a ide o historicky prvú medailu pre Slovenskú republiku
v džudo.
Džudo je pre Mgr. Jozefa Krnáča životným štýlom a veríme, že urobí všetko pre to, aby sa kvalifikoval na olympijské súťaže v roku 2008 v Pekingu. Priniesť druhú olympijskú medailu by stálo
za to...
Záverom mi už neostáva nič iné len zablahoželať obidvom absolventom našej univerzity a popriať im veľa úspechov v ich profesiách, aby boli
neustále na špici diania a aby svojimi výsledkami
udávali tempo pre ich nasledovníkov.
Mgr. František Seman, PhD.,
FTVŠ UK

Otvorenie nových laboratórií
V rámci Európskeho týždňa vedy (ETV) boli 9. novembra 2005 na Prírodovedeckej fakulte UK
slávnostne otvorené nové unikátne laboratóriá. V Celofakultnom rádioizotopovom laboratóriu na Katedre biochémie (špičkové pracovisko I. kategórie pre prácu s otvorenými žiaričmi) bude možné robiť
experimenty v biochémii a molekulárnej biológii, napr. značenie a detekcia nukleových kyselín, metódy
hybridizácie DNA a RNA, meranie importu a exportu biomakromolekúl cez biologické membrány, rádioimunologické analýzy využitím rádioizotopom značených hormónov, metabolické značenie mikrobiologických kultúr, ako aj ďalšie typy experimentov. Rekonštruované medzinárodne akreditované
a autorizované Skúšobné laboratórium rádiochemickej analýzy na Katedre jadrovej chémie bude slúžiť
pre minucióznu analýzu prírodných a umelých rádionuklidov. Viacúčelové laboratórium spektrálnych
metód a laboratórium vybavené fluorimetrom na Katedre fyzikálnej a teoretickej chémie otvára nové
možnosti pre štúdium supramolekulových komplexov metodou statickej fluorescenčnej spektroskopie,
ako aj značenie a detekciu biologicky zaujímavých molekúl. Supramolekulové komplexy vykazujú zaujímavé elektrooptické vlastnosti. Ďalej viacúčelové laboratórium poskytuje zlepšené možnosti pre spektrálne a kinetické merania v širokom intervale vlnových dĺžok, ako aj presne merania acidity a vodivosti
roztokov. Tieto prístroje umožnia detailnejšie štúdium vlastností roztokov z hľadiska solvatácie látok,
čo je dôležité pre posudenie ich reaktivity v danom prostredí.
Laboratóriá boli financované z grantových prostriedkov, z fondov rozvojového projektu MŠ SR, z mimorozpočtových zdrojov a z darov sponzorov. Rádioizotopové laboratórium je výsledkom sústredeného
úsilia biologickej a chemickej sekcie za podpory vedenia fakulty. Dôležitým partnerom pri jeho otvorení
boli aj firma Merck, a.s., a Občianske združenie Natura, ktoré veľkou mierou spolufinancovali jeho prístrojové vybavenie a pomohli vo finálnej fáze inštalácie nových prístrojov. Laboratórium pre Ramanovu
spektroskopiu je výsledkom spolupráce Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie a Medzinárodného laserového centra.
Vedenie fakulty vyslovuje úprimnú vďaku všetkým pracovníkom, ktorí sa zapojili do tejto modernizácie, najmä Dr. G. Gavurníkovej, doc. J. Nosekovi. doc. K. Mikušovej, prof. J. Kolarovovi,
prof. M. Kollárovej, Dr. E. Hlinkovej, Dr. O. Rosskopfovej, doc. Ľ. Mátelovi, doc. O. Vollárovej,
doc. D. Veličovi a doc. J. Benkovi.
Všetky laboratóriá budú slúžiť pre diplomantov, doktorandov, učiteľov a vedeckých pracovníkov fakulty.
Laboratóriá môžu poskytovať služby aj mimofakultným pracoviskám alebo firmám.
Ivan Černušák, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK
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Predstavujeme
Ústav humanitných štúdií Pedagogickej fakulty UK
Na Pedagogickej fakulte UK pracovali do roku 2004 dve výskumné
pracoviská, a to Ústav výskumu vývinu dieťaťa a Laboratórium počítačovej lingvistiky. Vedenie fakulty rozhodlo o ich zlúčení, a tak dňom
1. júna 2004 bol na fakulte zriadený Ústav humanitných štúdií na čele
s riaditeľom a so šiestimi výskumnými pracovníkmi. Okrem nich na práci ústavu participujú interní a externí doktorandi.
Zameranie ústavu:
1. Problémy v správaní detí a mládeže – nedisciplinovanosť, agresia,
násilie, zneužívanie detí a mládeže, šikanovanie, týranie detí a mládeže, zanedbávanie detí, kriminalita a pod. Výstupom by mali byť preventívne programy asociality, agresie a ich overovanie v praxi, najmä
v náväznosti na prácu koordinátorov prevencie, výchovných poradcov,
školských psychológov, špeciálnych pedagógov, na prácu poradní
(centier výchovnej a psychologickej prevencie, pedagogicko-psychologických poradní, špeciálno–pedagogických poradní a iných aj neštátnych organizácií);
2. Drogy – alkohol, fajčenie, gamblerstvo, nežiadúce závislosti. Výskum a overovanie preventívnych programov a opatrení. Protidrogové
preventívne programy. Preventívne programy asociality – ich tvorba,
výskum, overovanie;
3. Multikultúrna výchova – minority, prisťahovalci, rómska otázka,
rasizmus, tolerancia, xenofóbia, diskriminácia, antisemitizmus apod.
Cieľom je tvorba programov multikultúrnej výchovy a ich overovanie;
4. Výučba informatiky na fakulte, ale hlavne práca orientovaná na
výskum počítačom podporovanej výučby (CALL – Computer Assisted/
Aided Language Learning), využívanie jazykových zdrojov v elektronickej podobe.
Je prirodzené, že takto široko koncipované oblasti ústav v danom
obsadení nemôže zvládnuť podrobne a konkrétne. Skôr ide o monitorovanie stavu v daných oblastiach a o výskum vybraných problémov,
ktoré sú najpálčivejšie. V súčasnosti je preto koncepcia práce usmerňovaná a centrovaná následovne:
a) teoretické východiská výchovy, antiagresívneho správania, multikultúrnej výchovy, východiská počítačového učenia so širokou možnosťou aplikácie,
b) aplikácia do konkrétnych vybraných úloh:
– diagnostika a prevencia drogových závislostí, gamblerstva,
– diagnostika a prevencia asociálnych javov, kriminality, agresie,
násilia,
– médiá a ich vplyv na detí a mladých ľudí,
– voľný čas detí a mládeže a jeho využívanie,
– súčasná rodina a výchova,
– diagnostika a prevencia šikany, nedisciplinovanosti, narúšania
školského poriadku,
– riešenie problematiky vzdelávania a výchovy rómskych detí a mládeže, rasizmu,
– diagnostika problémov v počítačovom učení a návrhy na riešenia,
c) meranie účinnosti prijatých a realizovaných opatrení v uvedených
oblastiach v časových etapách;
d) odporúčania pre učiteľov pedagogickej fakulty, aby zahrnuli výsledky výskumov do ich pedagogickej práce s dennými aj externými študentmi, ako aj do foriem celoživotného vzdelávania.
Výstupy
a) vydávanie štúdií, monografií, zborníkov, článkov, metodických materiálov pre učiteľov, školy, rodičov, verejnosť,
b) výstupy na konferenciách, seminároch,
c) účasť pri tvorbe legislatívneho rámca výchovy v spolupráci s Ministerstvom školstva SR a s ďalšími orgánmi a organizáciami,
d) odporúčania (učebné texty, diagnostické pomôcky a pod.) pre
učiteľov fakulty a fakúlt pripravujúcich učiteľov,
e) organizovanie školení, výcvikov, inovačných štúdií pre záujemcov,
učiteľov, vychovávateľov, sociálnych pracovníkov v postgraduálnych,
celoživotných formách vzdelávania.
Prečo sa ústav zameral na problémy detí a mládeže?
Centrálnym problémom výchovy je dnes výchova a pôsobenie na
deti a mladých ľudí. Vzdelávanie má tradičné pravidlá a jeho úroveň na
Slovensku je relatívne dobrá. Preto aj MILÉNIUM – Národný program
výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 – 20 rokov – označuje ako centrálny problém prioritne nie vzdelávanie, ale
výchovu. V tejto oblasti je potrebné čo najviac vedeckovýskumnej,
asertívnej, persuazívnej a osvetovej práce, aby sa metódy, spôsoby
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prevencie stali integrálnou súčasťou nášho výchovno–vzdelávacieho
systému.
Nerobíme si nárok, že vyriešime všetky problémy. Predpokladáme
však, že dokážeme upozorniť na tie najdôležitejšie, na ich intenzitu
a vplyv na detí a na mladých ľudí a že vytvoríme programy, ktoré pomôžu minimalizovať ich negatívne vplyvy. Naše odporúčania by mali byť
významným podnetom pre decíznu sféru nielen v oblasti školstva, ale
i ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstva vnútra, spravodlivosti a pod. Spolupracujeme s medzinárodnou komunitou, konkrétne s kolegami z Čiech, odborníkmi z Poľska, USA, Francúzska,
Španielska, Portugalska, Talianska najmä v oblasti multikultúrnej,
rómskej problematiky, ako aj v oblasti prevencie antisociálneho správania. Do aktivít ústavu sú zapojení i ďalší odborníci z fakulty. Máme
ambíciu napojiť naše výskumy na široké možností Európskej únie
a jej finančných fondov, využívať aj zdroje rôznych grantových agentúr. Ústav má k dispozícii databanku odborníkov, ktorí sú ochotní do
projektov vstúpiť a medzinárodne koordinovať v tomto smere svoje
vedeckovýskumné aktivity.
V súčasnosti ústav rieši tieto výskumné úlohy:
1. Problémy v správaní detí a mládeže (drogy, kriminalita, šikana,
gamblerstvo, rasizmus);
2. Voľný čas detí a mládeže;
3. Počítačom podporovaná výučba;
4. Vytvorenie koncepcie vzdelávania v oblasti rovnosti príležitosti na
základe Gender mainstreamingu;
5. Programy prevencie drog a násilia na základných a stredných školách;
6. Vzdelávanie učiteľov rómskych žiakov – problémy inklúzie Rómov.
Naliehavosť riešenia naznačenej problematiky demonštrujú nasledujúce fakty:
– Ročne spácha samovraždu okolo 800 ľudí.
– 40 % mladistvých od 15 do 18 rokov má skúsenosti s drogou, ročne
na Slovensku pribudne 2 300 ľudí závislých na drogách. Výskum na
Slovensku v júni 2005 ukázal, že 27 % mladých ľudí vo veku 15 – 19 rokov fajčí, alkohol užíva 11 %, tvrdé drogy 4 % (marihuanu 3 %). V roku
1999 užívalo alkohol s tabletkami 11 % bratislavských mladých ľudí
vo veku 15 – 19 rokov a v roku 2004 to už bolo 20 % (údaj Petra
Breinera, psychiatra a prezidenta duševného zdravia na Slovensku).
– 14 % stredoškolákov vykazuje poruchy správania, najčastejšie negativizmus, impulzivitu, emočnú labilitu, záškoláctvo, na základnej škole
je to okolo 6 % (ide o problémy, s ktorými si škola nevie poradiť).
– Fajčenie u mladých ľudí za posledných desať rokov vzrástlo o 12 %.
– Nárast trestných činov spáchaných deťmi a mladistvými sa ročne
zvyšuje približne o sto prípadov.
– Rastie počet trestných činov a priestupkov súvisiacich s rasizmom
a xenofóbiou.
– Za posledných 7 rokov vzrástol počet žiakov so zníženou známkou
zo správania o 32 %.
– Ročne je evidovaných okolo 1 800 týraných detí.
– V Bratislave v bohatších rodinách až 96 % detí vo veku 10 – 15 rokov
hrá počítačové hry, z nich až 33 % jednu až dve hodiny denne.
– Denne pije alkohol 1,7 % 15 – 17 ročných mladých ľudí, dva až trikrát
týždenne 8,3 % a príležitostne 44,3 % – teda okolo 10 %-ám mladých
ľudí hrozí závislosť od alkoholu.
V boji proti negatívnym javom je účinnou zbraňou vzdelanie, je významnejším faktorom ako sociálne podmienky.
Vzdelanie korešponduje s psychickým zdravím človeka.
– S vysokoškolským vzdelaním je nezamestnaných 1 % ľudí, s nižším
vzdelaním až 18 %.
– Vysoké školy z príslušných populačných ročníkov prijímajú ročne len
okolo 25 % maturantov, trend vo svete je nad 30 %.
– Celoživotne sa v SR vzdeláva 2,5 % obyvateľstva, v rámci EÚ je to
okolo 20 %.
– Zo školských služieb chce odísť 66 % učiteliek s praxou do 5 rokov.
– Znalosť angličtiny vykazuje 24 % obyvateľov ČR, 21 % Poliakov a až
46 % Slovincov – na Slovensku je to 13 %.
– Druhé zamestnanie popri vyučovaní má 33 %.
– Náklady na jedného väzňa predstavujú ročne 311 tisíc korún, ročné
náklady na žiaka ZŠ a SŠ sú od 30 do 35 tisíc korún.
– Za posledných desať rokov plynie do školstva zo štátneho rozpočtu
3,07 – 4,1 % HDP, pričom priemer v EÚ je 6 % HDP.
Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., riaditeľ ÚHŠ PdF UK

PODNET NA DISKUSIU

Majú vysoké školy dostatok osobností?
Väčšina ľudí má snahu vypracovať sa v profesionálnej činnosti na čo najvyššiu úroveň. Kariérny postup v spoločenskom hierarchickom
rebríčku môžeme aproximovať stupňami učeň, tovariš, majster v ich pôvodnom význame, zaužívanom v stredovekých remeselníckych
cechoch. Toto „vertikálne“ členenie príslušníkov cechov malo v minulosti svoju logiku a bolo permanentne overované dennou praxou. Na
podobných základoch postavené vertikálne či kvalifikačné členenie príslušníkov ľudskej komunity platí všeobecne, teda aj pre oblasť
vzdelávania a vedy či vedecko-pedagogických a vedeckých pracovníkov pôsobiacich na vysokých školách.
Kvalitatívne zmeny v politickom systéme spoločnosti a štátu často spôsobujú prehádzanie
overených hodnôt – učni či tovariši sa nezriedka dostávajú na miesta patriace skúseným
majstrom, a to často bez majstrovských schopností či predchádzajúcej praxe. Príkladov z minulosti máme dostatok. Aj početní vedeckopedagogickí pracovníci a pracovníci zo sféry
výskumu sa po ostatnej zmene politického systému dostali do politických či rozhodovacích
orgánov a grémií. Potiaľto je to v poriadku, veď
každý jednotlivec má právo pôsobiť v oblasti,
v ktorej predpokladá svoju plnú realizáciu.
Nie celkom v poriadku je však skutočnosť, že
do rozhodovacích funkcií sa doslova „tlačili“
práve tí učni a tovariši – majstrov medzi nimi
bolo poskromne. Veď ako inak hodnotiť skutočnosť, že do politického života odišli z vysokých
škôl a ústavov SAV zrelí muži (len výnimočne
aj ženy) s dosiahnutou vedecko-pedagogickou
hodnosťou „asistent“ alebo „docent“, resp. vedeckou hodnosťou „kandidát vied“ – teda nanajvýš príslušníci patričného cechu s kvalifikáciou tovariš. Tých, obrazne povedané majstrov,
profesorov či doktorov vied, bolo a je medzi
nimi málo.
V posledných decéniách minulého storočia,
no najmä po roku 1989, veľa príslušníkov našej inteligencie získavalo a získalo ostrohy na
renomovaných zahraničných pracoviskách.
Nadviazali pritom pracovné i osobné kontakty,
v ktorých udržiavaní či rozširovaní pokračujú.
Umožnením pracovných stykov sa mnohí z nich
stali výraznými osobnosťami na poli vedeckého bádania, resp. vo vzdelávacej činnosti. Príkladov, ktoré to potvrdzujú, je viacej. Uvediem
aspoň niektoré: množstvo vedcov zo Slovenska
boli a sú vedúcimi medzinárodných vedeckých
projektov, resp. na nich svojou plnou kapacitou
participujú, desiatky príslušníkov slovenskej
vedeckej komunity pozývajú ako prednášateľov na medzinárodné konferencie a kongresy,
mnohí pôsobili alebo pôsobia ako hosťujúci
profesori na renomovaných zahraničných univerzitách atď. Ak uznávame, že vynikajúci športovci, olympijskí víťazi či majstri sveta robia tú
najlepšiu propagáciu svojej vlasti, to isté platí
aj o špičkových vedcoch a vedecko-pedagogických pracovníkoch. No zatiaľ čo športovci
sú na výslní spoločnosti, pre vedcov a učiteľov
je spoločenské uznanie v nedohľadne.
Pre našu celospoločenskú, teda v podstate
politickú scénu je charakteristické, že pre riešenie koncepčne dôležitých cieľov nemá vypracovanú stratégiu, ktorá by pokrývala krátko,
stredno i dlhodobé smerovanie, čo badať napríklad v prípade rómskej otázky, výchovného
a vzdelávacieho procesu, v oblasti energetických surovín atď. Trpíme na kampane – predchádzajú voľby každého druhu, lobujeme v záujme postavenia takej alebo onakej stavby

atď. Úplne absentuje dlhodobá koncepcia celoživotného zvyšovania vzdelanostnej úrovne
populácie štátu. Chcete dôkaz? Postrehol už
niekto, aby špičkový reprezentant príslušných
rezortných ministerstiev či grémií dlhodobo,
cieľavedome a koncepčne správne propagoval
medzi mladou generáciou to prosté „učiť sa“?
Nielen cudzie jazyky, ale aj to, ako sa správať
na verejnosti, napr. že telefonovanie v električke je neslušné, ako zvládať ten obrovský tok
informácií, na ktorých je založený rozvoj ľudských spoločností v 21. storočí, či aby propagoval len jednoduchú starostlivosť o svoje
zdravie.
Aby sme tento nelichotivý stav zmenili alebo minimálne nasmerovali k lepšiemu, nutne
musíme skvalitniť výchovný proces na všetkých
jeho stupňoch. A nielen to: podstatne intenzívnejšie a plošne musíme realizovať vedeckopopularizačnú činnosť a obsiahnuť ňou prakticky všetky kategórie spoločnosti. Kľúčovou
však zostáva otázka: kto to má robiť? Väčšina
príslušníkov vedecko-pedagogickej či vedeckej
komunity je presvedčená, že je to povinnosťou
žurnalistov – profesionálov. Osobne nesúhlasím. Žurnalista – profesionál vie štylizačne
a s patričným nábojom formulovať celospoločenskú problematiku. Pri prezentovaní akéhokoľvek, čo len trochu komplikovanejšieho odborného problému, zostáva na povrchu javu.
Aby prenikol do jeho podstaty, na to potrebuje
dlhší čas. A ten spravidla nemá k dispozícii.
Uzávierka denníka či týždenníka nečaká. Preto
je jednoznačne jednoduchšia spolupráca vedca a žurnalistu, alebo cieľavedomá snaha vedca priblížiť sa jazykom a štýlom úrovni priemerne vzdelaného občana. A že sa dajú uplatniť
obidva spôsoby, na to aj u nás už existujú početné pozitívne príklady.
Jedným z dôvodov nízkeho spoločenského
ocenenia vedca či učiteľa je skutočnosť, že
sú tak zahľadení do svojej práce, že nepovažujú za potrebné pôsobiť aj vo vedecko-popularizačnej sfére. Inými slovami: nepovažujú za
potrebné lobovať v záujme vyššieho ocenenia
vedy, kultúry či vzdelania všeobecne. A dôkaz
či výsledok? Nepoznám prípad, aby predstaviteľ štátneho úradu vrátane ministra rezortu
požiadal o názor či vyjadrenie ku konkrétnemu odbornému problému napr. Slovenskú
asociáciu Rímskeho klubu, Slovenskú akademickú spoločnosť, vedecké spoločnosti SAV
či ďalšie apolitické grémiá, v ktorých sú sústredení špičkoví reprezentanti vedy, kultúry
a vzdelávania. Spravidla oveľa radšej poslúchajú a plnia príkazy svojich politických centrál,
zastrešujúcich niekoľko stoviek, v málo prípadoch niekoľkých tisícok duší členskej základne.
Kde je príčina tohto stavu? Za jednu z nich
považujem nízky počet kolegov, ktorí by boli
morálne oprávnení používať označenie „kom-

plexná vedecko-pedagogická či vedecká osobnosť“, pričom nespochybňujem, že patria do
skupiny vedeckých osobností. Podčiarkujem
však slovo „komplexnosť“. Posúďte sami. Môžeme považovať za komplexnú vedeckú osobnosť hoci aj vynikajúceho vedca, ktorý počas
desiatok rokov svojej vedeckej činnosti neinicioval organizovanie vedeckej konferencie,
nepredsedal aspoň časti medzinárodnej konferencie, nepriblížil verejnosti vedecko-popularizačnou formou svoje zistenia, zistenia svojich
kolegov alebo hoci prínos nositeľov Nobelových cien? Ktorý si nenašiel čas, aby napísal
odborne fundovanú recenziu vysokoškolskej
učebnice domácich alebo zahraničných autorov, aby sa vo svojom odbore podieľal na
tvorbe odbornej terminológie a nomenklatúry,
ktorý v živote nenapísal súhrnný referát na niektorú z aktuálnych vedeckých tém ani aktuálne stanovisko k niektorému odbornému problému do dennej tlače, ktorý v živote neprednášal
stredoškolským pedagógom o najnovších výsledkoch a trendoch výskumu vo svojej vedeckej disciplíne, ktorý nemal otváracie slovo
na vernisáži výstavy v niektorom z našich
múzeí, atď., atď. Tieto či podobné kritériá by
jednoznačne mali byť po splnení základných
výkonnostných kritérií v oblasti vedeckého
bádania a pedagogicko-vzdelávacieho pôsobenia súčasťou komplexných hodnotení. Osobne nie som vyrovnaný s problémom udeľovania
najvyšších vedeckých či vedecko-pedagogických titulov v prípadoch, keď síce uchádzač
splňuje kolónky príslušnej tabuľky a predkladateľ uvádza, že je vyhranenou vedeckou
osobnosťou, no z uvedených oblastí činnosti
má „nulové body“. Predstavte si ten morálny či
intelektuálsky tlak komunity vysokoškolských
vedecko-pedagogických a vedeckých pracovníkov na rozhodovacie grémiá, keby každý
z tých stoviek univerzitných profesorov a nemenšieho počtu doktorov vied sa aspoň raz
ročne realizoval aj v niektorej z vyššie uvedených foriem! To by páni poslanci národnej
rady pri rozhodovaniach naozaj museli cítiť, že
rozvoj vedy, kultúry a vzdelávania je základným predpokladom plného rozvoja a uplatnenia malej krajiny v srdci starého kontinentu
v jeho zjednocujúcej sa podobe. Museli by
zároveň cítiť, že je tu skupina občanov – voličov, ktorí chápu svoje povolanie aj ako svoje
poslanie, a v záujme zvýšenia vzdelanostnej
úrovne svojich spoluobčanov sú ochotní aj
niečo urobiť......
Dušan Hovorka,
emeritný profesor PriF UK
(Literárny dvojtýždenník, 12. 1. 2005,
autorom skrátené a upravené pre spravodaj
Naša univerzita)
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Myslíte už na leto?
Medzi študentmi sa stalo akousi tradíciou pracovať v lete za hranicami Slovenska. Najzaujímavejšími krajinami z finančného i jazykového hľadiska
naďalej zostávajú USA a U.K. Do popredia sa ale čoraz viac tlačí atraktívna Austrália.

Príležitosti v USA

Pomocou Work & Travel programu tu majú študenti príležitosť počas letných prázdnin legálne pracovať, precestovať Ameriku, spoznať množstvo
ľudí z celého sveta a samozrejme zdokonaliť sa v angličtine. Pracovné miesta si študenti zaisťujú sami (Self-Arranged program) alebo využijú možnosť
zabezpečenia práce zo strany partnerskej organizácie (Full Service program). Agentúry, sprostredkujúce pobyt, zväčša ponúkajú niekoľko typov
programu W&T s mierne odlišnými podmienkami i cenami. Z programu sú
vylúčené práce v domácnosti (au-pair), v zdravotníctve, na lodiach a v táboroch.
Pokiaľ sa zveríte do rúk agentúre, musíte počítať s viacerými výdavkami.
Okrem letenky (cca. 18 500 Sk do NY) a poplatku za vízum zaplatíte aj registračný poplatok a poplatok agentúre, ktorý zvyčajne zahŕňa zabezpečenie
práce, poistenie, príručku, školenie, poradenstvo a poskytovanie informácií.
Program je určený pre vás, ak máte 18 – 30 rokov, ste študentom denného
či doktorandského štúdia na univerzitách alebo nadstavbového štúdia (do
programu sa nemôžu zapojiť študenti v poslednom ročníku), máte na celú
dobu pobytu zaistené poistenie, ovládate angličtinu na komunikačnej úrovni
a ste bezúhonný. Ďalšou dôležitou podmienku je získať vízum J1. Umožňuje
pobyt v USA max. na 5 mesiacov, z nich pracovať max. 4 mesiace počas
letných prázdnin (od 1. mája do 19. októbra). Po ukončení práce v rámci
platnosti víz je možné ešte cestovať ďalší mesiac.
V USA trvá pracovný týždeň cca 40 h. Priemerný hodinový zárobok sa
pohybuje medzi 6,15 – 9 USD. Pracovné pozície, pri ktorých sa dostáva
sprepitné, sú platené približne 3,5 USD/h. Zo mzdy odvediete daň vo výške
priemerne 10 – 20 %. Je dobré vedieť, že po návrate z USA máte nárok na
spätné získanie zaplatených daní. Obráťte sa na organizáciu ETS – European
Tax Services.
Ďalšie informácie hľadajte na stránkach: www.ckm.sk, www.bakalari.sk.
Program au-pair v USA je najvýhodnejší a najbezpečnejší. Vláda USA
stanovila pre tento program prísne kritériá a ustanovila len niekoľko agentúr, ktoré ho môžu sprostredkúvať. V náplni práce au-pair je starostlivosť
o dieťa alebo deti, ale aj vykonávanie drobných domácich prác.
O túto prácu sa môžete uchádzať vtedy, ak anglický jazyk ovládate aspoň
stredne pokročilo, ste vo veku od 18 do 26 rokov a máte ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Často sa vyskytuje požiadavka na vodičský
preukaz.
Agentúry zabezpečujú cestu, poskytujú podklady na udelenie víz J–1 a poradenstvo. Poplatok za víza je v súčasnosti 100,– USD.
Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené v rodine, kde budete pracovať.
Navštevovanie školy počas pobytu je povinné. V prípade trojmesačných
letných programov máte možnosť po ich uplynutí mesiac cestovať, podobne
ako v rámci programov Work & Travel.
www.interstudy.sk, www.coolagent.sk, www.sapa.sk.

Príležitosti v U.K.

Program au-pair je najpopulárnejší medzi študentmi cestujúcimi do Anglicka či Írska. Dôvodom je, že záujemcovia sú tu do rodín umiestňovaní rýchlo, a cestovať tam je možné aj s mierne pokročilou znalosťou anglického
jazyka. Podmienkou je vek od 18 do 27 rokov. Agentúre zaplatíte admini-

tratívny a sprostredkovací poplatok za vybavenie práce. Od vstupu Slovenska do EÚ nie je potrebné vybavovať víza.
Existujú agentúry, ktoré sprostredkúvajú prácu v rôznych profesiách.
Výber závisí od ich spolupráce s partnerskými spoločnosťami v U.K. Prácu
môžete získať v hoteloch, v reštauráciách, v baroch, na úradoch, vo firmách,
v oblasti marketingu, financií, strojárstva, módy, propagácie a reklamy či
práva. Okrem programového poplatku (podľa programu, ktorý ste si vybrali)
musíte tiež rátať s ďalšími nákladmi. Zaplatíte letenku alebo autobusový
lístok, úrazové poistenie a odporúčané poistenie storna letenky. V agentúre
vás neminie registračný poplatok.
www.ano.sk, www.ckm.sk, www.londyn.sk.

Príležitosti v Austrálii

Azda každého láka spoznať kultúru tejto nádhernej krajiny na opačnej
strane planéty. Študenti tak môžu urobiť v rámci študijných a pracovných
programov. Austrália ponúka široký výber jazykových kurzov nielen počas
leta. Zaistiť si štúdium v krajine nie je problém. Pomerne jednoduché je aj
zabezpečiť si prácu popri škole, ktorá umožní pokryť výdavky. Horšie je nájsť
si prácu bez náväznosti na štúdium.
Pred cestou do Austrálie je nutné vybaviť si víza. Ak plánujete svoj pobyt
na dobu do troch mesiacov, žiadajte o turistické víza. Na ich základe je
možné absolvovať jazykový kurz, ale nemožno ich predĺžiť. Preto sa častejšie využívajú študentské víza. Umožňujú získanie aj pracovného povolenia
(poplatok je 55 AUD). Po príchode do Austrálie treba požiadať o daňové
číslo (Tax File Number) na taxačnom úrade v Austrálii (Taxation Office), ktoré
je podmienkou prijatia do zamestnania. Držiteľ Australian Business Number
(obdoba nášho živnostenského listu) je povinný odvádzať sám za seba
dane. Na konci účtovného obdobia môžete požiadať o vrátenie daní. V prípade, že zárobok neprekročí stanovenú hranicu, všetky dane Vám budú
vrátené.
Najžiadanejšími sa záujemcovia stávajú v poľnohospodárskom odvetví
na farmách. Program medzinárodnej vidieckej výmeny je určený mladým
ľuďom vo veku 19 – 28 rokov. Medzi typické práce tiež patrí umývanie riadu
v reštauráciách, upratovanie, obsluha v baroch, vykladanie tovaru v supermarketoch, opatrovanie starých ľudí, práce na stavbách či rozvoz pizze. Najrýchlejšie je možné získať prácu, ak ovládate dobre angličtinu, máte pracovné skúsenosti v danej oblasti a ste časovo flexibilný popri štúdiu.
Zárobok sa pohybuje od 8 do 12 AUD/h. Väčšina študentov však zarába
viac. Ak pracujete v reštaurácii alebo v bare, do zárobku sa započítava aj
sprepitné. V prípade akejkoľvek kvalifikovanej práce sú zárobky od 15 AUD/h
a vyššie. Čo sa ubytovania týka, máte na výber medzi bývaním v rodine alebo spoločným ubytovaním s inými študentmi.
www.ano.sk, www.auxus.sk.
Hoci do leta zostáva ešte niečo vyše semestra, najlepšie miesta a destinácie sa „rozchytávajú“ práve v tomto čase. Ak ste sa už teda rozhodli, že
v lete chcete cestovať do zahraničia, neváhajte dlho a čím skôr zájdite do
agentúry, alebo sa sami dajte do hľadania práce. Veľa šťastia a úspechov!
Lenka Mlynčeková,
KŽ FiF UK

Deň študentstva na UJOPe
Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov, divízia Centra ďalšieho vzdelávania UK, oslávil Medzinárodný deň študentstva
tradičným stretnutím spojeným s vystúpením
zahraničných študentov. Stretnutie sa uskutočnilo 18. novembra 2005 v Centre ďalšieho vzdelávania za účasti pozvaných hostí.
Tento rok sa podujatie nieslo v duchu výzvy k tolerancii, vzájomnému pochopeniu a porozumeniu
rôznych kultúr, rás, názorov a presvedčení. Nedávna násilná smrť Daniela Tupého, študenta
Univerzity Komenského, desivo ukázala, kam až
môže dôjsť neznášanlivosť medzi ľuďmi.
Slávnosť otvoril riaditeľ Centra ďalšieho vzdelávania UK PhDr. Libor Lubelec, CSc., príhovorom
k študentom a k pozvaným hosťom. Históriu ÚJOPu
v krátkosti priblížila jeho riaditeľka RNDr. Mária
Thurzová.
Pod vedením svojich učiteľov pripravili zahraniční študenti pôsobivý program, v ktorom sa
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snažili reprezentovať svoju krajinu a kultúru. Program moderovali študentka Anastasia z Moldavska a Omar z Bosny – Hercegoviny. Júlia, študentka z Kanady, sa prezentovala vlastnou grafickou
tvorbou. V podaní arabského študenta Mohammada zazneli arabské piesne. Študent Tony zo Sýrie
a Jorge z Peru sa predstavili vtipnou scénkou,
v ktorej preukázali dobré znalosti zo slovenčiny.
Čínsku kultúru priblížili študenti z Číny He Qian,
Cai Cheng, Wang Ting, Liu Lu nežnými melódiami svojej krajiny. Struny tradičného ľudového hudobného nástroja rozozvučal Tony zo Sýrie. Kang
Wyu Min, študentka z Kórey, predniesla svoju
krátku kompozíciu pod názvom „Môj životný príbeh“, samozrejme, v slovenčine. Na záver si všetci študenti zaspievali známe slovenské ľudové
piesne.
Príjemné popoludnie zakončila recepcia spojená
s diskusiou a voľnou zábavou.
Ing. Elena Homolová,
marketing manager CĎV UK

„Farmácia, umenie drog a nápojov,
je spolu s medicínou najvznešenejšia z vied.“
Týmito slovami vyjadril v 13. storočí svoj názor na lekárnické povolanie
židovský lekárnik Abul Muná ibn Abí Nasr, nazývaný tiež ako Kohen al Attar.
A tomuto povolaniu, či lepšie poslaniu, sa upísal aj farmaceutický historik
a lekárnik RNDr. Anton Bartunek, ktorý v septembri minulého roku oslávil
svoje 60. jubileum. Dnes, i keď trocha s oneskorením, by sme mu radi venovali tento medailón, pretože už od čias štúdia na FaF UK sa intenzívne
venuje dejinám zdravotníctva a osobitne dejinám farmácie a v tomto smere
veľmi aktívne spolupracuje aj s Farmaceutickou fakultou UK. V súčasnosti
je RNDr. A. Bartunek majiteľom lekárne Esencia v Prešove.
Už jeho diplomová práca, ktorú v roku 1967 obhájil na Ústave dejín farmácie FaF UK, niesla názov Bio-bibliografický slovník slovenských lekárnikov. Histórii, konkrétne dejinám lekární v Prešove, bola venovaná jeho
rigorózna práca, ktorú úspešne obhájil roku 1978 na Farmaceutickej fakulte
Karlovej Univerzity v Hradci Králové. Túto prácu ďalej rozšíril a publikoval
v knižnej podobe ako monografie Amuletum, Život a dielo prešovského lekárnika Jána Webera (Vydavateľstvo Osveta, Martin, 1984) a Fyzikus Rayman
(Vydavateľstvo Osveta, Martin, 1990). Je spoluautorom českej učebnice
Příprava léků (Avicenum, Praha 1987) a jej slovenskej mutácie Príprava liekov (Vydavateľstvo Osveta, Martin 1989), určenej pre farmaceutických laborantov. Najväčší ohlas v lekárnickom svete vzbudilo jeho historiografické dielo
Osobnosti slovenského lekárnictva (Martin, Vydavateľstvo Osveta, 2001).
Doteraz RNDr. A. Bartunek zverejnil 109 pôvodných vedeckých prác a vyše
500 popularizačných článkov z oblasti farmácie a dejín farmácie, niekoľko
z nich i v zahraničí. Prednášal v Nemecku, Česku, Poľsku a vo Francúzsku,
spracoval a obhájil dve rezortné výskumné úlohy ministerstva zdravotníctva (Ján Weber, Ján Adam Rayman), je autorom alebo spoluautorom scenára šiestich rozsiahlych výstav a muzeálnych expozícií, spolupracoval s televíziou, rozhlasom, filmom a s múzejnými inštitúciami.
Svoje poznatky čerpá predovšetkým z primárnych prameňov a náročným
bádaním v archívnych fondoch. Vo výsledkoch jeho práce sa odzrkadľujú
desiatky rokov činnosti na poli farmaceutickej historiografie a muzeológie.
V roku 1978 RNDr. A. Bartunek inicioval založenie tradície československých vedecko-odborných konferencií, pomenovaných na počesť lekárnika
Jána Webera, ktoré sú dnes známe ako Weberove dni. Odvtedy sa ich
v úzkej spolupráci s vedením Slovenskej farmaceutickej spoločnosti uskutočnilo spolu osem a od počiatku boli ich náplňou tri vedecké farmaceutické
disciplíny – lekárenstvo, dejiny farmácie a galenická farmácia. Weberove
dni sa na Slovensku stali absolútnou špičkou v rámci odborných farmaceutických podujatí a ich nedeliteľnou súčasťou je udeľovanie Weberovej medaily (ideový námet medaily stvárnil RNDr. Bartunek) vynikajúcim farmaceutom, profesionálne pôsobiacim v uvedených troch vedeckých disciplínách.
Táto medaila je dnes ako súčasť Weberovej ceny jednou z najvýznamnejších
vyznamenaní, udeľovaných v rámci Slovenskej farmaceutickej spoločnosti.
Dlhé roky úzko spolupracoval RNDr. Bartunek na východnom Slovensku
aj s muzeálnymi inštitúciami, najmä s Východoslovenským múzeom v Košiciach, kde vznikla vynikajúca tvorivá klíma pre farmaceutickú historiografiu a muzeológiu. Vďaka nej sa otvorila cestu nielen pre zrod priam monumentálnych výstavných podujatí z dejín farmácie (Prešov, Košice), ale v roku
1980 aj pre iniciovanie a činnosť Klubu dejín farmácie pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Predsedom Klubu, ktorý vlani oslávil 25 rokov
svojej existencie, je od počiatku až po dnešok RNDr. Anton Bartunek. Na
pravidelných podujatiach Klubu dejín farmácie organizovaných desaťkrát
ročne a teraz spolu s Klubom dejín medicíny a Klubom dejín veterinárneho
lekárstva, ktoré vznikli neskôr podľa jeho vzoru, odzneli už stovky hodnotných a inšpiratívnych prezentácií.
Zásluhou RNDr. A. Bartuneka bola v roku 1988 založená samostatná Sekcia dejín farmácie aj v rámci Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, ktorej
predsedom po celý čas je RNDr. A. Bartunek. Sekcia za 18 rokov činnosti
zorganizovala spolu 13 sympózií, väčšinu z nich so zahraničnou účasťou.
Po prijatí zákona o Slovenskej lekárnickej komore bol RNDr. A. Bartunek
v rokoch 1990 – 1994 jej prezidentom, neskôr viceprezidentom a členom
Prezídia, v súčasnosti je predsedom Čestnej rady SleK.
Vyše 20 rokov pôsobí RNDr. A. Bartunek aj v Spolku farmaceutov Slovenska, niekoľko rokov bol členom jeho výboru a potom dve volebné obdobia
jeho vedeckým sekretárom.
Bohatá a všestranná spolková a prednášková činnosť tohto aktívneho prešovského lekárnika bola viackrát ocenená najmä stavovskými organizáciami.
Meno RNDr. Antona Bartunka je známe celému lekárnickému stavu. Známe je jeho nadšenie pre prácu v stavovskej lekárnickej organizácii, jeho
láska k histórii farmácie, k práci lekárnika. Do budúcich rokov mu želáme
veľa zdravia, potrebného optimizmu a najmä veľa chuti k ďalšiemu historickému bádaniu.
doc. PhDr. Ľudmila Ozábalová, PhD.,
vedecká tajomníčka Sekcie dejín farmácie SFS, Katedra jazykov FaF UK

Dlho nám bude chýbať
Vo veku 70 rokov zomrel dňa 22. decembra 2005 dlhoročný pedagóg FTVŠ
UK PhDr. Juraj Šamudovský. Patril k zakladajúcim členom Katedry gymnastiky,
bol priekopníkom a dlhoročným propagátorom základnej gymnastiky. Napísal
viacero učebných textov, ktoré tvorili základnú literatúru vznikajúcej telovýchovnej
fakulty. Patril medzi nadšených a obľúbených učiteľov gymnastiky. Mnohí si pamätáme na jeho príjemný hlas, ktorý nás dlhé
roky nabádal na „ranné rozcvičky“, denne
vysielané na vlnách slovenského rozhlasu.
Na FTVŠ UK pôsobil od 1. 9. 1960 do 31. 12. 1990. Pracoval nielen na
Katedre gymnastiky FTVŠ UK, ale i v Stredisku vrcholového športu Ministerstva školstva SR. Dlhé roky sa aktívne zapájal do organizácie slovenského športu, pôsobil ako predseda TJ Slávia UK i ako predseda Slovenskej
asociácie univerzitného športu.
Jeho úsmev, šarm a láskavé slovo nám bude všetkým chýbať.
Česť jeho pamiatke.
Doc. PhDr. Elena Strešková, PhD.,
vedúca Katedry gymnastiky FTVŠ UK

Novoročný pozdrav od Anny Adamičkovej,
študentky Katedry výtvarnej výchovy PdF UK.
Práca získala 3. miesto v súťaži o Najlepší novoročný grafický list,
ktorú vlani na jeseň vypísal rektor UK.
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Študentským perom

Byť, či hm...
alebo
Filozoficko-improvizované zamyslenie sa
nad dôležitosťou samotnej filozofie, učenej nielen na univerzite našej, no ako sa
ukáže, aj v (ne)obyčajnom živote študentskom.
Opäť ďalší rôčik pribudol do nášho mladého
života. Ďalší rôčik do nášho mladého milénia. Pocit, že sa všetko začne pekne krásne
nanovo, že na nás pod stromčekom znovu
čakala akási tabula rasa, ktorú môžeme aj
s našimi nádejami zmárniť nepodareným krokom vpred či späť, no aj tým, že ostaneme
stáť, stagnovať, zaväzuje. Núti dávať si tie otrepané a hrozné predsavzatia. Hoci možno len
podvedome, keďže dnes už je módne radšej
si ich nepripúšťať. Je to však prirodzená súčiastka človeka, bez ktorej by ako celok nefungoval. Túžba byť lepším. Lepším v subjektívnom zmysle. Pre každého má toto, aj hociktoré iné slovo, vlastný významový odtienok.
Byť lepším človekom. Čo je to? Kto je človek,
čo chce a čo robí? Skutočne treba nad týmto
uvažovať? (Ja teraz môžem, to sa v úvahe
stáva.) Otrepanejšie je snáď už len „čo je
zmyslom života?“. Ach. Keď už teda myslíme,
ako sa neustále hrdíme, pripomínajúc si, čím
sa odlišujeme od ostatných tvorov obývajúcich
Modrú planétu, čo takto prenechať otázky filozofom a zamyslieť sa nad nejakou „životnou
odpoveďou“. (T. j. týkajúcou sa života, nie životne dôležitou. Hoci...) Túžba byť. Jednoducho byť. Po tom, čo hamletovská otázka je
našou prítomnosťou na tomto a neúčasťou
na onom svete prakticky zodpovedaná, teória
o zmysloch a nezmysloch pôsobí na niekoho
zbytočne a trochu smiešne. Nuž, naozaj ju netreba vyhľadávať, naservíruje sa sama v kritických situáciách, ako keď bežíte s vyplazeným
jazykom na prednášku, na ktorú už meškáte
dobrú polhodinu, či stojíte na jednej nohe
s lícom pričapeným na zarosenom skle autobusu, vtedy sa zrazu objaví. Najskôr len tak visí
vo vzduchu, potom zostúpi na zem a ostro
vás poklepe svojím kostnatým ukazováčikom
po pleci, poprípade vám zaťuká rovno na čelo
– hej, aký má toto zmysel? No a vtedy šikovne vytasíte z vrecka s drobnými, alebo z iného
príručného priestoru, odpoveď. Jednoducho
to je, rovnako ako iné veci sú a spolu tvoria
súčasť vášho byť.
Ak teda chcete byť lepšími, alebo akokoľvek inými, prvou podmienkou je, že musíte
chcieť vedieť, akí už ste. A akí ste, zistíte, keď sa
zadumáte nad tým, kto ste... Nedáva to zmysel?
Dáva to nezmysel? Hm, no a kruh sa uzavrel.
Predsa len filozofia zvíťazila, nedá sa obísť, ani
keď vám asistuje taký silní spojenec, akým je
jednoduchosť. Aj tá má totiž svoju filozofiu.
Najlepšia je asi „zlatá stredná cesta.“ (Viete,
to je tá, o ktorej každý hovorí, ale takmer nikto
po nej nekráča.) Otázky sú dôležité. Veď sme
sa k nim dopracovali, dokonca aj cez odpoveď. Takže hľadajte. Špekulujte a mudrujte,
koľko vám rozum ráči, hľadajte a skúmajte,
učte sa, no nezabudnite pritom byť. Buďte...
šťastní, smutní, dobrí, zlí, len buďte...ľudia.
-et-

Anketa na aktuálnu tému
V čase skúškového obdobia sme sa študentov Univerzity Komenského opýtali na pikantnejšiu tému.:
„Stretli ste sa počas štúdia, prípadne skúšok s ponižovaním zo strany pedagógov?“
y Matúš (marketingová komunikácia) 2. ročník:
– Mne sa to ešte nestalo, ale videl som to konkrétne v prípade spolužiaka. Na nemenovanej hodine
mala dotyčná pani profesorka námietky voči tomu, že žul žuvačku. To sa odzrkadlilo počas celého nasledujúceho semestra. Profesorka mala vždy nepríjemnú poznámku na jeho adresu. Aj skúšku napokon opakoval až dvakrát.
y Anna (medicína) 3. ročník:
– Od začiatku štúdia sa stretávam výhradne s príjemným a profesionálnym prístupom pedagógov.
Myslím si, že keďže v nás vidia budúcich lekárov, snažia sa prispievať nielen k našim vedomostiam,
ale aj k morálnym zásadám. Samozrejme, počula som už aj o prípadoch, kedy vraj skúšajúci študenta
vyhodil bez udania dôvodu. Naopak, ja osobne som typ, ktorý na skúškach často zmätkuje. V strese
sa ma pedagógovia často snažia upokojiť. Dokáže mi to veľmi pomôcť, aby som sa uvoľnila.
y Dana (filozofia) 1. ročník:
– Myslím, že neexistuje študent, ktorý by to nezažil. Stáva sa to – či už chtiac alebo nechtiac. Sama
som párkrát dostala svoje len preto, že som prváčka. No ponižovanie a výsmech kvôli tomu cítim aj zo
strany starších študentov. Som zvedavá na skúšky, pretože už počas semestra som mala problémy
s istým pánom docentom. Dúfam, že bude objektívny a nezneužije svoju nadriadenú pozíciu.
y Jozef (právo) 3. ročník:
– Pri takom vysokom počte študentov v ročníku je ťažko hovoriť o ponižovaní na prednáškach. Doposiaľ sa to prejavovalo prevažne na ústnych skúškach. V podstate je to aj najjednoduchšie, keďže
v miestnosti je to bez svedkov. Osobne by som bol za to, aby sa skúšalo iba formou anonymných
písomných testov. Tak, ako na prijímačkách. Zaručuje to nezainteresovanosť pedagóga. Je prirodzené, že každý človek si buduje sympatie, prípadne antipatie už na prvý pohľad.
y Martin (marketing) 4. ročník:
– Krátko po tom, čo schválili nový zákon, že nesmieme fajčiť v priestoroch školy, som si tam napriek
tomu zapálil. Keďže ma uvidela nesprávna osoba, ktorá mi navyše prednáša, boli z toho dosť nepríjemné
problémy. Nemyslím si, že je to až taký závažný priestupok, no urobili z komára somára. Stavím sa,
že ak by tam fajčil jeden z jej kolegov, ešte by sa mu aj zdvorilo pozdravila. Proste mám pocit, že sa
to dalo riešiť aj pokojnejšie.
y Monika (andragogika) 2. ročník:
– Stalo sa mi, že bol pedagóg nepríjemnejší, no nemám skúsenosť s ponižovaním. Stretla som sa len
s úplne bežnou „nenáladou“, ktorú máme občas všetci. Myslím, že v súčasnej dobe si už prednášajúci
ani nemôžu dovoliť nátlak na študentov v takejto forme. Lebo už nie sme v socializme a aj zákony
tomu prajú. Neviem si predstaviť, že mi nejaký pedagóg nadáva alebo sa zo mňa vysmieva.
y Tomáš (telesná výchova) 5. ročník:
– Myslíte si, že sa vám k tomu niekto vyjadrí do ankety v mesačníku, ktorý čítajú aj „oni“?
Viete o tom, že na stránke hodnotenie.uniba.sk je možné tiež anonymne vyplniť dotazník o spokojnosti s pedagógmi? Touto formou môžete jednoducho a bez obáv vyjadriť svoj názor. V duchu
hesla „ako chceš, aby sa iní správali k tebe, správaj sa aj ty k nim“ vám nielen na akademickej pôde
prajem čisté medziľudské vzťahy. Či už počas skúšok alebo mimo nich...
Andrea Ondo-Eštoková

Severan v Bratislave
Už niekoľko mesiacov máte možnosť na chodbách Filozofickej fakulty UK vidieť novú tvár. Berlina.
Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky je totiž od septembra 2005 bohatšia o nového
švédskeho lektora. Christian Berlin sa narodil pred dvadsiatimi šiestimi rokmi v Malmö, študoval v Štokholme švédčinu a angličtinu, aby nakoniec na pár mesiacov „zakotvil“ v strede Európy, na Slovensku.
Dostali ste „kultúrny šok“ po tom, čo ste prišli
na Slovensko?
– Vôbec nie. Predtým som tu síce ešte nebol,
ale v Česku áno a žiaden šok ma tu nečakal.
Čo ste vedeli o Slovensku, keď ste sem prichádzali?
– Určite nie veľa. Vedel som, že máte podobnú
kultúru a jazyk s Čechmi. Myslím, že väčšina
mojich očakávaní sa splnila. Život tu je sľubný,
táto krajina má veľký potenciál na to, aby sa
ďalej vyvíjala v pozitívnom smere.
Ako ste tu zatiaľ spokojný?
– Slovensko sa mi páči. Študenti sú príjemní,
ambiciózni, inteligentní. Zaujímajú sa o nové
veci, o švédsku kultúru, politiku. Pre mňa je to
nezvyčajné a celkom milé prekvapenie, pretože
sme dosť malá krajina.
Učili ste aj predtým, ako ste sem prišili?
– Áno, doma som vyučoval švédčinu na strednej škole. Ale to bolo úplne iné – tam som učil
Švédov, tu učím Slovákov, ktorí sú poväčšine začiatočníci.
Vždy ste chceli byť učiteľom?
– Nie, ani náhodou. Ale robím to rád, je to
flexibilné povolanie, môžem robiť viac vecí naraz.
Mám možnosť ďalej sa vzdelávať a je skvelé, že
stretávam mladých ľudí, ktorí sa chcú učiť.
Ako hodnotíte tých pár týždňov, čo ste súčasťou nášho vysokého školstva?

– Je to odlišné od mojich skúseností vo Švédsku. Študenti sú tu zvyknutí byť pasívnejší, viac
počúvajú ako hovoria. Na začiatku to bolo skutočne ťažké presvedčiť ich, aby viac rozprávali,
teraz je to lepšie. Na hodinách uprednostňujem
konverzáciu, lebo okrem možnosti ísť študovať
do Švédska na semester alebo dva, títo študenti
nemajú kontakt s „pravou“ švédčinou. Ak ich
porovnám so švédskymi študentmi, Slováci sú
motivovanejší a zameranejší na svoje ciele.
Máte tu nejakých švédskych priateľov?
– Na Slovensku je len zopár Švédov. Pracujú
na našej ambasáde alebo vo švédskych firmách.
Ľudia, ktorých poznám a kontaktovali ma, sú priatelia môjho predchodcu.
Čo si myslíte o Slovákoch?
– Sú uvoľnenejší ako Švédi. Keď som žil v Štokholme, bol som zvyknutý žiť rýchlo, ako väčšina
ľudí tam. Vy sa tu na ulici pri sebe zastavíte,
porozprávate sa, v Štokholme sa všetci neustále
niekam ponáhľajú.
Čo by ste mi odporučili, aby som si vo
Švédsku pozrela, keby som prišla na jeden
deň?
– Štokholm. Je to veľmi pekné mesto. Okrem
čerstvého vzduchu má aj zaujímavé svetlo. Zvláštne severské svetlo, aké nie je nikde inde.
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