Odbory na univerzite hodnotili svoju činnosť
V posluchárni PraF UK Auditórium maximum sa 18. januára 2006 konala prvá spoločná konferencia delegátov základných organizácií OZPŠaV
na UK, na ktorej sa zúčastnilo viac ako sto delegátov z jednotlivých fakúlt a súčastí univerzity. Prítomní boli tiež členovia vedenia UK na čele s rektorom
UK doc. PhDr. Františkom Gahérom, CSc., a dekani a prodekani siedmich fakúlt. Odborový zväz zastupoval jeho predseda Ing. Ján Gašperan a predseda
Združenia vysokých škôl doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc.
Informatívnu správu o činnosti odborov na univerzite predniesol doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc.,
predseda Rady predsedov základných organizácií
odborov na UK. Konštatoval, že prijatie Zákona
o vysokých školách vo februári 2002 zvýraznilo
o. i. aj postavenie a funkciu riadenia odborov na
úrovni univerzity, čo bolo hlavným motívom zvolania prvej celouniverzitnej konferencie odborov.
Druhým motívom bola potreba väčšej informovanosti a spolupráce jednotlivých základných organizácií fakúlt a súčastí univerzity. Priebeh a obsah
stretnutia poznačila aj príprava už tretej Kolektívnej zmluvy na úrovni univerzity.
V postavení aj v činnosti odborov nastali od novembra 1989 výrazné zmeny tak v univerzitnom,
ako aj v celospoločenskom kontexte. Žiaľ, Ústavou
SR zakotvené právo odborov na obhajovanie práva zamestnancov na dôstojný život je v súčasnosti predstaviteľmi vládnucej garnitúry neraz zaznávané a postavenie odborov znevažované, čo
z pohľadu regiónov je najvypuklejšie v Bratislave.
Takmer stopercentná organizovanosť v odboroch
obvyklá za socializmu sústavne klesá a na vysokých školách SR iba mierne prekračuje 31 %.
Oproti minulému roku došlo k úbytku členskej
základne na vysokých školách takmer o 500 osôb
a v porovnaní s rokom 2002 takmer o polovicu.
Tento úbytok členskej základne by bol ešte výraznejší, ak by na niektorých mimobratislavských univerzitách nebola organizovanosť viac alebo menej
nad 50 %. Klesajúci stav členskej základne, hlavne
medzi učiteľmi, zužuje manévrovací priestor zá-
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stupcov odborov a silu vyjednávania o rezonujúcich nárokoch na primerané ohodnotenie práce
všetkých zamestnancov, teda aj neodborárov.
Na Univerzite Komenského sa trend vývoja
členskej základne v ničom neodlišuje od stavu
a vývoja na väčšine ostatných vysokých škôl.
Oproti roku 2004 stav členskej základne v roku
2005 poklesol, na jednotlivých fakultách o 2 až
8 %, v priemere cca o 4 %. Hlavnou príčinou tohto
nelichotivého stavu je racionalizačný proces spojený na fakultách s redukciou zamestnancov, ktorá bola riešená v značnej miere odchodmi do dôchodku, teda odchodom členov odborov. Tento
fakt je významný, pretože drvivá väčšina členov
odborov má 50 a viac rokov. To znamená, že postupnými odchodmi do dôchodku tento trend bude pokračovať, ak základné organizácie nezískajú
do svojich radov mladú krv. Zarážajúci je tiež fakt,
že väčšinu členskej základne tvoria ženy, čo sa
odzrkadľuje aj v zložení výborov základných organizácií. Nelichotivá je tiež skutočnosť, že stále
väčší podiel na zložení členskej základne odborov
jednotlivých fakúlt majú neučitelia. Klesá podiel
učiteľov najvyšších platových tried – profesorov
a docentov a na fakultách farmaceutickej, prírodovedeckej a lekárskej začínajú prevažovať stredoškolské kádre.
Stav a štruktúra členskej základne sa v celej
šírke odzrkadľuje aj v nezáujme o prácu v odboroch a v zložení závodných výborov. Pozitívne
treba hodnotiť podporu vedenia fakúlt práci odborov poskytovaním priestorov, materiálneho vybavenia i vychádzania v ústrety funkcionárom pri
plnení si odborárskej práce. Potešiteľné je, že na
väčšine fakúlt sú zástupcovia odborov členmi aj
výberových konkurzných komisií. Nezanikli ani

tradičné aktivity odborov v organizovaní spoločenských podujatí. V poslednom období sa úspešne
rozvíja organizovanie spoločenských, kultúrnych
a aj vzdelávacích podujatí na celouniverzitnej báze, ktoré slúžia na stmeľovanie kolektívneho ducha
univerzity.
Ak hodnotíme v zásade pozitívne aktivitu odborov dovnútra univerzity, negatívne treba hodnotiť
pasivitu členov odborov navonok a uznávanie výsledkov práce a aktivity odborov ako celku. Keď
v prechádzajúcom volebnom období, aj zásluhou
odborov, odstupujúci minister nášho rezortu zvýšil platy vysokoškolským učiteľom cca o štvrtinu,
členskú základňu doslova decimovala vlna hromadného vystupovania najviac zvýhodnených
členov. Zmrazenie platov v nasledujúcom roku
tiež neprospelo k upevneniu odborárskeho povedomia a ku kladnému postoju k odborom. Ako
symbolická bola vnímaná tiež valorizácia miezd
v nasledujúcom roku, ktorá v konečnom dôsledku
bola zahrnutá do výkonových finančných prostriedkov. Podobne aj valorizácia platov vo výške 6 %,
ktorá je obsiahnutá v Kolektívnej zmluve vyššieho
stupňa pre volebný rok 2006, nepridáva na optimizme.
Napriek vymenovaným tienistým stránkam je
pôsobenie odborov na univerzite pozitívne. Aktivite odborov nesporne pomôže prehlbovanie spolupráce s akademickými senátmi a treba veriť, že
úspešné budú aj v práci s nastupujúcou generáciou. Výdatnou pomocou je pre odbory podpora
zo strany vedenia univerzity i fakúlt, o čom v nemalej miere svedčí aj účasť akademických funkcionárov univerzity a fakúlt na tejto prvej celonuniverzitnej konferencii odborov.
Pokračovanie na str. 14

Editorial
Rozmýšľavé číslo Našej.
S počudovaním (ale len vzhľadom na približujúce sa geoepidemiologické súvislosti) sa
dnes nezaoberáme hydinou, ale iným vtákom.
Papagáj v logu ARRA. Prvý výsledok tohto
bádania poskytol dostatok námetov.
Hodnotenie výučby na slovenských lekárskych fakultách ako trojročný výskumný projekt vychádzajúci z premisy neuspokojivej
kvality ich pedagogického procesu. Množstvo
vecí vo výučbe považujú dignitní riešitelia za
nereálne. Podľa mňa sú mnohé z nich roky
samozrejmosťou na úplnej väčšine pracovísk
(napr. aký je obsah a forma výučby, aké je
pedagogické zaťaženie pracovísk, učiteľov).
Ale fajn je, že aj tu vidno snahu o zvyšovanie
kvality. Moje a vaše dane iste stoja za to, aby
sme o tejto veci čo i len vecne uvažovali. Nebodaj diskutovali.
Študovať, hoc aj externe, a vrcholovo športovať. Pritom napr. prísť k záveru: „Univerzita
(Komenského) sa však viac orientuje na študijné výsledky, športové sú až druhoradé. Na
západe je trend opačný. Výsledky študentov
sú veľmi prísne sledované, pretože pomôžu
zviditeľniť školu.“. Strategický cieľ UK asi nie
odlišný od špičkových univerzít iných (vyspelých) krajín: stať sa výskumnou univerzitou.
Skleníkový efekt internetovských zdrojov
pre štúdium. Verzus raj tradičných knižničných informácií. Viac času stráveného na internete pre zábavu ako pre získavanie vedomostí. „Internet sa dá využiť ako len chcete,
rozhodnutie je na vás.“
Na jednej strane malý záujem študentov
o ponúkané možnosti (napr. dnes dokumentovaný anketovým hodnotením na Právnickej
fakulte 2005). V kontraste priam ukážkovo
autoevalvačnom: študentské svedectvo, že
skvalitnenie štúdia je možné nielen kritikou
školy. Svedectvo, že medzi študentmi hrozivo
pribúdajú takí, čo majú plné ústa nekonštruktívneho kritizovania svojich učiteľov, ale sami
sa často nezmôžu ani na dostatočné pochopenie základného učiva; vykričanie, ako, prepytujem, nechápaví zdržujú pripravených;
vôľa poctivo zbierať vedomosti a tréning
v odolávaní pokušeniam, pretože štúdiom
sa dá plávať aj ľahšie; vychutnanie si čítania
učebnice (dopovedzme: na to som na VŠ išla,
nie aby som sa durdila, že sa musím učiť). My
si vychutnajme učebnicové čítanie od Lenky
Abelovskej. Mám pocit, že môžeme pokračovať v predstavovaní (študentských) osobností.
Úprimná vôľa hľadať možnosti v sebe a nezvaľovať všetko na chyby v okolí, aj keď na
tie sa vždy ukazuje ľahšie. Najmä ak sú viditeľné voľným okom.
Máte radi predstavu lastovičiek prilietajúcich
s víziou nového slnka? Že jedna Abelovská
leto nerobí? Ale predsa len možno meniaca
sa škála hodnôt krajinky: iná študentka, ktorá
cez leto radšej doučuje angličtinu deti v našej
škôlke, ako by za väčšie peniaze v zahraničí
robila nádennícke práce.
Otváranie nožníc medzi výmyslami sveta
(% populačného ročníka na VŠ, športovci
a marketing VŠ, financovanie VŠ podľa % ich
PhD. učiteľov, ....) a elementárnou pravdou.
Podvody nielen pri rozdávaní „áčok“ zadarmo.
Vieme si ešte aspoň priznať, ako pozlátkami
vodíme za nos samých seba a škodíme našim deťom?
„Ľúbiť sa totiž dá aj potichučky a tak nenápadne, že na to sami možno neprídete. ...
Ľuďom netreba dávať rozumy. Niekedy mám
skôr pocit, že by im bolo treba dávať srdcia.“ Hmmm. Večný ideál harmónie rozumu
a srdca.
M. Dúbrava, prorektor UK
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Z rokovania výjazdového Kolégia rektora UK
V zasneženom Mýte pod Ďumbierom sa v dňoch 25. – 27. januára 2006 konalo zasadnutie
výjazdového Kolégia rektora UK. Bohatý program rokovania viedol doc. PhDr. F. Gahér, CSc.
Úvodné body programu patrili pracovno-právnym záležitostiam. V rámci prípravy Kolektívnej
zmluvy UK na rok 2006 informoval rektor UK
o požiadavkách odborov, ktoré okrem iného navrhujú predĺženie dovolenky aj pre učiteľov o 1 týždeň a vyčlenenie 2 % z rozpočtu univerzity na
doplnkové dôchodkové sporenie. Vzhľadom na
značný objem nevyčerpanej dovolenky najmä
v prípade učiteľov v rámci kalendárneho roku, neodporučil jej predĺženie. Následná diskusia k vyčleneniu 2 % z rozpočtu univerzity na doplnkové
dôchodkové sporenie dokumentovala rôzny postoj fakúlt, preto jeho zavedenie by malo spadať
iba do kompetencie fakúlt a súčastí UK.
Ohľadne čerpania dovoleniek zamestnancov
UK v súlade so Zákonníkom práce v rokoch
2005 a 2006 rektor UK podčiarkol povinnosť vypracovať do 31. 3. 2006 plán dovoleniek na rok
2006 a oznámil, že hromadné čerpanie dovoleniek
na UK je stanovené od 21. 12. 2006 do 8. 1. 2007.
Upozornil, že nevyčerpanie dovoleniek do konca
kalendárneho roka zaťažuje mzdový rozpočet
v nasledujúcom roku a znižuje hospodársky výsledok – v roku 2004 objem nevyčerpaných dovoleniek predstavoval vo finančnom vyjadrení sumu vyše 31,6 mil. Sk, rozpočet v roku 2006 bude
zaťažený sumou viac ako 15,6 mil. Sk. Členovia
kolégia sa dohodli, že do ďalšieho roku je možné
preniesť 5 dní dovolenky, ktoré je potrebné vyčerpať do 31. 3. 2007.
Ďalej sa kolégium oboznámilo s vyhodnotením
prijímacích skúšok na UK v roku 2005 vo vzťahu
k stredným školám uchádzačov a k celoslovenskému poslaniu UK. Zo záverov analýzy
okrem iného vyplynulo, že záujem o štúdium na
UK majú maturanti zo 67 % slovenských stredných
škôl, a preto si UK pri rozsahu svojich študijných
programov i naďalej uchováva postavenie nadregionálnej „národnej“ vysokej školy. Úspešnosť
prijatia na UK predstavovala 43 %, významné
rozdiely v úspešnosti stredných škôl sa prejavili
tak v rámci typov škôl, ako i z pohľadu regiónov
a miest.
Členovia kolégia diskutovali i o situácii v poskytovaní vzdelávania v cudzích jazykoch na fakultách UK. V tejto súvislosti odporučili urýchlene
doplniť údaje o všetkých druhoch vzdelávania
v cudzom jazyku (kompletná výučba, predmety,
kurzy, letné školy apod.) prezentované na cudzojazyčných webových stránkach fakúlt.
V ďalšom bode programu kolégium s drobnými
pripomienkami schválilo stanovisko UK k správe
agentúry ARRA o hodnotení verejných vysokých škôl a ich fakúlt (2005), s ktorým bude
oboznámený minister školstva, agentúra ARRA
a masmédiá. V nasledujúcich bodoch programu
„ARRA – silné a slabé stránky fakúlt“ a „Autoevalvácia UK – silné a slabé stránky fakúlt“ páni
dekani informovali o stanoviskách svojich fakúlt
k prezentovanému hodnoteniu.
Kolégium venovalo pozornosť aj situácii v organizovaní Grantov UK v roku 2006 a ocenilo, že
v tomto roku počet žiadostí o grant vzrástol na
428. Objem prostriedkov pridelených na granty
bude známy až po schválení tohtoročného rozpočtu UK. V súvislosti s nárastom počtu grantov
kolégium odporučilo, aby sa od tohto roku základné triedenie projektov do skupín A, B a C
uskutočňovalo na fakultách.
Aktuálnou úlohou fakúlt je zhodnotiť úroveň
vedeckovýskumnej práce za rok 2005, keďže
sa týmto hodnotením bude zaoberať Vedecká
rada UK dňa 27. 2. 2006. Aktuálna je tiež inovácia webovej stránky excelentných pracovísk
UK, kolégium odporučilo, aby fakulty skontrolovali a prehodnotili tak stávajúcu prezentáciu popredných pracovísk, ako aj podali návrh na zverejnenie nových pracovísk. Návrhy prerokuje VR
UK v apríli t.r.

Kolégium vzalo na vedomie informácie o príprave excelentného pracoviska UK pre biotechnológie a biomedicínu, ktoré bude zamerané
na základný výskum, spolupracovať so SAV a inými univerzitami a poskytovať služby ekonomickému i verejnému sektoru.
Taktiež vzalo na vedomie informáciu o dosiahnutých výsledkoch pri tvorbe zásobníka projektov pre vládu SR a EÚ za Bratislavský samosprávny kraj, v rámci ktorého vzniklo na Slovensku
786 nových projektov, z nich 506 podali vysoké
školy. Ocenilo, že pracoviská UK navrhli 167 projektov v celkovej sume 8 800 mil. Sk. Zásobník
projektov bude slúžiť vláde SR ako argument pri
rokovaní na pôde EÚ o využívaní štrukturálnych
fondov na roky 2007 – 2013 v oblasti výskumu
a vývoja v bratislavskom regióne.
Obšírnejšie sa kolégium zaoberalo dokumentom
MŠ SR Metodika rozpisu dotácií zo štátneho
rozpočtu verejným vysokým školám na rok
2006 a zmenami v metodike oproti minulému roku, ktoré ovplyvnia aj metodiku prípravy rozpočtu
UK na r. 2006. V súvislosti s návrhmi FiF UK na
úpravu metodiky prideľovania dotačných prostriedkov v rámci UK, ktoré vychádzali zo zohľadnenia rozdielneho obsahu vysokoškolským
zákonom vymedzených pracovných povinností vysokoškolského učiteľa a vysokoškolského vedeckovýskumného pracovníka, neodporučili meniť
výkonové kritériá. Navrhli najprv uskutočniť rozpis
reálnej dotácie prostriedkov štátneho rozpočtu
na súčasti UK podľa platnej metodiky a následne
zvážiť ďalší postup.
Členovia kolégia vzali na vedomie informácie
o analýze kontaktnej výučby na fakultách
UK, vzhľadom na obtiažnosť vyhodnocovania sa
v prvom polroku 2006 uskutoční analýza predmetov, ktorá určí stratégiu UK z hľadiska štruktúry
predmetov, a v druhom polroku sa bude vyhodnocovať individuálna záťaž pedagógov.
Taktiež vzali na vedomie Autoevaluačnú správu
UK za rok 2005, ktorú pripravila osobitná komisia pre medzinárodné hodnotenie UK, ako aj informáciu o zmenách, ktoré pre UK vyplývajú
z novely zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov.
Ďalej kolégium okrem iného schválilo Harmonogram štúdia na UK v akad. roku 2006/07
a ermín slávnostného otvorenia nového akad.
roku – dňa 18. 9. 2006 v Aule UK.
Zaoberalo sa tiež plnením úloh fakúlt v rámci
získavania údajov potrebných pre MŠ SR
a pre Ústav informácií a prognóz MŠ SR, ako
aj stavom projektu SOFIA k 21. 1. 2006 v oblasti
zadávania účtovných dokladov. So zreteľom na
termín ročnej závierky k 31. 1. 2006 požiadal rektor UK o urýchlené odstránenie meškania v zadávaní účtovných dokladov do systému.
(jh)

Novela zákona
o slobodnom prístupe k informáciám
Koncom minulého roka NR SR schválila zákon č. 628/2005 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „zákon“). Novela nadobudla účinnosť 2. januára 2006. Aké zmeny z nej vyplývajú pre
Univerzitu Komenského, o tom informuje JUDr. Mária Duračinská, CSc., prorektorka UK.
1. Rozširuje sa okruh informácií, ktoré je povinná univerzita aktívne
zverejniť bez priamej žiadosti, t. j. z vlastnej iniciatívy.
Okrem doposiaľ zverejnených informácií je univerzita a jej súčasti
povinné podľa § 5 ods. 6 až 8 zákona zverejniť označenie nehnuteľnej
veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej
nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy
(od 1. októbra 2005 je výška minimálnej mzdy 6 900 Sk, 20-násobok
je 138 000 Sk), ktorú univerzita alebo jej súčasť previedla do vlastníctva alebo ktorá prešla do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej
moci. Za nadobúdaciu cenu na účely zverejnenia podľa ods. 6 sa
považujú, ak ide o vlastné zhotovenie, náklady na zhotovenie, a ak ide
o bezodplatné nadobudnutie, cena obvyklá za obdobnú vec v mieste
a čase nadobudnutia.
Spolu s označením veci je potrebné zverejniť dátum prevodu alebo
prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu:
a) meno a priezvisko, názov a obchodné meno,
b) adresa pobytu alebo sídlo,
c) identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu –
podnikateľa.
Táto povinnosť sa nevzťahuje na byty a nebytové priestory, ktoré boli
prevedené do vlastníctva doterajšiemu nájomcovi za cenu stanovenú
v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov.
Uvedené informácie sa zverejňujú najmenej po dobu jedného roka
odo dňa prevodu alebo prechodu vlastníctva; tým nie je dotknutá povinnosť sprístupniť túto informáciu na základe žiadosti aj po uplynutí
tejto doby.
Povinné zverejnenie informácií podľa § 5 ods. 6 a 8 sa vzťahuje na
prevod alebo prechod majetku, ktorý sa uskutočnil po 2. januári 2006.
Sprístupniť uvedené informácie na žiadosť je univerzita a jej súčasť
povinná aj ohľadne prevodov a prechodov majetku uskutočnených
pred týmto termínom.
2. Novela zaviedla v § 9 ods. 3 a 4 zákona povinnosť sprístupniť
(§ 14 – sprístupňovanie na žiadosť) na účely informovania verejnosti
osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je vedúcim zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme. Podľa § 9 ods. 3 zákona sa sprístupňujú osobné údaje v rozsahu:
a) titul,
b) meno,

c) priezvisko,
d) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie,
e) pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti,
f) miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, v ktorom
túto funkciu alebo činnosť vykonáva,
g) mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané na výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané zo štátneho rozpočtu alebo z iného verejného rozpočtu.
Vedúcimi zamestnancami UK sú v zmysle § 14 a § 32 zákona o vysokých školách a v zmysle Čl. 1 bodu 5 Pracovného poriadku UK nasledovní zamestnanci:
Kvestor, vedúci pedagogických, výskumných, vývojových, umeleckých, hospodársko-správnych a informačných pracovísk univerzity,
vedúci účelových zariadení, riaditelia študentských domovov a jedální
univerzity, tajomníci fakúlt, vedúci katedier resp. ústavov fakúlt univerzity, vedúci pedagogických, výskumných, vývojových, informačných
a správnych pracovísk fakúlt univerzity, prednosta výučbovej základne.
V zmysle § 9 ods. 3 novely zákona je univerzita povinná sprístupniť
uvedené osobné údaje taktiež o rektorovi UK, ktorý je verejným funkcionárom v zmysle Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
3. Novela zákona v novom znení § 14 ods. 2 zákona spresnila náležitosti žiadosti o sprístupnenie informácie, a to nasledovne:
„Zo žiadosti musí byť zjavné, ktorej povinnej osobe je určená, meno,
priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.“
Ak žiadosť nemá uvedené náležitosti, je potrebné postupovať v zmysle
§ 14 ods. 3 zákona.
4. Z procesného hľadiska sa v § 15 ods. 1 zákona spresnilo určenie
začiatku plynutia päťdňovej lehoty na postúpenie žiadosti inej povinnej osobe alebo odmietnutie žiadosti – päťdňová lehota plynie „odo
dňa doručenia žiadosti“. V § 17 ods. 1 sa zmenila lehota na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií z pôvodnej desaťdňovej lehoty
na osem pracovných dní. V § 17 ods. 2 sa možnosť predĺženia lehoty
na vybavenie žiadosti z pôvodných 10 dní zmenila na osem pracovných
dní.
Do zákona bolo zapracované ustanovenie o priestupkoch (§ 21a).
Za porušenie povinností stanovených v tomto zákone je možno uložiť
pokutu do 50 000 Sk a zákaz činnosti až na dva roky.

Na Univerzite Komenského sa
sa bude vyučovať aj turečtina
V Rektorskej sieni UK bola dňa 23. januára 2005 slávnostne podpísaná zmluva
medzi Univerzitou Komenského a Správou
pre medzinárodnú spoluprácu pričlenenou
k úradu ministerského predsedu Tureckej
republiky o výučbe tureckého jazyka v rámci
lektorátu tureckého jazyka a tureckých dejín a kultúry na Filozofickej fakulte UK. Zmluvu podpísali doc. PhDr. F. Gahér, CSc., rektor UK, doc. PhDr. A. Eliáš, CSc., dekan FiF
UK, a za tureckú stranu zástupca prezidenta Správy pre medzinárodnú spoluprácu
Mustafa Sahin, PhD. Na slávnosti sa zúčastnila aj veľvyslankyňa Tureckej republiky
J. E. Suna Cokgur Ilicak, ktorá sa tiež prihovorila k účastníkom stretnutia. Význam
podpisu zmluvy vyzdvihli v svojich prejavoch i dekan FiF UK doc. A. Eliáš, ako aj
M. Safin.
(jh)
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Podľa ARRA skončila Univerzita Komenského
v kvalite vedy a vzdelávania na štvrtom mieste
Koncom roku 2004 vznikla na Slovensku Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) – prvá slovenská nezávislá
inštitúcia, ktorej zámerom je systematicky hodnotiť kvalitu slovenských vysokých škôl.
V decembri minulého roka vydala (ARRA) prvú správu, ktorá
hodnotí pedagogický a vedecký výkon slovenských verejných
vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2004. Pre hodnotenie vybrala
ARRA indikátory, ktoré súvisia s kvalitou vzdelávania a výskumu,
a každej fakulte za výkon vo vybranom indikátore priradila istý
počet bodov. Kritériá hodnotenia súviseli napr. s počtom publikácií
a citácií v databáze Wok v rokoch 1995 – 2004, s doktorandským
štúdiom, s úspešnosťou pri získavaní prostriedkov z grantov na
vedu a výskum, s počtami študentov, so štruktúrou pedagogického zboru, ale i s kvalitou absolventov, stupňom študentského
komfortu a s financovaním vysokej školy.
Agentúra rozdelila fakulty do 6 skupín podľa t. zv. Frascati manuálu na prírodné, technické, lekárske, pôdohospodárske, spoločenské a humanitné vedy, aby sa porovnávali len tie, ktoré majú
podobné zameranie a podobné podmienky práce. Jednotlivým
fakultám bolo pridelené bodové hodnotenie, pričom poradie fakúlt v jednotlivých skupinách určil ich priemerný bodový zisk za
jednotlivé skupiny indikátorov. Napokon ARRA vypočítala bodové
hodnotenie vysokých škôl, kde poradie vysokých škôl určil priemerný bodový zisk ich fakúlt.
Pri výbere indikátorov (kritérií) ARRA použila len verejne dostupné údaje. Celkom ARRA hodnotila 19 slovenských verejných vysokých škôl a 99 ich fakúlt.

Ako agentúra ARRA ohodnotila
Univerzitu Komenského a jej jednotlivé fakulty?
V skupine 23 fakúlt zameraných na humanitné vedy najviac bodov získala Filozofická fakulta UK. Na 12. mieste sa ocitla Evanjelická bohoslovecká fakulta UK a na 13. mieste Rímskokatolícka
cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK.
Medzi štyrmi fakultami s medicínskym zameraním najlepšia bola
Farmaceutická fakulta UK, nasledovala Jesseniova lekárska fakulta UK, Lekárska fakulta UPJŠ a Lekárska fakulta UK.
V skupine deviatich prírodovedných fakúlt dominovala Fakulta
matematiky, fyziky a informatiky UK pred Prírodovedeckou fakultou UK.
V najpočetnejšej skupine 36 fakúlt orientovaných na spoločenské vedy druhý najvyšší počet bodov získala Fakulta telesnej
výchovy a športu UK, siedma v poradí bola Fakulta sociálnych
a ekonomických vied UK, deviata Pedagogická fakulta UK, trinásta
Právnická fakulta UK a dvadsiata prvá Fakulta managementu UK.
V súhrnnom hodnotení univerzít podľa priemeru bodov ich fakúlt
sa Univerzita Komenského ocitla na štvrtom mieste.
Hodnotenie univerzít podľa priemeru bodov ich fakúlt
1. Univerzita veterinárskeho lekárstva
2. Slovenská technická univerzita
2. Technická univerzita Zvolen
4. Univerzita Komenského
5. Vysoká škola výtvarných umení
6. Univerzita P. J. Šafárika
7. Slovenská poľnohospodárska univerzita
8. Technická univerzita Košice
9. Vysoká škola múzických umení
10. Trnavská univerzita
11. Žilinská univerzita
12. Akadémia umení
13. Prešovská univerzita
14. Ekonomická univerzita
14. Trenčianska univerzita A. Dubčeka
16. Univerzita Konštantína Filozofa
16. Univerzita Mateja Bela
18. Katolícka univerzita
19. Univerzita sv. Cyrila a Metoda
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80
55
55
52
51
49
46
43
43
42
39
37
35
32
32
30
30
27
24

K hodnoteniu kvality verejných vysokých škôl agentúrou
ARRA – r. 2005 zaujala Univerzita Komenského stanovisko,
ktoré schválilo Kolégium rektora UK dňa 25. januára 2006.
Stanovisko UK aj na základe stanovísk dekanov fakúlt UK vypracoval rektor UK doc. PhDr. F. Gahér, CSc.

1. Základný pohľad
Univerzita Komenského (UK) je dostatočne kvalitná nato, aby sa
nebála žiadneho objektívneho hodnotenia a rozumného porovnávania s ostatnými školami na Slovensku. UK má skúsenosti aj
s medzinárodným hodnotením. V “Záverečnej správe International
Executive Service Corps“ z roku 1998 sa konštatuje: „UK je prvou
a vedúcou univerzitou na Slovensku a jedinou komplexne vybudovanou univerzitou.“ Začiatkom roku 2005 urobila UK pre vlastné
potreby hodnotenie vysokých škôl na Slovensku a prezentovala ich
na tlačovej konferencii. Toto hodnotenie malo porovnateľnú výpovednú hodnotu so Správou agentúry ARRA (ďalej len „Správa”),
ale bolo podstatne lacnejšie.
Pre dôveryhodnosť ARRA stanoviska nestačí, ak sa hodnotitelia
snažia zaštítiť tým, že údaje sú vzaté z verejne dostupných zdrojov
a presne vyhodnotené. Problematickou sa stáva sama použitá
metodika a jej aplikácia.
Tabuľka poradia verejných vysokých škôl (VVŠ) ako suma výsledkov jednotlivých fakúlt je skresľujúca nielen voči očakávanej
skutočnosti, ale aj voči uvádzanej metodike. Z výpočtu 34 kritérií, podľa ktorých chcela ARRA hodnotiť VVŠ, sa totiž vykľulo
zúžené spektrum iba 23 kritérií, z ktorých napokon na účely tohto
poradia VVŠ použila ARRA len 18. Príkladom veľkej chyby je porovnávanie vysokých škôl bez fakúlt s mnohofakultnými. Pritom
hoci v samotnom texte sa táto výhrada akceptuje, výsledné poradie bolo urobené bez ohľadu na túto výhradu. Veď je známe, že
v oblasti prírodných, medicínskych a technických vied sa získavajú granty v rádovo vyšších objemoch ako v humanitných a spoločenských vedách a rovnako aj počet citácií je v prvých odboroch
výrazne vyšší. Preto hociktorá škola s výlučne prírodovedným, medicínskym alebo technickým zameraním musí dosahovať celkove
lepšie výsledky v týchto ukazovateľoch, ako komplexná škola so
širokým zameraním. Preto aj jej výsledné poradie, robené na základe takýchto kritérií, je skreslené. Pritom sa vôbec nehodnotí
efekt synergie – napríklad na UK môžu študenti študovať najväčšiu
paletu študijných programov, najviac a najdiferencovanejších predmetov a učitelia si vymieňajú názory a diskutujú o problémoch
z nadiferencovanejších pozícií. To je kvalita, ktorá sa nedá dosiahnuť na úzko zameraných školách.

2. O metodike všeobecne
Autori správy sa odvolávajú na metodiku (Research Assessment
Exercise, a nie ako uvádzajú „Research Assesment Excercise”
[Správa, s. 4], skrátene „RAE”), vypracovanú vo Veľkej Británii.
Napríklad v Nemecku sú vysoké školy hodnotené inou, oveľa
prepracovanejšou metodikou (metodikou German Research
Foundation), ktorá je skutočne dôsledne klastrovou metódou.
Vzhľadom na kultúrnu a historickú blízkosť je tá „kontinentálna“
metodika z Nemecka pre hodnotenie kvality vysokých škôl na Slovensku zrejme vhodnejšia. To však nie je rozhodujúce, pretože
každá rozumne vypracovaná a dôsledne realizovaná metodika
poskytne prinajmenej relatívne verný obraz o predmete hodnotenia. ARRou realizovaná metodika sa však výrazne odlišuje od
odskúšanej metodiky RAE.

3. Predmet a cieľ hodnotenia, realizácia metodiky
a zámer hodnotenia
Všeobecne uznávaným princípom hodnotenia kvality firiem bez
ohľadu na špecifickú povahu ich činnosti je princíp: O kvalite firmy najhodnovernejšie vypovedá kvalita výsledkov jej činnosti.
Cieľ hodnotiť kvalitu firmy bude teda splnený, ak sa bude objektívne hodnotiť kvalita výsledkov činnosti týchto firiem. Výsledkami

hlavnej činnosti VVŠ sú predovšetkým absolventi a výsledky vedeckovýskumnej činnosti, zhmotnené najmä do publikácií a praktických výstupov.
Správa by bola cenná, ak by zhodnotila výsledky činnosti VVŠ.
Aj dôsledne realizovaná ARRA metodika by takýto cieľ orientačne
mohla dosiahnuť. Zdôrazňujeme orientačne preto, lebo jej kritériá
postihujú iba „časť“ výsledkov činností VVŠ – neobsahujú žiadne
priame indikátory kvality absolventov a v hodnotení kvality výsledkov vedeckovýskumnej činnosti zachytávajú iba ohraničené
výseky z publikačnej činnosti, nie komplexnú publikačnú produkciu. Žiaľ, úplne absentuje napríklad kritérium, ktoré by zohľadnilo
zahraničné granty, ktoré školy získali. To je však neopomenuteľná dimenzia, ktorá vypovedá o medzinárodnej akceptovateľnosti
vedcov a výskumníkov z danej školy.
Na Správe je preto najhoršie to, že deklarovaná metodika nebola
dôsledne realizovaná. Z 34 proklamovaných kritérií bolo vyhodnocovaných 23, z ktorých sa napokon na účely výsledného hodnotenia VVŠ použilo len 18, medzi ktorými chýbalo kritérium SV10
„počet nezamestnaných dlhšie ako 6 mesiacov na 100 absolventov školy v roku 2004“. O ňom asi ako o jedinom z uvádzaných
kritérií môžeme povedať, že je merateľným prejavom kvality absolventov. Základný, hoci len nepriamy indikátor kvality absolventov
– úspešnosť na trhu práce, nebol použitý vraj kvôli mizivej hodnote
počtu trvalo nezamestnaných absolventov. To je však zavádzajúce,
pretože relatívne sú rozdiely medzi vysokými školami obrovské –
napr. celkovo druhá najlepšie hodnotená škola TU Zvolen má
4,4 % nezamestnanosť, čo je oproti UK Bratislava (0,3 %) nezamestnanosť vyššia o viac ako 1300 % (14-krát vyššia).
Na s. 6 a 7 Správy sa konštatuje, že jej cieľom je „vytvoriť nezávislé hodnotenie kvality vzdelávania poskytovaného v jednotlivých
študijných programoch a odboroch vysokých škôl na Slovensku”
a že „vysoká škola musí zabezpečiť vyrovnane kvalitu pedagogickej aj výskumnej činnosti”. V rozpore s týmito konštatovaniami sa
však v hodnotiacej časti Správa nikde nezmieňuje ani o študijných programoch a odboroch, ani o kvalite vzdelávacích či
výskumných aktivít (dokonca ani keď na to zistené štatistické
údaje priam provokujú). Nielenže nešpecifikuje, čo chápe pod
„vyrovnanou kvalitou pedagogickej aj výskumnej činnosti”, ale na
s. 25 napr. priamo deklaruje, že „najvyššiu výpovednú hodnotu
majú údaje v tab. č. 3” (počet publikácií za r. 1995 – 2004), pretože tieto údaje „je možné porovnať so zahraničnými inštitúciami
alebo s podobne zameraným ústavom SAV”. V tomto kontexte sa
natíska otázka: V čom vidí ARRA špecifikum pedagogickej činnosti vysokých škôl, keď ich „stotožňuje” s podobne zameranými
ústavmi SAV. Vari aj tie majú zo zákona povinnosť poskytovať vysokoškolské vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia?

4. Výhrady a pripomienky k jednotlivým kritériám
a k ich vyhodnoteniam
4.1. Zvolenie rozčlenenia fakúlt do 6 skupín podľa Frascatiho
manuálu je diskutabilné. Jednak táto sústava odborov sa odlišuje
od platnej 9-člennej sústavy študijných odborov vysokoškolského vzdelávania v SR, a jednak pri hodnotení súhrnnej kvality VŠ
sa používajú systémy s oveľa jemnejším triedením – napr. v Nemecku je to 35 skupín.
4.2. Zaradenie niektorých fakúlt do jednej zo šiestich skupín
bolo chybné a nezodpovedalo prevládajúcej činnosti týchto fakúlt.
Ide napr. o Fakultu zdravotníctva a ošetrovateľstva TU, Fakulta riadenia a informatiky a Fakulta prevádzky a ekonomiky spojov ŽU
nemá byť v skupine SPOL, ale v skupine TECH.
4.3. Kritérium VV1 na hodnotenie kvality výsledkov vedy a výskumu postihuje publikácie, ktoré sú registrované len v databáze
Web of Science / Web of Knowledge (WoK). Zamestnanci humanitných a spoločensko-vedných fakúlt publikujú v časopisoch, ktoré nie sú zahrnuté do databázy WoK, pričom sa výraznou mierou
podieľajú na formovaní právnického, historického či etického vedomia občanov Slovenska.
4.4. V kritériách VV2 a VV3 sú zohľadňované autocitácie (s. 33),
čo je v rozpore s elementárnou etikou hodnotenia vedeckej práce a nemôžu byť v žiadnom slušnom hodnotení.
4.5. Parametre v niektorých vybraných kritériách len veľmi ťažko
alebo veľmi málo môže ovplyvniť sama VŠ – napr. kritériá VV4
„počet denných doktorandov na jedného docenta alebo profesora“, VV5 „ročný priemerný počet absolventov doktorandského
štúdia na jedného docenta alebo profesora“, VV6 „počet denných
doktorandov delený počtom bakalárskeho a magisterského štúdia“. Počty doktorandov sú v zásade určované objemom financií
na nich prideľovaných z MŠ SR. Pritom sa v Správe konštatuje,
že na našich školách vedecký výkon prakticky s počtom dokto-

randov nijako nekoreluje (s. 47). Na druhej strane aj vysoká škola
neuniverzitného typu (s nízkym pomerom doktorandov alebo úplne
bez doktorandov) môže byť príťažlivá pre uchádzačov a svojím
spôsobom kvalitná.
4.6. Kritérium VV10 – „prostriedky z grantov ESF“ – nemá byť
medzi kritériami kvality vedy a výskumu, ale kritériami kvality (ak
vôbec) vzdelávania.
4.7. Niektoré kritériá komfortu sú problematické – napr. SK4 „podiel študentov, ktorí poberajú štipendium od VŠ“, nijako nevypovedá o kvalite školy.
4.8. Kritériá SV1 (počet študentov na počet učiteľov) a SV2 (počet
študentov na počet profesorov a docentov) ARRA bonifikovala
opačne ako sú kritériá MŠ SR pri rozdeľovaní štátnej dotácie. MŠ
SR núti školy správať sa účelovo a mať čo najviac študentov na
učiteľa.
4.9. Kritériá SV3 (podiel učiteľov s PhD. ku všetkým), SV4 (podiel
profesorov a docentov ku všetkým) a SV5 (priemerný vek funkčných profesorov) sú interpretované ako „dobré“ pre tie fakulty,
ktoré v nich dosahujú vyššie hodnoty („prestarnutý“ učiteľský zbor
s vysokou kvalifikáciou, ale nízkym aktuálnym skutočným výkonom); príklad: v skupine PRIR fakulta z najhoršie hodnotenej
školy – z UCM má najvyšší priemerný vek profesorov (63 rokov)
a FMFI UK, ktorá je medzi fakultami tejto skupiny hodnotená ako
najlepšia, má najnižší priemerný vek (51 rokov). Pritom je zrejmá
korelácia medzi podielom profesorov a docentov ku všetkým (SV4)
a priemerným vekom učiteľov, a teda aj priemerným vekom profesorov (SV5).
4.10. Kritérium SV8 (počet študentov iného štátneho občianstva k počtu všetkých študentov) nevypovedá dobre o „medzinárodnosti“ školy. Mal by sa hodnotiť nielen podiel, ale aj ich absolútny počet. Veď na UK študuje tretina všetkých zahraničných
študentov zapísaných na vysokých školách v SR, ale ich podiel
na všetkých študentoch UK je nízky.
4.11. Parametre kritéria F1 (bežné výdavky na študenta) nezávisia od školy, ale od metodiky rozdeľovania štátnej dotácie
z MŠ SR.
4.12. Kritérium F2 (podiel výsledkov podnikateľskej činnosti
na celkových nákladoch na hlavnú činnosť vysokej školy) je chybné. Jednak podnikateľská činnosť VŠ nemá byť orientovaná na
financovanie hlavnej činnosti, jednak iba zisk po zdanení z podnikateľskej činnosti môže byť zdrojom pre hradenie nákladov hlavnej
činnosti.

5. Záver
Hodnotenie kvality verejných vysokých škôl agentúrou ARRA
považujeme vzhľadom na vymenované výhrady najmä voči použitej metodike len za orientačné. Napriek tomu môžeme konštatovať,
že niektoré čiastkové zistenia (najmä o fakultách) boli očakávané
a niektoré sú bezpochyby podnetné nielen pre manažmenty fakúlt, ale aj pre MŠ SR, vládu SR i verejnosť. Podnecovať súťaživosť
medzi vysokými školami môže najlepšie ten, kto im za služby
platí. Nateraz je to v rozhodujúcej miere verejnosť prostredníctvom
MŠ SR.
(Skrátené pre potreby tlače)
(jh)

Z výjazdového rokovania Kolégia rektora UK
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Nové štúdium na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK
Ústav kultúrnych štúdií je jedným z piatich ústavov Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK. V tomto akademickom roku novým a doteraz
jeho jediným akreditovaným študijným programom je sociálna antropológia. Oslovili sme preto doc. Mgr. Martina Kanovského, PhD., ktorý je garantom
bakalárskeho stupňa, aby nám štúdium bližšie predstavil.
sociálnych skutočností, ktoré sa jednoducho nedajú odhaliť pomocou dotazníka alebo zberu štatistických údajov.
 Aké predmety ponúka sociálna antropológia
študentom?
– Program som na FSEV UK pripravoval niekoľko rokov a po dôkladných konzultáciách s kolegami v Londýne, v Paríži či v USA tak, aby bol plne
v súlade s programami, ktoré sa študujú v zahraničí. Obsahuje teda zväčša štandardné antropologické kurzy ako antropologické teórie, terénne
metódy a techniky, ekonomická antropológia, politická antropológia, aplikovaná antropológia, ak
mám uviesť aspoň pár príkladov.
 V tomto akademickom roku sa otvoril prvý
ročník štúdia. Koľko sa prihlásilo študentov?
– Veľmi pozitívne ma prekvapil, ba až ohromil
záujem študentov o tento zatiaľ u nás nikdy neštudovaný odbor. Hlásilo sa k nám 63 uchádzačov,
z nich dvadsať sme prijali. Dúfam, že v tomto roku
bude záujem minimálne rovnaký.

 Pán docent, sám ste pripravili tento študijný
program pre akreditáciu, môžete nám povedať,
aké sú jeho hlavné zámery?
– Hlavným zámerom bolo zaplniť jednu z najpálčivejších medzier v oblasti štúdia a výskumu
sociálnych vied. Sociálna a kultúrna antropológia
sa v zahraničí študuje na stovkách pracovísk
a patrí spolu so sociológiou a ekonómiou k dominantným sociálnym vedám z hľadiska štúdia, výskumu i aplikácií. Okrem toho si myslím, že v čase
veľkých sociálnych zmien, ktoré sa práve v našej
spoločnosti dejú, veľmi chýbajú odborníci na ten
typ výskumu, ktorý realizuje sociálna antropológia.
Základným rozlišujúcim znakom sociálnej antropológie je totiž schopnosť skúmať sociálne javy
pomocou dlhodobého (až niekoľkomesačného)
terénneho výskumu v konkrétnych sociálnych
skupinách a komunitách. Pri všetkej úcte k iným
metódam získavania údajov, jestvuje veľmi veľa

 Môžete konkretizovať podmienky prijatia na
štúdium?
– Podmienky prijatia na štúdium sú rovnaké ako
pre všetkých záujemcov o štúdium na FSEV UK:
ak uchádzač maturoval v úrovni A z anglického
jazyka a matematiky a v akejkoľvek úrovni v jednom z predmetov náuka o spoločnosti, dejepis,
psychológia alebo ekonomika, bude zaradený
do prijímacieho konania bez prijímacích skúšok.
Ostatní uchádzači vykonajú prijímací test z anglického jazyka, matematiky a náuky o spoločnosti.
 Máte pre výučbu dostatok odborníkov?
– To je obzvlášť ťažký problém. Moje podmienky ako garanta sú totiž pomerne prísne – každý
učiteľ musí doložiť, že strávil minimálne dva semestre na zahraničnom antropologickom pracovisku, že má za sebou publikačnú a pedagogickú
činnosť, že ovláda minimálne dva svetové jazyky
a spolupracuje s kolegami zo zahraničia. Aj keď
takýchto odborníkov možno u nás zatiaľ spočítať
na prstoch jednej ruky, mojím strategickým cieľom

je, aby v horizonte niekoľko rokov pôsobili na našej
fakulte.
 Aké budú možnosti uplatnenia absolventov?
– Absolvent sociálnej antropológie by mal pôsobiť ako expert pri posudzovaní dlhodobých účinkov sociálnych zmien a opatrení – oblasť uplatnenia teda vidím v štátnych a samosprávnych
orgánoch, v mimovládnych organizáciách, ale aj
vo väčších firmách a podnikoch, ktorým okrem
obchodných výsledkov a reklamy záleží aj na preskúmaní „firemnej kultúry” či pôsobenia na spoločnosť. Napríklad v niektorých štátoch USA
a v škandinávskych krajinách je pri každom väčšom sociálnom a ekonomickom opatrení povinný
dlhodobý antropologický prieskum podmienok
jeho realizácie.
 Počítate aj s vedeckovýskumnou činnosťou?
– Samozrejme, že áno, pretože bez vedeckého
výskumu s medzinárodným prepojením nie je celkom možné ani seriózne učiť. Ak doplníme personálny stav podľa plánu rozvoja, rozhodne počítam
s tým, že sa ako kolektív spolupracovníkov zapojíme do výskumu, a to hlavne v medzinárodnom
kontexte. Dokonca to považujem za povinnosť
a nevyhnutnosť.
 Ako sa Vám darí skĺbiť povinnosti, ktoré Vám
vyplývajú z funkcie prodekana pre študijné
záležitosti s pedagogickým úväzkom?
– Prijatie funkcie prodekana bola vlastne z núdze
cnosť – na fakulte je nás zatiaľ tak málo, že mnohí
z nás boli nútení už z elementárnej zodpovednosti
prijať funkcie, o ktorých by sme pôvodne ani neuvažovali. Je to pre mňa dosť zložité a náročné,
pretože moje pracovisko a program sa ešte len
buduje, takže plánovaný stav interných spolupracovníkov dosahujeme iba postupne. Zatiaľ považujem za úspech už len fakt, že tak pri výučbe sociálnej antropológie, ako aj všeobecne v oblasti
štúdia na FSEV UK, nedochádza k zásadnejším
problémom, fakulta sa stabilizuje a vytvára sa už
aj určitá tradícia.
Rozhovor pripravila Jana Mielcarková

Realizácia grantov na Právnickej fakulte UK
Nezastupiteľnú úlohu v rámci vedeckovýskumnej činnosti Právnickej
fakulty UK majú granty. Cieľom fakulty je, aby na riešení grantov participovala každá katedra. V nových kritériách pre inauguračné konanie
je táto podmienka premietnutá aj do jedného z kritérií na začatie inauguračného konania a na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor.
Bilaterálna zahraničná spolupráca sa v roku 2005 sústredila na grantový
program Európskej komisie Leonardo da Vinci, zameraný na realizáciu
praktických stáží študentov v právnických firmách v Európe, a na grant
v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko – výučba predmetu „Základy rakúskeho súkromného práva“ v nemeckom jazyku, v spolupráci
s FOWI Viedeň. Výrazný záujem zo strany jednotlivých katedier sa prejavil pri získavaní grantov v rámci Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠ SR KEGA) a Vedeckej a edukačnej grantovej agentúry MŠ SR
(VEGA).
V súčasnosti PraF UK rieši viacero grantov získaných z MŠ SR a zameraných na výskum v rôznych oblastiach práva. Ich cieľom je príprava
a realizácia predmetov v cudzom jazyku, prípadne zameranie na problematiku európskeho práva: „Správa katastra nehnuteľností vo vybraných
krajinách EÚ“ (doc. JUDr. Marián Vrabko, CSc.), „Medzinárodná obchodná arbitráž“ (doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc.), „Nová koncepcia výučby
predmetu Slovenské právne dejiny a jej zabezpečenie učebnými pomôckam“ (prof. JUDr. Jozef Klimko, CSc.) a „Svetové právne dejiny“
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(prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.), „Ústavný poriadok EÚ a jeho vplyv na
Ústavu a zákony SR“ (prof. JUDr. Marian Posluch, CSc.). Zároveň PraF UK
spolupracuje s Ministerstvom obrany SR na výskumnom grante „Súčasný
pohľad na administratívno-právnu reguláciu výkonu správy obrany štátu
s návrhom de lege ferenda v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky
do Severoatlantickej aliancie – NATO“ (prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.)
Samostatnú časť tvoria granty získané na riešenie vedeckých úloh z prostriedkov Európskej komisie. Výskumný grant „Private Sector Interaction in
the Decision Making Processes of Public Research“ získala fakulta od
Európskej komisie. V rámci grantovej schémy Jean Monnet je úspešným
riešiteľom úloh Jean Monnet Chair „Ochrana základných práv a vonkajšie vzťahy s Európskou úniou“ (JUDr. Vlasta Kunová, CSc.) a Jean Monnet
Modul „Le systéme judiciaire communautaire et la jurisprudence de la
CJCE“ (JUDr. Ing. Michael Siman, DEA) a „Developing of the European
Administrative Law – Administrative Law in a Supranational Context and
its Global Challenge“ (prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.).
Záujmom fakulty je, aby vo výraznejšej miere participovali na riešení
grantov aj interní doktorandi. Je úlohou školiteľov, aby v rámci individuálneho študijného programu doktoranda túto podmienku stanovili ako obligatórnu. Sme radi, že v širokej schéme grantov sa nám darí tento cieľ
napĺňať.
Mgr. Lucia Sedláková,
Referát pre zahraničné vzťahy a granty PraF UK

Kontakty našich farmaceutov s českými kolegami
Štúdium farmácie na Slovensku prešlo viacerými vývojovými zmenami. V prvých desaťročiach sa farmácia vyučovala na Lekárskej
fakulte UK, kým 1. septembra 1952 nebola založená samostatná Farmaceutická fakulta vtedajšej Slovenskej univerzity. Najvýznamnejším
aktom, ktorý na dlhé obdobie ovplyvnil vývoj farmaceutického štúdia,
bolo v roku 1960 zlúčenie farmaceutických fakúlt v Brne a v Bratislave, čím sa stala Bratislava sídlom jedinej celoštátnej fakulty. Aj keď
tento stav trval len do roku 1969, keď vznikla Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovej v Hradci Královej, vytvorilo sa na Slovensku nové prostredie pre rozvoj farmaceutických vied. Vznik ďalšej farmaceutickej
fakulty v ČR v roku 1992, ako súčasti Veterinárnej a farmaceutickej
univerzity v Brne, iba nadviazal na doterajší vývoj. V konečnom dôsledku možno teda konštatovať, že Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
bola inkubátorom, ktorý vytvoril podmienky pre rozvoj farmácie a následnej vzájomnej spolupráce. Pozitívnu úlohu, prirodzene, zohrala
i skutočnosť, že viacerí dekani českých farmaceutických fakúlt boli absolventmi bratislavskej Farmaceutickej fakulty UK, čo ovplyvnilo spoluprácu nielen vo vedeckej, ale aj v pedagogickej a v personálnej oblasti.
Za účasti aj Slovenskej farmaceutickej spoločnosti pracovníci všetkých troch fakúlt uverejňujú výsledky vedeckovýskumnej práce z celej
oblasti farmácie v periodiku Česká a slovenská farmacie. Jednotlivé
fakulty sa striedajú v organizovaní vedeckých podujatí, ako sú napr.
sympózium „Syntéza a analýza liečiv“, odborné stretnutia formou „Technologických dní“, resp. „Farmakologických dní“ a pod., ktoré slúžia
na prezentáciu a konfrontáciu dosiahnutých výsledkov. Prezentované
práce sú veľmi často výsledkom spoločných projektov, ku ktorým
patrí aj vývoj a hodnotenie látok s potenciálnym antituberkulóznym
účinkom, na ktorom spolupracuje Katedra anorganickej a organickej
chémie FaF UK v Hradci Královej a Katedrou farmaceutickej chémie
FaF UK v Bratislave. Podobne je to i v oblasti liečivých rastlín, kde
v rámci projektu CEEPUS spolupracujú Katedra farmakognózie a botaniky bratislavskej FaF UK, Katedra farmakognózie v Hradci Královej
a Ústav léčivých rostlin pri Farmaceutickej fakulte v Brne. Vysokoškolskí
učitelia z jednotlivých fakúlt sa zúčastňujú na práci vedeckých rád, sú
členmi inauguračných, habilitačných komisií a oponentmi doktorských
prác.
S cieľom zabezpečiť pri výchove vysokoškolsky vzdelaných farmaceutov jednotný postup, sa v posledných rokoch na spoločných poradách stretávajú aj vedenia fakúlt, ostatné stretnutie v akad. roku
2005/2006 poriadala Farmaceutická fakulta UK v Hradci Královej. Na
stretnutí sa predovšetkým hodnotili možnosti ďalšieho vývoja 5-ročného magisterského a 3-ročného bakalárskeho štúdia na farmaceutických fakultách v kontexte smerníc EÚ pre regulované povolania, ku
ktorým patrí aj povolanie farmaceuta – lekárnika. Osobitná pozornosť
bola venovaná zamerniu bakalárskeho štúdia, ktoré v rámci farmaceutických študijných programov nie je kompatibilné so smernicou EÚ.
Napriek tomu napr. bratislavská FaF UK od akad. roka 2002/2003
realizuje v pregraduálnej dennej forme akreditovaný 3-ročný jednostupňový bakalársky študijný program Zdravotnícke a diagnostické
pomôcky. V rámci programu študenti získavajú vedomosti o zložení
zdravotníckych a diagnostických pomôcok, o ich vlastnostiach, požiadavkách na ich kvalitu, uchovávanie, manažment a komunikáciu s od-

bornými pracovníkmi a pacientmi. Štúdium sa končí štátnou záverečnou skúškou a bakalárskou prácou, absolvent získa titul „bakalár“
(Bc). Na Farmaceutickej fakulte UK v Hradci Královej prijímajú študentov na študijný program Zdravotnícka bioanalytika v dištančnej
a kombinovanej forme, ktorý má nielen bakalársky, ale aj magisterský
dosah. Svojím zameraním však presahuje rámec farmácie.
Študijné programy na všetkých troch fakultách využívajú rozdelenie
vyučovaných disciplín na povinné, výberové a povinne voliteľné. Ich
výber a vzájomná kombinácia umožňujú orientáciu odbornej prípravy
na potreby liečebno-preventívnej zdravotníckej starostlivosti, alebo
smerom výskumným na oblasť liečiv, ich vývoj, výrobu, štúdium ich
vlastností a osudu v organizme. Systém vnútornej diferenciácie spolu
so zavedením kreditového systému na princípoch ECTS dáva štúdiu
farmácie plnohodnotný európsky rozmer, akceptovateľný aj po vstupe
ČR a SR do EÚ. Posledným zásahom, s ktorým sa na všetkých troch
fakultách musel študijný program vyrovnať, bolo zavedenie 6-mesačnej odbornej praxe v lekárňach v zmysle smernice č. 85/432 EC. Predmetom spoločného rokovania boli preto aj organizačné a legislatívne
požiadavky spojené s uvedenou zmenou, osobitne v súvislosti s uplatňovaním absolventov štúdia farmácie v oboch republikách bývalého
Československa.
Českí kolegovia sa zaujímali aj o naše trojročné skúsenosti z priebehu prijímacieho konania za pomoci výpočtovej techniky, ktorú pripravujú využiť na svojich fakultách od akad. roku 2006/07.
V rozhovoroch sme sa dotkli aj otázok súvisiacich s činnosťou grantových agentúr a so zapájaním jednotlivých fakúlt do projektov Socrates
a Erasmus.
Príjemným osviežením bola návšteva zámku Kuks neďaleko mesta
Dvůr Královej, kde je České farmaceutické múzeum ako účelové zariadenie Farmaceutickej fakulty Univerzity Karlovej. Nachádza sa v ňom
trvalá expozícia českej farmácie a skvostná baroková lekáreň z polovice 18. storočia. V roku 1996 bola otvorená prvá časť expozície „Kouzlo
apatyky“ prezentujúca lekárenstvo od 17. do 20. storočia, v roku 2001
pribudla ďalšia časť expozície zachytávajúca vývoj jednotlivých odvetví
farmácie. Pre účastníkov zo Slovenska bola návšteva Kuksu veľmi inšpiratívna, hlavne vzhľadom na pretrvávajúce problémy spojené s novootvorením farmaceutického múzea v bývalej lekárni u Červeného
raka pod Michalskou bránou v Bratislave.
Členovia vedení jednotlivých fakúlt sa zúčastňujú aj na tradičných
akademických aktoch ako sú promócie alebo imatrikulácie, čo umocňuje najmä pocit stavovskej spolupatričnosti. Zaujímavá je i skúsenosť
kolegov z Univerzity Karlovej, kde na slávnostnej imatrikulácii v starobylom Karolinu okrem študentov prvého ročníka bakalárskeho a magisterského študijného programu prijímajú aj študentov doktorandského štúdia.
Aj keď na oboch českých fakultách dochádza v súčasnosti k zmenám
na poste dekana v súvislosti s ukončením funkčného obdobia, sme
presvedčení, že aj nové vedenia českých farmaceutických fakúlt nadviažu na doterajšiu vzájomnú spoluprácu a naše dobré vzťahy sa budú
rozvíjať aj v ďalšom období.
doc. RNDr. R. Čižmáriková, CSc.,
prof. RNDr. V. Foltán, CSc.
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V centre záujmu hodnotenie výučby
na slovenských lekárskych fakultách
Je zrejmé, že kvalitu vysokej školy a jej fakúlt
ovplyvňuje viacero faktorov subjektívneho aj
objektívneho charakteru. Nikto asi nepochybuje o tom, že k tým rozhodujúcim patria úroveň vedeckého výskumu a pedagogického
procesu, a na lekárskych fakultách (LF) aj úroveň liečebno-preventívneho procesu (LPP) vo
výukových zariadeniach fakultných nemocníc.
Na udržiavanie, resp. zvyšovanie úrovne uvedených procesov je potrebné, aby manažmenty fakúlt mali kvalitné informácie o tom, ako
tieto procesy prebiehali v minulosti a ako prebiehajú dnes. Možno povedať, že v súčasnosti
existuje fungujúci systém hodnotenia obsahu,
rozsahu a kvality vedeckovýskumnej činnosti
na slovenských LF a existujú aj pomerne spoľahlivé informácie o kvalite LPP. Problémom
však stále je objektívne hodnotenie pedagogického procesu.
Domnievam sa, že veľmi nezveličujem ak
tvrdím, že nedostatok presných informácií
o akomkoľvek procese (teda aj o pedagogickom), môže mať vážne dôsledky pre jeho fungovanie. Myslím si, že práve deficit relevantných informácií o tom, aká je štruktúra, rozsah,
obsah a kvalita pedagogického procesu na
slovenských LF je jednou z príčin jeho neuspokojivej kvality. Ak nemajú manažmenty fakúlt
relevantné informácie o parametroch pedagogického procesu, nemôžu ho ani racionálne
riadiť a zvyšovať jeho kvalitu.
Uvedené skutočnosti viedli členov riešiteľského kolektívu projektu KEGA č.3/3186/05,
aby v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou UK v Martine zorganizovali pedagogický seminár na tému: „Hodnotenie pedagogického procesu na lekárskych fakultách
v SR – súčasný stav a budúcnosť“. Seminár
sa uskutočnil 7. decembra 2005 v Martine
za účasti asi 30 pedagógov z JLF UK v Martine a z LF UK v Bratislave.
Hlavným cieľom tohto stretnutia bolo zoznámiť sa so súčasnými metódami hodnotenia
pedagogickej činnosti na slovenských LF, zoznámiť širšiu odbornú verejnosť s cieľmi vyššie
uvedeného projektu, s návrhom systému zberu informácií o pedagogickom procese a prediskutovať úskalia tvorby systému jeho objektívneho hodnotenia. Seminár otvoril prof. MUDr.
J. Hanáček, CSc., a viedol ho spoločne s prof.

MUDr. D. Meškom, PhD., ktorí sú riešiteľmi
KEGA projektu.
Za bratislavskú LF UK vystúpil na seminári
prvý prodekan doc. MUDr. M. Bernadič, CSc.,
ktorý referoval o uplatňovaní a vyhodnocovaní
princípov Bolonskej deklarácie na ich fakulte.
Spomenul pozitívne výsledky, ktoré doteraz
dosiahli, venoval sa však aj problémom a nedostatkom, ktoré pri napĺňaní cieľov tejto deklarácie existujú. O skúsenostiach s hodnotením
pedagogického procesu na JLF UK v Martine
hovoril doc. MUDr. P. Galajda, CSc., prodekan
pre pedagogickú činnosť. Informoval, že JLF
UK používa na hodnotenie kvality pedagogického procesu modifikovaný univerzitný systém,
ktorý je založený na autoevalvácii a hodnotení
učiteľov študentmi. Zdôraznil, že JLF UK si je
vedomá nedostatkov tohto systému, preto stále hľadá optimálnejší systém, ktorý by umožnil
komplexnejšie zhodnotenie výučby. Z vystúpenia predstaviteľov oboch lekárskych fakúlt
vyplynulo, že pedagogický proces nie je hodnotený komplexne, systematicky a s použitím
adekvátnych metodických postupov, a preto
jeho výsledky nemôžu dať manažmentom dostatok informácií, ktoré by umožnili vidieť kvalitu
výučby skutočne reálne.
Prof. J. Hanáček predstavil hlavné ciele uvedeného KEGA projektu, ktorý je zameraný na
vypracovanie komplexného systému na hodnotenie pedagogického procesu na lekárskych
fakultách v SR. Tento návrh vychádza zo skúseností lekárskych fakúlt v USA (1) a je adaptovaný na naše podmienky. Jeho základom
bude stanovenie objektívnych kritérií, pomocou
ktorých budú hodnotené kvantitatívne a kvalitatívne parametre pedagogického procesu fakúlt ako celku, ale aj ich jednotlivých súčastí
a pedagogické aktivity jednotlivých učiteľov.
Takto získa manažment fakúlt ako aj študenti
a verejnosť hodnoverné informácie o výučbe
a silný nástroj na ovplyvňovanie jej úrovne
(podrobnejšie je projekt predstavený v samostatnom článku tohto čísla NU).
Ing. P. Cingel, vedúci Ústavu informačných
technológií JLF UK, predstavil prítomným prvú
verziu elektronického systému na zber informácií o pedagogických aktivitách. Tento systém
musí byť schopný zachytiť a vyhodnotiť všetky
relevantné informácie o výučbe na fakulte. Je

potešiteľné, že na tvorbe tohto systému sa
podieľa aj študent našej fakulty M. Lisý v rámci
ŠVOČ.
Prof. D. Meško z JLF UK prezentoval vo svojom vystúpení vývoj názorov na hodnotenie
kvality medicínskeho vzdelávania v krajinách
EÚ a v ostatnom svete, venoval sa teoretickým
východiskám hodnotiacich procesov, hlavnú
pozornosť však zameral na možné úskalia,
s ktorými sa riešiteľský kolektív projektu musí
vyrovnať pri tvorbe komplexného systému
objektívneho hodnotenia výučby na lekárskych fakultách. (Obsah prednášok jednotlivých
autorov môžu záujemcovia nájsť na adrese
http://www.jfmed.uniba.sk/intranet/jlfuk/, klik
na INTERNET, na pravej strane dole).
Ku všetkým prednáškam bola živá diskusia,
do ktorej sa zapojili členovia riešiteľského kolektívu, ako aj ďalší učitelia a študenti z JLF UK.
Z tejto diskusie vyplynulo, že v oblasti medicínskeho vzdelávania sa na slovenských lekárskych fakultách nahromadilo značné množstvo
problémov týkajúcich sa jeho obsahu, organizácie, výučbových metód ako aj hodnotenia
jeho kvality. Bude treba sústredené úsilie manažmentov a akademickej obce všetkých troch
slovenských lekárskych fakúlt, aby sa tieto
problémy podarilo efektívne riešiť. Treba povedať, že JLF UK v Martine urobila v tejto oblasti
už prvý významný krok dopredu, keď vypracovala celoslovenský projekt „The Slovak
Doktor“, ktorý využíva skúsenosti škótskych
lekárskych fakúlt v oblasti modernizácie medicínskeho vzdelávania (2).
Ako informovali členovia riešiteľského kolektívu projektu KEGA, v organizovaní podobne zameraných seminárov budú pokračovať aj
v r. 2006, kedy by už chceli predstaviť jeho
prvé výsledky.
Literatúra:
1. Nutter O. D., Bond S. J., Coller S. B. at Al. Measuring
faculty effort and contribution in medical education.
Acad Med 2000; 75: 199-207.
2. Plank L. Štúdim lekárstva na Slovensku má európske parametre. Naša univerzita 2005; 1: 11.

Prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc.,
Ústav patologickej fyziológie JLF UK
v Martine, organizátor seminára
a riešiteľ KEGA projektu č.3/3186/05

Je možné na lekárskych fakultách
hodnotiť pedagogický proces objektívne?
Túto otázku si kladie veľa učiteľov lekárskych fakúlt na Slovensku
najmä vtedy, keď sa im zdá ich pedagogická práca nedocenená či už
vedúcim pracoviska, na ktorom pôsobia, alebo vedením lekárskej fakulty. Keď sa snažia dovolať sa svojej pravdy, zistia, že nemajú „v rukách”
dostatočné množstvo dôkazov o svojej pedagogickej práci. V prípadoch, keď takýmito faktami disponujú, sú tieto spochybniteľné preto,
že sa dajú len ťažko overiť a teda sú nehodnoverné.
Túto otázku si možno kladú aj niektorí akademickí funkcionári lekárskych fakúlt. Pre každého z nich by bolo iste ideálne, ak by mal v reálnom čase štruktúrované, objektívne informácie o tom, ako prebieha
pedagogický proces, aký je jeho obsah, formy, organizácia, aké je
skutočné pedagogické zaťaženie jednotlivých pracovísk, jednotlivých
učiteľov, aký je reálny pedagogický výkon fakulty. To by im umožnilo

8

riadiť, usmerňovať a skvalitňovať tento komplikovaný a z hľadiska misie
lekárskych fakúlt jeden z rozhodujúcich procesov na základe jeho hlbokého poznania. Nereálne? Nuž, dnes skutočne nereálna predstava!
Musí to však byť nereálne aj v blízkej budúcnosti? Domnievame sa,
že nie. Sme presvedčení o tom, že sa to stane realitou. Je racionálne
predpokladať, že práve zvládnutie týchto úloh je jedným zo základných predpokladov pre zvýšenie kvality výchovy lekárov na slovenských lekárskych fakultách. Bez dostatku presných a včasných informácií sa totiž každý systém (a pedagogický proces na lekárskych
fakultách systémom je) dostane skôr alebo neskôr do problémov, ktoré
znižujú jeho efektívnosť. Asi sa veľmi nemýlim, ak poviem, že pregraduálne medicínske vzdelávanie na slovenských lekárskych fakultách
sa už dávnejšie v takýchto problémoch nachádza. Je zrejmé, že z tých-

to problémov je potrebné hľadať východiská s omnoho väčším úsilím,
s nasadením väčších ľudských aj finančných zdrojov, ako sa to dialo
doteraz.
Teraz späť k otázke uvedenej v nadpise tohto článku. Je pravdepodobné, že väčšina členov akademickej obce na lekárskych fakultách
má na túto otázku skeptický názor. Považujú každú snahu o zmenu
situácie v hodnotení pedagogickej práce za vopred prehratý boj a teda
za stratený čas. Doterajšia prax ich núti myslieť si, že sa pedagogický
proces nedá objektívne hodnotiť, hlavne však jeho kvalita je ťažko „detekovateľná”.
S cieľom pokúsiť sa načrtnúť spôsob riešenia niektorých otázok
súvisiacich s hodnotením pedagogickej práce, sa z učiteľov JLF UK
v Martine a LF UK v Bratislave sformoval malý riešiteľský tím, ktorý sa
podujal na vytvorenie systému objektívneho hodnotenia pedagogického procesu (SOHPP) na lekárskych fakultách. Je to veľké „sústo”, ale
začať sa nejako musí, pretože lekárske fakulty vo vyspelých štátoch
Európy a sveta intenzívne pracujú na príprave systémov hodnotenia
pedagogického procesu alebo ich už majú a používajú ich.
O čo teda v tomto projekte ide. Ide hlavne o to, aby manažment fakulty, učitelia, študenti a v primeranej miere aj verejnosť, mali k dispozícii aktuálne a čo najkomplexnejšie informácie o štruktúre, obsahu,
rozsahu a kvalite pedagogického procesu. Ide aj o to, aby pracovníci
fakulty riadiaci pedagogický proces mali presné informácie o tom,
ako sa jednotlivé pracoviská fakulty, jednotliví učitelia podieľajú na
plnení výučbovej a výchovnej misie fakulty. Ide teda o dôkladné poznanie jednej zo základných funkcií lekárskych fakúlt.
Na dosiahnutie uvedených cieľov je potrebný racionálny, dobre fungujúci systém. U nás ani v blízkom zahraničí sme vyhovujúci systém
nenašli. Moderný, už niekoľko rokov fungujúci systém hodnotenia pedagogickej práce na lekárskych fakultách, sme našli v práci zverejnenej prof. Nutterom (1). Tento systém je používaný v USA a má celý
rad prvkov, ktoré sú vhodné aj pre naše potreby, pravdaže, po ich prispôsobení na reálne podmienky našich lekárskych fakúlt (2).
Náš projekt sme nazvali „Systém objektívneho hodnotenia pedagogického procesu na lekárskych fakultách v Slovenskej republike”
a je vedený ako projekt MŠ SR KEGA pod č. 3/3186/05. Splnenie cieľa
projektu je však podmienené zvládnutím celého radu dielčích, nasledujúcich úloh:
1. Stanovenie kategórií pedagogickej práce na slovenských LF.
2. Vypracovanie kompletného zoznamu pedagogických činností,
ktoré učitelia lekárskych fakúlt uskutočňujú alebo budú vykonávať
v budúcnosti.
3. Stanovenie kritérií a postupov, ktorými sa budú zisťovať (merať)
kvantitatívne a kvalitatívne parametre pedagogickej práce.
4. Vypracovanie systému na stanovenie relatívnych hodnôt edukačných jednotiek s použitím „váhových indexov“. Váhové indexy sú určené na vyjadrenie dôležitosti každej kategórie, každej formy pedagogickej činnosti pre plnenie výchovno-vzdelávacej misie lekárskych
fakúlt.
5. Vypracovanie elektronického systému zberu informácií o pedagogickom procese zo všetkých pracovísk.
6. Vypracovanie postupu na spracovanie získaných informácií.
7. Vypracovanie postupu zavedenia hodnotiaceho systému do života
lekárskych fakúlt.
8. Zverejnenie výstupu projektu vo forme softvérového produktu
knižného manuálu.
9. Odskúšanie fungovania KSHPP na vzorke pracovísk (pilotná štúdia).
Je logické, že ak chceme hodnotiť nejaký proces, musíme stanoviť
parametre, ktoré budeme brať do úvahy. Musíme teda najskôr pripraviť zoznam všetkých kategórií pedagogickej práce, na ktorých sa
učitelia zúčastňujú – výučba, príprava edukačných produktov, riadenie, kontrola a hodnotenie pedagogickej práce, vedecká a odborná
práca v medicínskej pedagogike, komplex prác súvisiacich s prijímaním študentov na fakultu. Súčasne musíme vypracovať zoznam všetkých druhov a foriem pedagogických činností, ktoré učitelia už v súčasnosti vykonávajú alebo budú perspektívne vykonávať. V každej
z vyššie uvedených kategórií je ich celý rad, napr. V kategórii „Výučba”
sú to prednášky a príprava na ne pre všetky študijné programy, ktoré
má fakulta akreditované a ich výučbu reálne uskutočňuje, ďalej všetky
formy praktickej výučby v teoretických, predklinických a klinických
predmetoch, výchova a vzdelávanie v malých skupinách – ŠVOČ,
vedenie diplomových prác, vedenie študentov doktorandského štúdia
a ďalšie. V kategórii „Spracovanie edukačných produktov” je zahrnutá
napr. tvorba a inovácia obsahu jednotlivých študijných programov,
tvorba a inovácia obsahu jednotlivých predmetov, tvorba všetkých
druhov študijných materiálov, tvorba systémov na priebežnú a záverečnú kontrolu úrovne vedomostí, zručností a postojov študentov
a ďalšie. V kategórii nazvanej „Riadenie, kontrola a hodnotenie pedago-

gickej práce“ ide o aktivity súvisiace s uvedenými procesmi na rôznych
úrovniach organizačnej štruktúry fakulty (ústav, katedra, fakulta) alebo/a v rámci skupín predmetov, resp. jednotlivých študijných programov. Ďalšia kategória „Vedecká a odborná činnosť v zdravotníckom
vzdelávaní“ zahŕňa hlavne aktivity súvisiace s výskumom pedagogického procesu na lekárskych fakultách. V poslednej kategórii „Prijímacie
konanie“ na všetky akreditované programy, ktoré fakulta zabezpečuje,
sú obsiahnuté aktivity súvisiace s prípravou a uskutočňovaním prijímacieho konania tak do pregraduálneho medicínskeho vzdelávania,
ako aj do doktorandského štúdia. Podrobný zoznam kategórií pedagogickej práce ako aj pedagogických činností môžu záujemcovia nájsť
na adrese http://www.jfmed.uniba.sk/intranet/jlfuk/ v pravom rohu dole
pod názvom „Návrh pedagogických činností“.
Každý, kto dlhšiu dobu pôsobí ako pedagóg na lekárskej fakulte,
vie, že nie všetky druhy študijných programov, všetky kategórie pedagogickej práce, všetky druhy pedagogických činností majú pre plnenie
výchovného poslania fakulty rovnaký význam. Tento fakt je nutné zohľadniť aj v hodnotiacom procese. V našom projekte mienime na tento
účel použiť systém „váhových indexov“. Tieto indexy s rôzne veľkou
číselnou hodnotou (číslo 1 bude neutrálne) budú pridelené každému
z vyššie uvedených hodnotených parametrov, čím získame „systém
relatívnych hodnôt edukačných jednotiek“, ktoré vyjadria významnosť
konkrétnej edukačnej aktivity pre plnenie výchovnej misie. Týmto postupom získa manažment fakulty silný nástroj na riadenie a skvalitňovanie pedagogickej práce. Ak totiž bude mať o pedagogickom procese
presné informácie, potom relatívne jednoducho zistí, kde sú jeho slabiny, a môže tieto slabé miesta odstrániť sústredením ľudských a materiálnych zdrojov.
Veľmi dôležitým krokom pri plnení cieľov projektu bude zber a následné spracovanie relevantných údajov. Uvedomujeme si, že toto je
jedno z kritických miest celého projektu, pretože údaje o pedagogickom procese musí niekto do systému vložiť. Ten „niekto“ nie je nijaká
imaginárna osoba, ale reálny človek – študent, učiteľ, vedúci pracovník,
interný alebo externý posudzovateľ. Jeho ochota spolupracovať, jeho
dobrá informovanosť, ako údaje zadávať, jeho dôslednosť a presnosť
pri zadávaní údajov – to všetko (a zrejme aj ďalšie faktory) môžu ovplyvniť chod a efektívnosť navrhovaného hodnotiaceho systému. Je preto
naším cieľom vytvoriť taký systém zberu informácií, ktorý bude pre
užívateľov jednoduchý, časovo nenáročný a prehľadný. Je zrejmé, že
takéto požiadavky môže splniť len elektronický systém. Domnievame
sa, že ak zadávatelia údajov zistia prospešnosť systému pre nich samých, je nádej jeho dobrého fungovania.
Boli by sme sklamaní, ak by nami navrhovaný systém hodnotenia
priniesol len „kopu“ informácií. Pomocou vhodného softvéru chceme
dosiahnuť, aby systém „vydal“ všetky údaje, ktoré potrebujú členovia
manažmentu, učitelia a študenti fakulty pre zefektívnenie svojej práce, pre hlbšie pochopenie celého pedagogického procesu a ich úlohy
v ňom.
Projekt je naplánovaný na tri roky. Máme za sebou prvý rok riešenia
úloh a aj prvé výsledky. Podarilo sa nám vypracovať návrh kategórií
pedagogickej práce a zoznam druhov pedagogických činností, ktoré
sa uskutočňujú v existujúcich akreditovaných študijných programoch
na slovenských lekárskych fakultách. Vypracovali sme tiež prvé verzie
elektronického systému zberu informácií o pedagogickom procese.
V tomto roku sústredíme našu pozornosť na stanovenie „váhových indexov“ pre jednotlivé kategórie a druhy pedagogickej práce a z nich
vyplývajúcich „relatívnych hodnôt edukačných jednotiek“. Po prvom
roku je predčasné predpokladať záverečný výsledok projektu, no riešiteľský kolektív urobí všetko potrebné, aby bol pozitívny.
Viac informácií o tomto projekte môžu záujemcovia získať aj z ďalšieho zdroja (3, 4).
Literatúra
1. Nutter D. O., Bond J. S., Coller B. S. et al. Measuring faculty effort and contribution in medical education. Acad Med 2000; 75: 199-207.
2. Hanáček J., Meško D. Kritériá hodnotenia pedagogickej práce na Jesseniovej
lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Verzia 160496.
3. Hanáček J. Možnosti hodnotenia pedagogického procesu na lekárskych fakultách. In: Meško a kolektív. Medinfo 1- praktická príručka pre lekárov, zdravotníkov a študentov. Osveta, Martin 2005: 113-127.
4. Meško D., Bernadič M. Možnosti hodnotenia pedagogického procesu. In:
Meško D. a kolektív: Medinfo 1 – praktická príručka pre lekárov, zdravotníkov
a študentov. Osveta, Martin 2005: 104-112.
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Týka sa nielen študentov

Prispejme k skvalitneniu vysokoškolského štúdia nielen konštruktívnou kritikou,
ale aj prehodnotením svojich vlastných postojov!
Stále tvrdím, že som mala doposiaľ na školy
a učiteľov neobvyklé šťastie. Beriem to ako
zvláštnu súhru okolností, ale v poslednej dobe
stále ochotnejšie pripúšťam, že by to mohlo
súvisieť aj s mojím vlastným postojom a pohľadom na svet.
Aj keď osobne (zatiaľ?) nezažívam situácie
burcujúce k otvorenému protestu a k snahe
niečo zásadne zmeniť, poznám mnohých, ktorí
takým museli na našej univerzite už neraz čeliť.
Lenže ani oni nejavia snahu podnecovať zmeny! Občas ma irituje ich pasivita prameniaca
z presvedčenia o vlastnej bezmocnosti. Občas
mávam klamlivý pocit, že sa ma to celé netýka, pretože ja v malom merítku svojho okolia
hľadám a nachádzam predovšetkým zdroj sily,
poznania, potešenia.
Pár nových informácií o priebehu niektorých
skúšok vo mne však nedávno definitívne utvrdilo rozhodnutie vyjadriť sa k situácii na tejto
fakulte na vyššej úrovni, než akú predstavuje
debata s kolegami v labáku. No nečakajte teraz odo mňa pohoršovanie sa nad tým, že nie
všetci naši pedagógovia sú skvelí a „príkladní“
a že naša fakulta má od ideálneho stavu ďaleko. Uznávam, že je to možno chyba, pretože
konštruktívna kritika zo strany študentov má
význam, lenže... Ja zdroj smútku a sklamania
nachádzam častejšie „vo vlastných radoch“,
preto sa chcem zamerať hlavne na ne. Na študentov, medzi ktorými hrozivo pribúdajú takí,
čo majú plné ústa nekonštruktívneho kritizovania svojich učiteľov, ale sami sa často nezmôžu ani na dostatočné pochopenie základného
učiva. Dovoľte mi podeliť sa s vami o niektoré
z momentov môjho štúdia, ktoré mi najvýraznejšie utkveli v pamäti. Tento krok je síce
značne pasívny, pretože predpokladá hlavne
reakcie a až v konečnom dôsledku snáď aj
„aktivizáciu“ ostatných, ale niekde je predsa
potrebné začať.

Zo spomienok študentky biochémie
Prvý semester nás „strašila“ najmä fyzika.
Uznávam, prednášky nášho profesora neboli
niečím, o čo by sa dalo pri príprave na skúšku
pohodlne oprieť. Ale chaotickosť a množstvo
chýb (na neskúsených prvákov azda až priveľké) mohli motivovať k „väčšiemu výkonu“,
k snahe samostatne „vypátrať pravdu“. Bolo
mi jasné, že bez porozumenia sa to nenaučím
a že pochopenie je nemožné bez štúdia rôznej
doplnkovej literatúry. Na začiatku mi pomohlo
pár konzultácií s istým doktorom z Katedry
fyziky plazmy. Prečo sme však boli iba dvaja
z celého ročníku, ktorí konzultačné hodiny využili? Keby takéto kvázi-doučovanie prebiehalo
hromadnejšie, vytratila by sa z neho síce tá
skvelá atmosféra posedenia pri čaji v kabinete
a neformálnych rozhovorov o horách či o „starých časoch“, ale študentov s problémami s fyzikou by iste ubudlo.
Načo by sa však človek trápil učením, či nebodaj pochopením, keď dobre vie, že pri troche
šťastia prejde skúškou „bezbolestne“ vďaka
ťahákom? Tí „menej šikovní“ sa spoľahnú na
to, že termínov bude aj tak viac, než dovoľuje
študijný poriadok, a na poslednom už prejde
snáď ktokoľvek. Tri semestre fyziky sa teda dajú
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zvládnuť – dokonca aj bez ovládania stredoškolskej matematiky! A koho by trápilo, že si
z nich nič neodniesol, keď sa predsa mieni
stať chemikom a nie fyzikom? Tento zvrátený
argument sa zdá už úplne nepoužiteľný v prípade skúšky z niektorej z oblastí chémie. Naozaj?
Možno tak niektorým z nás, ale verte, že mnohí
„analytici predsa nechcú byť organikmi“, mnohí
„anorganici predsa nechcú byť biochemikmi“
atď., atď. Len problémy (žiaľ veľmi bežné) so
Všeobecnou chémiou sa už takto „ospravedlniť“ nemôžu. Tu bol však hneď na vine skúšajúci – taký neobjektívny, prehnane náročný
a nepríjemný... Podľa (nie len) mojich skúseností bol však veľmi milý a adekvátne náročný.
Spomínané reči študentov ma preto rozosmutňovali, až kým som nedospela k názoru, že sa
snáď správa ku každému tak, ako si to podľa
neho „zaslúži“.
Priznám sa, že na zápise do prvého ročníku
som si pod ešte relatívne čerstvým vplyvom
učenia sa na slovenskú časť maturity z biológie len z „povinnosti“ a so značnou nechuťou
zapísala kurz Všeobecná biológia 1 a 2. Netušila som totiž, že na ňom nebudú vyžadované
znalosti systematiky a anatómie organizmov,
a už vôbec som nepredpokladala, že by mohol byť taký pútavý, prínosný a inšpirujúci. Na
konci semestra ma však čakalo „šokujúce
odhalenie“. Bola reč práve o Všeobecnej biológii a ja som sa ocitla pred úlohou zareagovať
na takéto otázky jednej (teraz už bývalej) kolegyne: „Lenka, ty vieš, o čom tam on hovorí? Ty
mu rozumieš?“ Nasledovali sťažnosti, že niektorí to celé nechápu a nevedia, čo si zapisovať, a napokon prosba, nech im požičiam svoj
zošit, aby vedeli, „čo sa vôbec majú učiť“. Nič
podobné pritom nedali najavo počas prednášok, na ktorých mali vždy veľký (a zväčša smutne nevyužitý) priestor na otázky a diskusiu.
Myslíte si snáď, že je to chyba vyučujúceho?
Druhý semester sme sa najviac báli anorganiky. Aj keď ma tento odbor nikdy (s výnimkou krátkeho obdobia po skúške, ako to už
býva) nenadchýňal, náš pán profesor ho vedel prezentovať tak, že prednášky nikdy nudné
neboli. A predsa sa ozývali hlasy o tom, ako
ho nie sú „schopní počúvať“, ako ich „strašne
uspáva“. Pred skúškou som mala opäť veľké
šťastie. Starší kolega ma upozornil, že – napriek
hrozivo znejúcim tvrdeniam skúšajúceho – plne
postačuje učiť sa na ňu z poznámok z prednášky a snaha o „nadrvenie sa“ celej učebnice
vedie k frustrácii, chaosu a zlyhaniu. Pravdaže,
učebnicu som celkom „nezavrhla“. Veľmi dobre som napríklad vedela, aký absurdný je nárek jedného kolegu, že „tiosíran sodný v Gažovi
vôbec nie je, tak ako mohol byť na skúške!?“
(nehovoriac o tom, že na prednáške taká bežná
zlúčenina rozhodne nechýbala).
V letnom semestri som tiež absolvovala (ako
jedna z mála kvôli obsahu a nie len kvôli kreditom) zaujímavý kurz, na ktorom rôzni fyzikálni chemici prezentovali oblasť výskumu, ktorej sa venujú. Je trochu škoda, že analogické
prednášky nie sú prvákom a druhákom k dispozícii ku každej špecializácii. Viaceré iné
katedry to však riešia každoročnými „informačnými posedeniami“ pre študentov prejavujúcich záujem o ich prácu, čo je tiež vhodný

spôsob a má oproti prednáškam aj pár výhod.
Hlavnú vidím v tom, že neponúka kredity, nehodnotí. Nedochádza tak totiž k podvodu –
rozdávaniu „Áčok“ zadarmo. Zdá sa vám, že
„podvod“ je prisilné slovo? Mne nie, aj keď pripúšťam, že ide o podvod viac-menej formálny
a relatívne nevinný. Relativizuje, až spochybňuje však (už aj tak veľmi kontroverznú) výpovednú hodnotu známok. Celý problém, podľa
mňa, vznikol zrušením neklasifikovaných zápočtov. Náš „úžasný kreditný systém“ totiž
nepozná pojmy „absolvoval“, či „započítané“.
Keďže v praxi chýbajú, rýchlo sa za ne našla
náhrada v podobe písmenka A. Čo z toho, že
si mnohí kurzy tohoto typu zapisujú veľmi radi,
keď potom čas prednášky využívajú iba na čítanie „pod lavicou“, písanie protokolov alebo –
v horšom prípade – kecanie s kamarátmi? Nikto
nikdy nezisťuje, či „sa na nich vôbec niečo
nalepilo“. Keby neexistovali výnimky z tohoto
smutného pravidla, pre pedagógov by boli takéto prednášky iba zbytočnou námahou a stratou času.
Tretí semester mi pripadal byť asi „najpochmúrnejší“. Pravdepodobne to bolo z veľkej časti
zapríčinené rozvrhom – piatok začínať písomkou o 7.30 a končiť písomkou okolo 16.30
človeku „na entuziazme nepridá“. Keď už spomínam rozvrhy, nemôžem si odpustiť odbočku
k situácii na filozofickej fakulte. Jej študenti
sú absurdným byrokratickým pravidlom ochudobnení o možnosť slobodného výberu voliteľných predmetov. Zapísať si môžu síce čokoľvek, ale potom dostanú (skoro) nemenný
rozvrh, podľa ktorého si musia vybrať kurzy
tak, aby sa im neprekrývali (pričom je často
obtiažne zabezpečiť, aby počet kreditov – to
jediné, o čo tu, zdá sa, ide – bol postačujúci),
a následne absolvujú ešte pozmeňujúci zápis.
Vážme si preto všetkých „prispôsobivých rozvrhárov“ – ich rozumnosť a ochota nie sú samozrejmosťou!
Spomínaný zimný semester však, pravdaže,
priniesol i viaceré pozitíva. Ako prvá sa mi
z pamäti vynára Jadrová chémia 1. Profesorove prednášky ma veľmi bavili a zážitok z čítania učebnice bol ešte väčší. Tu mi však hneď
prichádza na um smutná pravda o tom, že po
prečítaní akejkoľvek knihy v človeku okrem
hlavnej myšlienky a rôznych útržkov dlhodobo
pretrvajú iba pocity. S ľútosťou musím konštatovať, že to platí aj o učebniciach. Ale zároveň
môžem s radosťou prehlásiť, že učebníc, po
ktorých vo mne ostala množina veľmi príjemných pocitov, je hneď niekoľko. Najsilnejšie
dojmy zanechali fascinujúci Elektromagnetizmus
(okrem zrozumiteľnosti som ocenila najmä príjemne čitateľný štýl), „duši člena nášho labáku
blízke“ skriptá Extrachromozomálne genetické elementy a už spomenutá Jaderní chemie.
Trochu mi pripomínali „staré časy“, kedy som
s úžasom čítala Vodrážkovu Biochemii – darček k mojim 14-tym narodeninám. Aj keď si
uvedomujem, že každý z nás je iný, dokáže ma
prekvapovať zistenie, že (asi) väčšina študentov si nevie čítanie žiadnej učebnice „vychutnať“. Verte či nie, nie je to vždy chyba učebníc.
Vrátim sa ešte na chvíľu k druhému ročníku.
Viažu sa k nemu aj spomienky na genetiku.
U väčšiny študentov im dominuje zúfalá a zväč-

ša márna snaha odpísať si všetko z priesvitiek
do zošita, prípadne nahrávanie si prednášok
na diktafón (ten by som využila, keď už, tak
na úplne iných kurzoch – na takých, kde stojí
za to zaznamenať si výrečnosť prednášajúceho). Je pravda, že išlo predovšetkým o „nalieváreň“ teoretických vedomostí. Zistenie (nie je
moje, ale pochádza z dôveryhodného zdroja),
že snaha dozvedieť sa na prednáške hoci len
o málo viac, než si možno prečítať na priesvitkách, bola márna (dokonca ani vysvetlenie niektorých faktov z nich vraj nebolo poskytnuté!),
právom pohoršuje. Napriek tomu treba uznať,
že Všeobecná genetika nám dala dostatočne
široký a pevný základ pre Molekulárnu biológiu. To, čo mne osobne na genetike vadilo najviac, bola úroveň cvičení spôsobená predovšetkým úrovňou študentov. Pri riešení „problémových úloh“ (verím tomu, že by sme sa dostali aj
k náročnejším a zaujímavejším, keby bol čas)
nás totiž nesmierne zdržovala nepripravenosť
a, prepytujem, nechápavosť niektorých kolegov. Toto pravdaže nie je špecifikum genetiky.
Slúži však ako vhodný príklad kurzu, na ktorom
pôsobia „schopnosti“ niektorých veľmi prekvapujúco, keďže išlo o naozaj jednoduché učivo
a voliteľný predmet.
Jedna čerstvá skúsenosť na ukážku
V spomínaní by som dokázala pokračovať
veľmi dlho, ale mám dojem, že na ukážku i na
vysvetlenie môjho postoja to postačí. Musím
však ešte uviesť pomerne nové informácie, ktoré ma pôvodne motivovali napísať tento článok.
Vďaka nim neostane iba jednostrannou kritikou študentov a naznačí, že napriek dojmu,
ktorý som ním zatiaľ asi navodila, pred chybami
pedagógov nezatváram oči.
Snáď všetci „nariekajú“ (a ja sa im nečudujem), že úroveň študentov stále klesá. Ktovie,
s akou radosťou potom skúšajúci prijímajú
nečakane (alebo snáď nie?) dobré výsledky
niektorých testov. Napadne im vôbec, že za
mnohými z týchto „úspechov“ stojí podvod?
Zatiaľ som počula o troch, ku ktorým sú medzi
študentmi k dispozícii všetky varianty testov.
Nie, nie je za tým „mágia“, ani „korupcia“. Postarali sa o to „altruisti“, ktorí prišli na skúšku
iba kvôli získaniu zadania, čím premrhali jeden
svoj termín, ale „pomohli“ mnohým ostatným,
zväčša však len mladším kolegom. Perličkou
je, že jeden z takto získaných testov pochádza
ešte z roku 1997 a každoročne sa vraj v nezmenenej podobe opakuje! Podozrenie asi
nevzniklo kvôli tomu, že ani pri týchto možnostiach nemajú všetci 100 % – jednak preto, že
existujú stále poctivci, jednak ani nabiflenie
testov nevedie vždy k bezchybným výsledkom.
Najmä keď sa pritrafí príklad na výpočet, ako
sa to stalo nedávno. Vtedy však opravujúca
vyšla milým podvodníkom „dobrosrdečne“
v ústrety: Počas skúšky nielenže na pár minút
opustila miestnosť (čo niektorí skúšajúci robia
prekvapivo radi), ale študentom aj popísala
postup výpočtu. Keďže ani toto nepomohlo,
každému zaň dala 9 bodov z 10 – vraj aspoň
„za snahu“. Jedinému študentovi, ktorý na danom termíne príklad bez problémov sám správne vyrátal, dala pravdaže o bod viac. Aby však
tento „exot“, ktorý si jediný nepozrel zadania
pred skúškou, nemal náhodou „prílišné výhody“, za jednu otázku mu strhla 50 % bez toho,
aby si prečítala jeho odpoveď. Dôvod? „Mali
ste mi nakresliť obrázok. Videla som, že ste mi
tam niečo popísali, ale nechcelo sa mi to čítať.
Všetci ostatní kreslili obrázok.“ O obrázku však
nebola v zadaní žiadna zmienka. Podobných
„príhod“ zo skúšok som si už vypočula nemálo, a tak zrejme niet divu, že mi nejde do hlavy,
prečo mám práve ja také šťastie a sama ich,
až na drobné výnimky, (zatiaľ?) nezažívam.

Čo z toho všetkého vyplýva?
Oplatí sa byť v takýchto podmienkach „poctivcom“? Na to nech si odpovie každý z vás
sám. Ja vravím, a našťastie nie som jediná, jednoznačné áno. Nie sme tu predsa kvôli zbieraniu dobrých známok, ale kvôli zbieraniu vedomostí, skúseností, schopností. Napríklad aj
schopnosti odolávať „pokušeniam“ okolia a čeliť neprávostiam, ktorým sa v dnešnom svete
človek nevyhne. Škola by síce mala byť príkladom toho, že aj v pomerne veľkej a značne
hierarchizovanej komunite ľudí je možné dosiahnuť, aby sa nediali krivdy, lenže... Takto
nám dáva aspoň príležitosť naučiť sa psychicky
znášať neprávosť bez „ujmy na zdraví“. Nesmúťme, že nepredstavuje „ideál“ a že pomery na nej sú také blízke pomerom v celej spoločnosti. Berme to ako súčasť „prípravy na
život“. Ale na ideály nezabúdajme! Kto sa niekedy v budúcnosti stane zamestnancom univerzity, mal by sa pokúsiť ich realizovať (keď
už pre nič iné, tak aspoň aby dokázal sebe
a iným, že je to možné a že on to dokáže, teda
mal za študentských čias právo kritizovať).
Všimnite si, že niektorým sa to darí!
Nechcem nikoho presviedčať, aby mu záležalo na študijných výsledkoch, ani sa naivne
nedomnievam, že ak človek chce, dokáže sa
všetko učiť s radosťou a dobrým pocitom
z rozširovania svojich obzorov! Snažila som
sa len poukázať na to, že konanie vo vlastný
prospech (ktoré je každému z nás prirodzené)
nemusí spočívať práve v hľadaní „najľahšej
cesty“ a vo vyhýbaní sa námahe – či už výberom predmetov „podľa nenáročnosti“, alebo
podvodmi pri skúškach. Takýto postoj robí
z vysokoškolského štúdia iba formalitu, obdobie, ktoré treba v škole „nejako preskákať“.
Ľudia, ktorým je tento prístup blízky, sa nevedomky o mnohé ochudobňujú, pričom vinu
za svoju „ochudobnenosť“ (ak si ju uvedomia)
pripisujú výhradne škole.
Keďže sama dobre viem, že človek (hlavne
ak nezabúda, že vysoká škola má byť z veľkej
časti o samoštúdiu) si môže odniesť veľa zaujímavého a užitočného aj z predmetu, ktorý
učí nie práve „povolaný“ pedagóg, a poznám
ľudí, ktorí sa stali skvelými vedcami aj „napriek
nedokonalosti ich alma mater“, nemyslím si,
že je niekto oprávnený vyčítať našej fakulte,
že by „brzdila jeho rozvoj“. Hľadajme chyby
v sebe – ich odstránenie je v našej kompetencii
a pomôže nám, na rozdiel od (nekonštruktívneho) kritizovania nášho okolia, „dostať sa
ďalej“. Len za ne nesieme sami zodpovednosť,
preto by sme sa mali sústrediť hlavne na ne.
Ešte jedna výzva študentom
Rada by som však inšpirovala aspoň niekoho
z vás aj k spísaniu všetkých výhrad voči vyučovaciemu procesu a skúšaniu, ktorých mnohí
máte, zdá sa, neúrekom. Všetkým preto odporúčam prečítať si Kódex učiteľa biológie (dostupný na http://www.fns.uniba.sk/~kbi/kovlab/ltessay.htm).
Pochádza z roku 1994 a (aj keď sa, žiaľ, asi
ešte stále nájdu učitelia, ktorí sa ním aspoň
sčasti riadia) mám pocit, že by bolo prospešné pripraviť jeho aktualizovanú verziu, ako aj
analogické „breviáre“ pre učiteľov iných odborov. Nemusíte mať britký štýl ako jeho autor,
postačia rozumné argumenty, pravdivé príklady a kritická myseľ nezastretá pocitmi ukrivdenosti a hnevu.
Poďakovanie: Ďakujem nemenovanému zdroju motivujúcich informácií, kolegovi Matúšovi
Valachovi za užitočné „zásahy“ do textu a docentovi Ľubomírovi Tomáškovi za inšpiráciu, povzbudenie a usmernenie.
Lenka Abelovská, študentka 5. roč.,
Katedra biochémie PriF UK

Raj informácií
Máte napísať seminárnu prácu a na
internete ste nič nenašli? Skočte do
niektorej z bratislavských knižníc.
Ak „vleziete“ do prvej mestskej knižnice, ťažko v nej nájdete odborné knihy.
Keďže vieme, že chcete mať zo seminárnych prác len „áčka”, vybrali sme pre
vás zoznam najzaujímavejších knižníc,
o ktorých ste možno ani netušili.
Len na skok od právnickej fakulty
našej univerzity, za Malou scénou, je
umiestnená na tituly bohatá knižnica
Slovenskej akadémie vied. Možno v nej
nájdete užitočné skriptá na skúšky. Nezabúdajte ani na naše ministerstvá. Väčšina z nich má svoje špecializované knižnice.
Na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied súvisiacich s technikou
sa zasa špecializuje Centrum vedeckotechnických informácií na Námestí Slobody 19. Okrem iného tam nájdete
firemné dokumenty, technické normy
a dokumenty Európskej únie a Organizácie pre ekonomickú spoluprácu
a rozvoj. Budúcim podnikateľom poslúžia služby knižnice Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Značnú
časť fondu tvoria adresáre a katalógy,
ktoré obsahujú zoznamy firiem a tovarov spolu s kontaktmi. Okrem toho je
fond tvorený publikáciami o princípoch
trhovej ekonomiky, základoch maloobchodného podnikania, medzinárodného
obchodu, finančníctva či práva. Súčasťou fondu sú jazykové slovníky.
Knižnicu môžete navštíviť aj zo svojho vyhriateho bytu. Stačí kliknúť na
www.nrsr.sk a dostanete sa do digitálnej knižnice nášho i českého parlamentu. Obsahuje úplné texty parlamentných
dokumentov, ako sú návrhy zákonov,
uznesenia a môžete sa tešiť aj na úplné
texty parlamentných dokumentov od roku 1848 až po súčasnosť. Ak ste filmový
„fanda”, v knižnici Slovenského filmového ústavu nájdete scenáre svojich obľúbených filmov, časopisy a množstvo
kníh z oblasti filmu a beletrie i v mnohých inojazyčných vydaniach. Knižnica
sa nachádza na Grösslingovej 32. Za
obzretie stojí knižnica Nadácie otvorenej spoločnosti (Open Society Foundation) na Baštovej ulici číslo 5, v ktorej sú
najmä materiály o otvorenej občianskej
spoločnosti, ľudských právach, demokracii, kultúre, vzdelávaní či zdravotníctve. Knižnica sprístupňuje aj knižné
zbierky nadácií Centrum súčasného
umenia a Sasakawa Peace Foundation.
Na slabozrakých a nevidiacich myslí
Slovenská pedagogická knižnica na
Hálovej 6. Zriadila pre nich stredisko
s čítacou lupou a počítačmi, ktoré
umožňujú zväčšenie pracovnej plochy
a ľahšiu orientáciu. Navyše sú v nich
zabudované zvukové programy „čítajúce” všetky operácie, ktoré používateľ
vykonáva, a zároveň konvertujú aktuálny obsah pracovnej plochy do hmatového zobrazenia.
Tak hurá do študovania, skúškové
obdobie je už v plnom prúde!
Dominika Péterová, KŽ FiF UK
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Meško Dušan, Katuščák Dušan, Findra Ján, Bernadič Marián, Žiaková
Katarína, Pullmann Rudolf, Nemcová Emília: AKADEMICKÁ PRÍRUČKA
2. upravené a doplnené vydanie. Martin, Osveta 2005, 496 s.,

ISBN 80-8063-200-6
Akademická príručka predstavuje rozsiahly a novopoňatý projekt týkajúci
sa dnes mimoriadne dôležitých otázok získavania, spracovávania a prezentovania jednotlivých druhov informácií. Z hľadiska rozsahu, obsahu
a formy je ojedinelá nielen v priestore Slovenska, v krátkom čase bude na
knižný trh uvedená aj česká verzia knihy.
V predhovore autori uvádzajú, že toto druhé, upravené a doplnené vydanie Akademickej príručky motivoval záujem čitateľskej obce – študentov
stredných a vysokých škôl a ich pedagógov, doktorandov, školiteľov, oponentov prác, vedeckých pracovníkov, atestantov a množstva odborníkov
z praxe. Snažili sa reagovať na všetky pripomienky, a preto kniha obsahuje
nielen úpravy pôvodného textu, ale aj nové informácie spracované v samostatných kapitolách. Autori akceptovali praktické aj kritické pripomienky
čitateľov, čo ich posunulo v úsilí kompletnejšie a kvalitnejšie spracovať informácie súvisiace so životom v univerzitnom prostredí. Ako zdôrazňujú,
uvedené odporúčania, rady a informácie nie sú nemennou a zväzujúcou
dogmou. Sú len reflexiou normálnej akademickej kultúry vyspelých západných krajín. „A či chceme, alebo nie, mnohé z „pravidiel a noriem“ neurčujeme my, ale stáročná kultúra a akademické prostredie Európy“, konštatujú.
V jednotlivých kapitolách publikácie sú komplexne spracované odporúčania týkajúce sa prípravy rozličných druhov odborných prác zo stredoškolského a univerzitného prostredia s rešpektovaním našich a medzinárodných noriem. I pre prezentovanie „nenormovaných” prác (prednáška,
poster a pod.) tu nájde čitateľ užitočné odporúčania a rady s využitím skúseností autorov i medzinárodných pravidiel. Osobitne významné sú informácie o bibliografickom odkazovaní na zdroje informácií vrátane elektronických, o ochrane duševného vlastníctva (copyright), o publikovaní
v elektronickom prostredí a o etických aspektoch publikovania a výskumnej
práce. Zaujímavé, ale veľmi prospešné sú aj kapitoly týkajúce sa organizovania odborných podujatí či prípravy na profesionálny život.
V publikácii čitateľ napr. nájde konkrétne odpovede na otázky – ako pripraviť odborný text, verejné vystúpenie, vedecko-odborný článok, seminárnu/ročníkovú prácu, prácu SOČ, ŠVČ, bakalársku, diplomovú, rigoróznu,
dizertačnú, atestačnú, habilitačnú prácu, ako pracovať s odbornou literatúrou, ako pristupovať k ochrane autorských práv či k etickým otázkam pri
prezentovaní, ako sa orientovať v indexových časopisoch, indexových citáciách a impakt faktore, ako sa pripraviť na obhajobu rôznych druhov prác,
ako používať komunikačné zručnosti pri prezentácii, ako vydávať knihu
v zahraničí, ako organizovať odborné podujatie, ako pripraviť profesijný
životopis, ako sa pripraviť na pracovný pohovor, na cestu do zahraničia za
štúdiom, prácou, študijným pobytom i ako pristupovať k pravidlám spoločenského správania na akademickej pôde.
Súčasťou príručky sú aj informácie o správnom písaní akademických titulov a vedeckých hodností a termíny z akademického slovníka.
Zárukou vynikajúcej odbornej úrovne publikácie sú autori z viacerých inštitúcií Slovenska, ktorí majú dlhoročné osobné skúsenosti s prezentovaním informácií prakticky vo všetkých formách u nás i vo svete. Na slovenský
knižný trh sa tak dostáva dielo obsahujúce široké spektrum užitočných rád
a odporúčaní, ktoré umožní jej používateľom zvýšiť úroveň osobnej, ale aj
inštitucionálnej prezentácie v slovenskom i v európskom priestore.
Príručka je určená stredoškolským a vysokoškolským študentom, pedagógom, školiteľom, konzultantom, oponentom prác, doktorandom, vedeckým pracovníkom a odborníkom z praxe.
Dušan Meško, JLF UK

Publikácie vydané
vo Vydavateľstve UK
od novembra 2005 do februára 2006

Študijná literatúra
Bajzíková, Ľ. a kol.: Manažment ľudských zdrojov
Baráni, H. a kol.: Návody na praktické cvičenia
z lekárskej biofyziky
Barka, I.: Niektoré metodické postupy pri mapovaní
vybraných geomorfologických procesov
Bázlik, M. – Votruba, M.: Gramatika angličtiny.
Seminárne úlohy
Béder, I. a kol.: Fyziológia človeka
Belej, K. a kol.: Histológia
Cihová, J.: English for Environmental Studies
Čižmáriková, R. a kol.: Laboratórne cvičenia z organickej chémie
Fajnor, V. – Luptáková, V. – Tatiersky, J.: Cvičenia
z anorganickej chémie pre biológov
Falťan, V.: Veľkomierkové mapovanie vegetácie
a krajinnej pokrývky
Gálová, E. a kol.: Vybrané texty a príklady na cvičenia z genetiky
Ivanová, A.: Latinská terminológia pre študentov
všeobecného a zubného lekárstva
Jurkovičová, J. a kol.: Praktické cvičenia z hygieny
Kolektív autorov: Lekárska biochémia I
Kratochvílová, E.: Pedagogika voľného času
Krčová, E.: Le principe de subsidiarité en droit international
et Européen
Leško, M. – Kováč, M. – Slamka, M.: Technika trhu a nadhodu
vzpieračov dorastencov
Luptáková, S.: Manažment pracovných výkonov
Martišovitš, V.: Základy fyziky plazmy
Ozábalová, Ľ.: Latinčina pre farmaceutov
Rink, J. E.: Praktická pedagogika
Rojkovič, I. a kol.: Nerastné suroviny
Ružičková, E.: Japonské rozprávky
Satko, J. – Stanko, P. – Švidraň, J.: Stomatochirurgia I.
Orálna chirurgia
Slobodníková, L.: Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie.
Teoretický úvod
Slobodníková, L.: Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie.
Protokoly
Sokolová, M. – Musilová, K. – Slančová, D.: Slovenčina a čeština.
Synchrónne porovnanie s cvičeniami
Széherová, E. a kol.: Deutsch für Geisteswissenschaftler
Thurzo, M. – Beňuš, R.: Základy tafonómie hominidov
a iných stavovcov
Vajičková, M.: Slovenčina pre cudzincov.
Gramatické cvičenia
Vallová, E.: Cursus linguae latinae ad usum pharmaciae studentium
Žigová, Ľ.: Slovenčina pre cudzincov.
Gramatická a pravopisná cvičebnica

Zborníky vsedeckých prác
Acta Botanica UC 2005/42
Acta Facultatis Pharmaceuticae UC LII/2005
Acta Mathematica UC 2005/2
Bibliografia JLF 2004
Bilingvizmus
Čechov medzi nami
Index Seminum 2005
Jazykovedec Ján Kačala
Zborník bratislavského seminára z teórie vyučovania matematiky 8

Vydané na CD
Černušák, I. – Černušáková, D.: Rozprávanie o farbe.
Indigo story.
Informácie o štúdiu na Prírodovedeckej fakulte UK
Zborník Geographica Supp. No. 3/2005
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Študovať a vrcholovo športovať
nebolo ľahké
Jozefa Göncziho preslávila športová streľba. V roku 1996 v tejto súťaži vyhral na olympijských hrách v Atlante bronz
a o dve olympiády neskôr, v Aténach, bronz a štvrté miesto. Spolu pre Slovensko vybojoval až sedemdesiatsedem medailových umiestnení na svetových podujatiach. Popri tréningoch a súťažiach stihol ešte aj vysokú školu. Do lavíc si sadal na
Fakulte telesnej výchovy a športu UK, kde vyštudoval trénerstvo so špecializáciou na športovú streľbu. Trvalo mu to osem
rokov, pretože po dosiahnutí titulu bakalára musel dva roky čakať na legislatívne schválenie magisterského štúdia a v piatom
ročníku si štúdium kvôli olympiáde rozložil.
 Ako sa vám darilo prepojiť športovú prípravu s univerzitným štúdiom?
– Na prvom miesto bol šport, pretože som bol zamestnancom klubu
Dukla Banská Bystrica a taká bola aj dohoda so zamestnávateľom. Na
fakulte som študoval externou formou, takže som v škole nemusel byť každý
deň, čo ma dosť odbremenilo. Snažil som sa však nevynechávať prednášky
v stanovených termínoch. Kvôli pretekom sa mi to nie vždy podarilo. Takmer vždy som si zameškané hodiny musel nadrobiť napríklad prípravou
nejakej seminárnej práce.
 V streľbe ste veľmi úspešný, nezabudli ste však na zadné vrátka.
Predsa len, nemali ste niekedy chuť školu nechať a venovať sa iba
športu?
– Pravidelne niekoľkokrát za rok ma tento pocit prepadol. V športe však
platí, že cesta bez prekážok nikam nevedie. V určitých momentoch štúdia
som musel na šport aj zabudnúť, pretože bolo nevyhnutné sa na sto
percent venovať štúdiu, hlavne v skúškovom období. Dalo sa to však
zvládnuť. Veď som si štúdium sám vybral, aby som sa po skončení mojej
športovej kariéry mohol venovať trénerstvu na úrovni reprezentácie.
 Na súťaže si vraj beriete zo sebou namiesto trénera psychológa. Ako
zvládate stresové situácie a ako ste sa pripravovali na náročné skúšky
z rôznych predmetov?
– Psychológa som si nezobral preto, že nezvládam stresové momenty.
Jednoducho potrebujem pracovať s niekým, kto má pre prácu isté zanietenie a to on má. V budúcnosti ho možno nahradí lekár, alebo si nájdem
trénera športovej streľby, ktorého momentálne nemám. Každý športovec
vám povie, že v strese sa veľmi ťažko pracuje. Vždy, keď som sa chcel dostať na stupeň víťazov, musel som prekonávať obrovské napätie pred aj
počas rozhodujúceho výstrelu. Niektoré som kvôli tlaku nezvládol. Je to
však šport a ten prináša momenty, ktoré športovcovi vedia veľmi znepríjemniť situáciu, a nie vždy na ňu zareaguje správne. Našťastie prevažujú
pozitívne výkony, veď som pre Slovensko vybojoval takmer osemdesiat
medailí. V škole som to naopak bral s nadhľadom, pretože ak som skúšku
nezvládol, vždy som mal ďalšiu šancu. Tá v športe neexistuje. Občas som
pociťoval tlak, že nestíham študovať a športovať zároveň. Niekedy to bolo

nepríjemné, viem však, že som tento nápor vždy vyhľadával. Považoval som
to za istú formu prípravy na preteky.
 Vychádzali vám profesori v ústrety, keď vedeli, že vrcholovo športujete?
– V mojej triede boli takmer všetci profesionálni športovci, mnohých profesorov to však vôbec nezaujímalo. Veľa z nás vedelo o športe toľko, že sme
mali byť pre profesorov skôr partnermi na diskusiu. Mrzí ma, že to tak
nebolo. Na druhej strane musím povedať, že na fakulte sú aj profesori,
ktorým nevadí, že získajú od športovca novú informáciu. Snažia sa obsah
daného predmetu vždy posúvať do praxe. Rád taktiež spomínam na profesorov, ktorí sa v nás videli a z každého nášho úspechu mali nesmiernu
radosť. Počas štúdia nám vychádzali v ústrety ako len mohli.
 Dnes už môžu študenti dostať za významné úspechy motivačné štipendiá. Dala aj vám škola nejakú odmenu za vaše výkony?
– Áno, raz som dostal cenu rektora spojenú s finančnou odmenou. Nikdy
som však o podporu nežiadal. Univerzita sa však viac orientuje na študijné
výsledky, športové sú až druhoradé. Na západe je trend opačný. Výsledky
študentov sú veľmi prísne sledované, pretože pomôžu zviditeľniť školu.
 A čo študentský život? Mali ste čas aj na bláznivé diskotéky, internátne
„chodbovice“ a kružkovice?
– Bol som vôbec rád, že som stihol všetko, čo bolo zo študijného hľadiska
dôležité. Žil som skôr športovým životom a s kamarátmi sme sa stretávali
na športoviskách. Spomínam si však na nejaké „žúry”. Posedelo sa a porozprávalo, každý však potom išiel za vlastným programom.
 Čo vám dala škola do života a čomu by ste sa chceli venovať, keď
skončíte svoju profesionálnu kariéru?
– Okrem informácií, ktoré som získal v praxi, som ich doplnil aj o teóriu,
ktorá mi rozšírila obzor vedomostí a vnímanie situácií pohľadom iných.
Tieto informácie sú pre mňa veľmi dôležité. V budúcnosti predpokladám
prácu v zahraničí. Ak na to budú podmienky doma na Slovensku, rád sa
budem venovať športu tu. Či už v oblasti trénerskej alebo niečomu úplne
inému.
Dominika Péterová, KŽ FiF UK



Je to vydarená,
pekná a múdra kniha
Pred krátkym časom vyšla vo vydavateľstve Perex kniha Detská
univerzita aj pre dospelých, ako svedectvo tretieho ročníka vlaňajšej
Detskej Univerzity Komenského. Z recenzie od spisovateľa a publicistu
K. Horvátha, ktorá vyšla 21. 1. 2006 v denníku Pravda, vyberáme:
„Úvod napísal Peter Šabata. Je milý, vtipný, fulghumovsky ladený a jednoduchý. Ale jednoduchý len navonok. Pod ľahko plynúcim a zábavným
povrchom sa skrýva návod, ako má čitateľ knihu vlastne vnímať. Kedykoľvek
by mal čitateľ pocit, že prestáva rozumieť vedeckému metajazyku prednášok, môže sa vrátiť k úvodu a spýtať sa: „Prečo je v živote dôležité pýtať sa?“
Deväť prednášok je proporčne rozdelených medzi humanitné a prírodné
vedy. Prednášky sa, ako inak (a našťastie), líšia rozdielom prístupu k detským
poslucháčom a čitateľom. A líšia sa mierou pomeru medzi populárnym a vedeckým v nich. V každom prípade však rešpektujú toho, komu sú určené –
deti plné otázok.
Jednotlivé prednášky sú na margu farebne odlíšené. Nielenže si knihu
potenciálny kupec hneď všimne, ale predovšetkým to pomáha pri rýchlom
vyhľadávaní v obsahu. Prednášky sú doplnené stručnými profilmi prednášajúcich a zoznamom absolventov 3. ročníka Detskej Univerzity Komenského. Grafická úprava Dávida a Ivana Popovičovcov je nápaditá a decentne
a funkčne pomáha textovej zložke. Škoda, že opäť chýba nevyhnutná zložka každej správnej vedeckej publikácie – poznámkový aparát, použitá (odporúčaná) literatúra a register.
Veľmi rád opakujem už dopredu prezradenú pointu: je to vydarená, pekná
a múdra kniha. Takisto ako akcia, o ktorej vydala svedectvo.“
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Súčasnosť a budúcnosť e-learningu
na Univerzite Komenského

Odbory na univerzite
hodnotili svoju činnosť

Uplynul rok od zakúpenia softvéru na tvorbu a prevádzkovanie elektronických kurzov. Ako sa odvtedy
vyvíjala situácia na Univerzite Komenského, na to sme sa opýtali doc. RNDr. P. Sůru, CSc., akademického správcu e-learningu.

Následne v pozdravnom príhovore rektor UK
ocenil záujem prítomných delegátov o činnosť
odborovej organizácie a o ich prácu v prospech
univerzity. Neobišiel organizačnú štruktúru univerzity, v ktorej jednotlivé fakulty majú výraznejšie
autonómne postavenie a právomoci ako na iných
univerzitách. V krátkosti načrtol problémy, s ktorými univerzita zápasí a na odstránenie ktorých
bolo potrebné prikročiť neraz aj k nepopulárnym
a bolestivým opatreniam. Na druhej strane však
univerzita výrazne zvýšila objem výkonov a trvale
si udržiava kredit celonárodnej najvýznamnejšej
vzdelávacej ustanovizne. V súvislosti s hodnotením hospodárenia univerzity a s pripravovanou
Kolektívnou zmluvou pre rok 2006 oboznámil prítomných s problémom nevyčerpaných dovoleniek,
čo má negatívny vplyv na hospodársky výsledok
školy. Napríklad ťarcha nevyčerpaných dovoleniek
za rok 2005 zaťažuje tohoročný rozpočet sumou
viac ako 15,5 mil. korún, čo do značnej miery spochybňuje oprávnenosť požiadavky kolektívneho
vyjednávania na predĺženie dovolenky aj pre učiteľov o 1 týždeň. Podľa rektora UK bude ťažko
splniteľná požiadavka kolektívneho vyjednávania
na vyčlenenie 2 % z rozpočtu na doplnkové dôchodkové sporenie, hoci v ojedinelých prípadoch
sa toto sporenie úspešne realizuje.
Predseda Odborového zväzu a predseda Združenia vysokých škôl sa venovali viacerým organizačným otázkam odborárskej práce. Predseda
zväzu načrtol zmeny, ktorými museli odbory prejsť,
a zdôraznil nutnosť samofinancovanie odborov,
čo na rozdiel od politických strán, financovaných
zo štátneho rozpočtu, v značnej miere limituje
možnosti ich pôsobenia. Názorným a prehľadným spôsobom demonštroval tiež rast miezd za
posledných deväť rokov pri udržaní tarifných
tabuliek, na čom má prvoradý podiel odborový
zväz. Jeho zásluhou je školstvo v porovnaní so
zdravotníctvom v evidentne výhodnejšej situácii
odmeňovania. Z pohľadu efektivity využívania objemu finančných prostriedkov vysvetlil výhody,
ktoré plynú zamestnávateľom z prispievania na
doplnkové dôchodkové sporenie. Neobišiel ani
problém získavania odborárskeho „dorastu“ usporadúvaním stretnutí so študentmi a doktorandmi.
V bohatej diskusii, ktorá nasledovala, odznel
celý rad otázok a pripomienok z pléna, na ktoré
odpovedali prítomní zástupcovia vedenia univerzity a odborov. Jedným z vážnych problémov je
požiadavka finančného prispievania na kolektívne
vyjednávanie a zastupovanie aj od nečlenov odborov, ktorí zneužívajú benevolentnosť a solidárnosť
svojich kolegov – odborárov. I keď riešenie súčasná politická situácia neumožňuje, v budúcnosti
odbory vynaložia úsilie, aby sa takéhoto zneužívania práce odborov aj nečlenmi odstránilo. Na
otázku ohľadne spájania sa odborov s politickými
stranami (aktuálny podpis KOZ so stranou Smer
SD), dal predseda Odborového zväzu jednoznačné vysvetlenie: Odborový zväz je a bude proti spolitizovaniu odborov a teda nedal súhlasné stanovisko k postupu KOZ.
V sociálnej oblasti rezonovali hlavne nízke platy
neučiteľov, ktoré neraz iba nevýrazne prekračujú
minimálne mzdy. Diskutabilné je tiež odmeňovanie technických pracovníkov, ktorí sa podieľajú na
príprave vyučovacieho procesu, a je teda oprávnená požiadavka na ich preradenie zo základnej
tarifnej stupnice na úroveň osobitnej tarifnej stupnice. Zjavný nesúhlas zaznamenalo aj nahrádzanie technických pracovníkov a laborantov doktorandmi.
Napriek tomu, že námetov do diskusie bolo ešte
veľa, presunuli sa účastníci konferencie do študentskej jedálne, kde diskusia pokračovala až do
večerných hodín.
Zadosťučinením pre organizátorov bola početná,
ale hlavne aktívna účasť delegátov a už dnes sa
tešia na ďalšie stretnutie.
Doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc.

Dokončenie zo str. 1

– Áno, koncom roka 2004 zakúpila univerzita LMS eDoceo (LMS = Learning Management System)
od pražskej firmy Trask, s.r.o. Cieľom bolo nezaostať v porovnaní s inými domácimi aj zahraničnými
univerzitami v oblasti tzv. elektronického vzdelávania. Týmto krokom boli vytvorené technologické
podmienky na to, aby mohli vznikať elektronické kurzy buď ako doplnok ku klasickej výučbe, alebo
ako plnohodnotná náhrada klasického, prezenčného kurzu.
 Znamená to, že v budúcnosti by mohla prebiehať výučba na fakultách bez učiteľa?
– V žiadnom prípade nie. Úloha učiteľa vo vyučovacom procese je nezastupiteľná a z tohto predpokladu vychádzalo aj vedenie UK pri rozhodovaní o zavedení „e-learningu“, ako sa bežne elektronické
vzdelávanie nazýva. Nielen že v krátkom čase nebudú všetky predmety na fakultách vyučované
„elektronicky“, ale ani pri vyučovaní elektronických kurzov nemôže učiteľ chýbať. On musí kurz navrhnúť a v prevažnej miere vytvoriť a výučby musí aj aktívne riadiť – poskytovať konzultácie, usmerňovať poslucháčov v štúdiu, opravovať testy a pod.
 E-learning teda učiteľovi neuľahčí jeho prácu?
– Ako sa to vezme. Výhody e-learningu a distančného vzdelávania vôbec sú najmä v tom, že študent môže študovať v akomkoľvek čase, t. zn. aj popri zamestnaní a na akomkoľvek mieste, na ktorom má možnosť pripojiť sa na internet. Dokonca môže študovať aj „off line“, t.j. obsah kurzu si do
počítača preniesť na CD. Učiteľ pritom môže sedieť vo svojej pracovni napr. v Bratislave a študentov
mať roztrúsených doslova po celom svete. Ušetria sa tým výdavky na cestovanie, ubytovanie, škola
nemusí svietiť a kúriť v učebniach, odpadajú problémy s rozvrhom. Aby som sa vrátil k otázke – učiteľovi v prvom štádiu určite pribudne práca na vytvorení „svojho/svojich“ elektronických kurzov.
 Je ťažké vytvoriť elektronický kurz?
– Ťažké to nie je, ak nemáme na kurz príliš vysoké nároky. Samozrejme vyžaduje si to od autora istú
počítačovú gramotnosť, najmä znalosť vytvárať html stránky, zjednodušene povedané také stránky,
aké vidíme pri browsovaní po internete na svojom prezerači.
 Kde je možné získať základné znalosti potrebné pre vytváranie kurzov?
– V roku 2004 usporiadalo Centrum informačných technológií RUK niekoľko školení v používaní
modulu AUTOR, súčasti systému eDoceo určeného na tvorbu kurzov. Celkove sa školení zúčastnilo
50 zamestnancov, prevažne učiteľov z fakúlt. Školenia boli krátkodobé a konali sa Bratislave, jedno
viacdňové školenie sa uskutočnilo v UVZ Richňava – písala o ňom aj NU v čísle 10/2005. V prípade
záujmu zo strany učiteľov sme pripravení usporiadať ďalšie kurzy.
 Znamená to, že 50 učiteľov už pripravuje svoj prvý elektronický kurz? Sú už niektoré z ich
výtvorov zaradené do systému eDoceo?
– Pripravuje sa viacero kurzov. Ale v systéme sú zatiaľ len dva inštruktážne kurzy, ktoré majú doplniť
a prehĺbiť látku preberanú na školeniach. Prístup k nim majú všetci účastníci školení.
 Prečo nevidno väčší záujem o vytváranie elektronických kurzov? Čím je to podľa Vás spôsobené?
– Domnievam sa, že príčin je viacej. Predovšetkým výroba kurzu je dlhodobá záležitosť. Pre učiteľa,
ktorý kurz tvorí popri ostatných povinnostiach, je prirodzený postup taký, že paralelne s klasickou
výučbou pripravuje elektronickú podobu svojho predmetu. V ďalšom semestri sa predmet spravidla
nevyučuje, teda od začiatku prác na kurze po jeho zavedenie do vyučovania uplynie rok. Ďalšie dôvody spomeniem len stručne:
− zo strany učiteľov chýba motivácia (prečo by som to robil, aj tak to nikto neocení),
− nechajú sa odradiť pri prvom neúspechu (vždy sa vyskytne čosi, čo „nechodí“),
− učitelia sú príliš zaťažení jestvujúcimi povinnosťami,
− pretrváva zotrvačnosť, nechuť meniť zaužívané stereotypy (doteraz som učil klasicky, prečo by som
to mal robiť inakšie).
 Nepatrí medzi spomínané dôvody aj skutočnosť, že učiteľ nemá istotu, ako jeho snaženie v tomto
smere prijme jeho vedúci katedry, dekan, rektor...?
– Môžete mať pravdu. Vedenie univerzity už však pripravuje príslušnú legislatívu. Viem, že otázke
e-learningu sa venovalo aj kolégium rektora na svojom zasadaní a páni dekani boli opakovane vyzvaní pripraviť svoje návrhy k pravidlám elektronického vyučovania.
 Je elektronické vzdelávanie v súlade s naším vysokoškolským zákonom, prípadne inými vysokoškolskými predpismi?
– Samozrejme. Podľa zákona sa môže štúdium študijného programu uskutočňovať metódou prezenčnou, distančnou aj kombinovanou, a to v obidvoch formách štúdia, t.j. v dennej aj v externej.
Je na pripravovanej vnútrouniverzitnej legislatíve, ako upraví podmienky e-learningu na Univerzite
Komenského.
 Viete si predstaviť, že by sa na UK všetky predmety všetkých študijných programov začali
vyučovať elektronicky?
– Technicky by to bolo možné, ale v najbližšej budúcnosti takýto prerod „kamennej“ univerzity na
virtuálnu určite nehrozí. Nielen preto, že rádovo desaťtisíc predmetov sa nedá transformovať zo dňa
na deň. Ukazuje sa, že elektronické vzdelávanie je najúčinnejšie vo vysokoškolskej výučbe v kombinácii s kontaktnou výučbou (t. zv. „blended learning“). Takže nie je reálna absurdná predstava, že
študent sa prihlási na školu cez počítač, absolvuje štúdium elektronicky a dostane diplom elektronickou poštou bez toho, že by svojich učiteľov za celých päť rokov videl aspoň raz „naživo“.
 Na záver posledná otázka: Ako má učiteľ, ktorý sa rozhodol, že skúsi vytvoriť elektronický kurz,
začať?
– Od začiatku minulého roku jestvuje webová stránka e-learningu na UK, kde čitateľ nájde všetky
potrebné informácie. Dá sa navštíviť z univerzitného webu z priečinka ŠTÚDIUM alebo zadaním
adresy https://e-learn.uniba.sk.
(ps)
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Dni Zentivy na Farmaceutickej fakulte UK
Na sklonku roku 2005 sa na pôde Farmaceutickej fakulty UK predstavila študentom a zamestnancom spoločnosť Zentiva, a.s., Praha, so sídlom
na Slovensku, ako nástupca bývalej spoločnosti
Slovakofarma, Hlohovec, a najväčšia súčasná
farmaceutická firma v našej krajine. Prezentáciu
spoločnosti obohatili prednášky o širšej problematike postavenia liečiv v rámci EÚ a o ich etickom
rozmere. V otváracom prejave dekan fakulty prof.
RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc., uvítal spoluprácu
so Zentivou, a.s., a vyjadril presvedčenie, že naďalej budú pokračovať dobré vzájomné vedecké
a odborné kontakty.
Spoločnosť Zentivu, a.s., ktorá vznikla v roku
2003 spojením slovenskej farmaceutickej spoločnosti Slovakofarma, a.s., Hlohovec, a pražskej
farmaceutickej spoločnosti Léčiva, a.s., predstavil
jej výkonný riaditeľ MUDr. Alexander Černák, CSc.
V prezentácii „Zentiva – moderná farmaceutická
spoločnosť“ vyzdvihol jej zameranie na vývoj, výrobu a predaj liekov označovaných ako tzv. generiká, teda lieky, ktoré majú rovnakú kvalitu, bezpečnosť a účinnosť ako ich pandanti – originálne lieky
s patentovou ochranou. V súčasnosti spoločnosť dodáva 270 liečiv v približne 500 liekových
formách. Ide o liečivá využívané pri poruchách
srdcovej činnosti a krvného obehu, zápaloch
a infekciách a pri tlmení bolesti. Sú súčasťou modernej zdravotnej starostlivosti nielen na Slovensku a v ČR, ale oceňujú ich pacienti aj v Poľsku,
Rusku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Rumunsku, Bulharsku, Bielorusku a na Ukrajine, kam sa exportujú. Pri vývoji a výrobe nových liekov spolupracuje Zentiva, a.s., s lekármi, zdravotníckymi a regulačnými inštitúciami. Prostredníctvom portálu
www.zdravcentra.sk poskytuje verejnosti informácie o starostlivosti o zdravie, v rámci svojich
podporných programov pomáha organizáciám
a združeniam, ktoré sa starajú o zlepšenie zdravia
širokej verejnosti, akými sú napr. Liga pre duševné zdravie, Slovenská humanitná rada a Linka
detskej istoty. Na vysokých školách podporuje
Zentiva, a.s., rôzne vzdelávacie aktivity, na FaF
UK participuje okrem iného v 3. ročníku štúdia aj
na výučbe povinne voliteľného predmetu Správna
výrobná prax v oblasti liečiv. Pre absolventov magisterského farmaceutického štúdia má vypraco-

vaný Trainee program, ktorý im umožňuje v priebehu jedného roka získať profesné skúsenosti
v priemyselnej farmácii, zoznámiť sa s firemnými
procesmi, i následné uplatnenie v najrôznejších
oblastiach spojených s výskumom, vývojom a kontrolou kvality liekov.
V nadväznosti na vstup Slovenska do EÚ sa
v oblasti liekovej politiky prejavil celý rad procedurálnych, ale aj obsahových zmien, z nich najdôležitejšie v odbornej časti prezentácie predstavila
Dr. Dagmar Stará, PhD., vedúca registrácie liekov
na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv v Bratislave. Venovala pozornosť nielen globálnemu posudzovaniu liekov pri ich uvádzaní do praxe, ale aj
problémom ich zámien, falšovaniu a inšpekčnej
činnosti. Zaoberala sa miestom a postavením
Európskej agentúry pre lieky EMEA so sídlom
v Londýne, ktorá je koordinátorom integrácie a autoritou pre zabezpečenie kvality a bezpečnosti liekov v celej EÚ. Poskytla cenné informácie ohľadne
procesov hodnotenia, overovania a povoľovania
použitia liekov v terapeutickej praxi.
Doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., člen Európskej
skupiny pre etiku vo vede a nových technológiách,
ktorú ako nezávislú skupinu a poradný orgán pri

Európskej komisii vymenoval jej predseda, sa
v prezentácii „Biomedicína a bioetika na križovatkách súčasnosti“ zaoberal aktuálnymi otázkami
ako sú napr. asistovaná reprodukcia, eutanázia
a reprodukčné a terapeutické klonovanie. Práve
otázkam klonovania a ich etickému rozmeru v oblasti medicíny a práva sa autor venoval podrobnejšie a v závere prednášky zdôraznil potrebu
rešpektu vedy k základným etickým princípom,
k dôstojnosti človeka. Predovšetkým vedci by mali
svojou morálnou vyspelosťou garantovať, aby sa
poznatky vedeckých výsledkov nezneužívali.
V diskusii sa hovorilo napr. o problematike homeopatických liečiv, využitia liečiv na neregistrované indikácie, o rozdelení kompetencií v novovytvorenej spoločnosti Zentiva, a.s., medzi Českou
republikou a Slovenskom, o jej rozvojových zámeroch a pod. Viac ako trojhodinové podujatie
v zaplnenej aule fakulty ukázalo, že budúcim farmaceutom nie sú prezentované problémy ľahostajné a že liek a zdravie nestratili nič na svojom
humánnom poslaní ani v reforme zdravotníctva
orientovanej na trh.
Doc. RNDr. R. Čižmáriková, CSc.,
prof. RNDr. V. Foltán, CSc., prodekani FaF UK

V máji minulého roku sa na Právnickej fakulte UK uskutočnilo pravidelné anketové hodnotenie pedagógov a výučby. Aké boli výsledky, o tom
v decembri informoval študentský časopis PaFUK, č. 46.
V máji 2005 bolo medzi dennými aj externými
študentmi rozdistribuovaných vyše 2500 dotazníkov. Z tohto počtu sa vrátilo 509 vyplnených
dotazníkov, v ktorých bolo hodnotených 89 pedagógov. Je potrebné priznať, že počet vyplnených
dotazníkov bol menší ako v predchádzajúcom
roku (v r. 2004 bolo odovzdaných 810 vyplnených dotazníkov). Čo sa týka externých študentov – tí opäť neprejavili o hodnotenie záujem, hoci
sa im vyšlo v ústrety tým, že im boli dotazníky
doručené do výučbového strediska Kaskády, no
naspäť sa vrátili iba 4 dotazníky.
Dotazník sa opäť skladal z jednotlivých hodnotiacich bodov: hodnotenie práce pedagóga na
seminári, hodnotenie prednášky, hodnotenie prístupu ku skúšaniu, hodnotenie konzultačných hodín, hodnotenie osobných vlastností. Osobitná
časť dotazníka sa týkala hodnotenia odporúčanej
literatúry k predmetu bez ohľadu na pedagóga,
celkového hodnotenia premetu, celkového hodnotenia výučby na PraF UK a vyjadrenia názoru
k používaniu nekomentovaných právnych predpisov na seminároch a skúškach. Podmienkou na
zaradenie pedagóga do hodnotenia bolo to, že
k jeho menu muselo byť odovzdaných min. 5 dotazníkov. Spomínanú podmienku splnilo 36 peda-

Resumé
z anketového
hodnotenia
gógov. Veľká časť z nich však získala malý počet
dotazníkov, čo znížilo výpovednú hodnotu anketového hodnotenia a vedenie fakulty viedlo k rozhodnutiu tento rok nezverejniť desiatku najpozitívnejšie vnímaných vyučujúcich.
Dekan fakulty doc. M. Vrabko výrazne ocenil
najmä to, že dotazníky obsahovali veľa dobrých
postrehov na zlepšenie metód výučby a zdôraznil,
že „hodnotenie neslúži pre likvidáciu pedagógov,
ale má byť pre nich obrazom, ako ich prácu vnímajú študenti a v akých medziach by ju mohli vylepšiť.
Vedenie fakulty sa bude naďalej sústreďovať najmä
na hodnotenie metód a foriem práce.“ Oproti predchádzajúcemu roku sa podľa slov dekana zaujímalo o hodnotenie viac vyučujúcich, pričom roz-

hodujúca časť sa nad ním zamýšľa. S poslednými
piatimi pedagógmi dekan uskutočnil pohovor
za účasti vedúcich katedier a upozornil ich, aby
sa touto skutočnosťou zaoberali. Študenti v dotazníku mohli hodnotiť plusovými alebo mínusovými bodmi. Anketové otázky sa vyhodnocovali aritmetickým priemerom, pričom z výsledkov
v jednotlivých otázkach boli zostavené rebríčky.
Z celkového sumára bolo plusovo hodnotených
23 vyučujúcich. Do samostatného rebríčku hodnotenia alkoholizmu sa dostalo 10 a arogantného správania 16 pedagógov. Študenti spomedzi
predmetov najlepšie zhodnotili Trestné právo
hmotné. Celkovú výučbu na fakulte hodnotí negatívne 58,1 % a pozitívne 41,9 % respondentov.
Oproti roku 2004 ide o výrazné zlepšenie, keďže
vtedy hodnotilo výučbu negatívne okolo 89 %
respondentov. Na mieste je určite poďakovať študentom, ktorí sa aktívne a najmä zodpovedne podieľali na realizácii i na vyhodnotení ankety. Študentov treba však presvedčiť, že práve hodnotenie
je spôsob, ktorým môžu prejaviť svoje názory
a pomôcť kvalite výučby na našej fakulte. Do budúcnosti veríme, že hodnotenie vyvolá väčší záujem, a tým aj väčšiu spätnú odozvu.
V. Mičátek, M. Dufala, PraF UK
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Zvažovali ste niekedy možnosť študovať v zahraničí prostredníctvom získaného štipendia? Anglicko, USA, Kanada či Austrália ponúka množstvo príležitostí... Za
vzdelaním však netreba cestovať za veľké či menšie „mláky“. Oveľa dostupnejšie štúdium ponúkajú krajiny ako Poľsko, Maďarsko, Dánsko, Izrael či Srbsko
a Čierna Hora. Zaujímavé? V tom prípade je tento článok určený práve vám.

Študujte či stážujte netradične
Slovenská republika má s niekoľkými desiatkami
krajín podpísané bilaterálne dohody o spolupráci
v oblasti školstva, vzdelávania, kultúry, z ktorých
vyplývajú aj rôzne štipendiá. Môžu sa o ne uchádzať slovenskí občania, študujúci a pôsobiaci na
slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúciách (študenti, učitelia, vedeckí pracovníci).
Každý sa môže uchádzať o viac štipendií. Pre
dlhodobé pobyty (semestrálne, ročné) však platí,
že jeden uchádzač môže v jednom roku získať
iba jedno štipendium. V prípade, ak niekto získa
viac štipendií, musí oznámiť, ktoré z nich uprednostní a ktoré neakceptuje.
Vybrala som pre vás niektoré zaujímavé krajiny,
ktoré iste stoja minimálne za zváženie, a to ostatné závisí od vás...
Bielorusko
Študent VŠ, okrem posledného ročníka, má možnosť uchádzať sa o 1 – 2 semestrálny študijný
pobyt počas vysokoškolského štúdia. Pre doktorandov, vedeckých a pedagogických pracovníkov (okrem SAV) je pripravený 1 – 10 mesačný
výskumný pobyt. Všetci uvedení môžu absolvovať
kurz bieloruského jazyka, pričom je podmienkou
ovládať aspoň základy jazyka.
Bulharsko
Bilaterálne štipendiá umožňujú študijný pobyt
počas vysokoškolského štúdia, okrem posledného ročníka, na 5 – 10 mesiacov; postgraduálny
a výskumný pobyt (1 – 10 mesiacov) pre doktorandov a letný kurz bulharského jazyka pre študentov VŠ a doktorandov. Bulharsko je zapojené
do multilaterálnych a bilaterálnych programov pre
vysokoškolské vzdelávanie: CEEPUS, Tempus,
Socrates II, Leonardo.
Dánsko
V tejto severskej krajine skúste študijný alebo
výskumný pobyt trvajúci od 3 do 10 mesiacov alebo letný kurz dánskeho jazyka a kultúry s dĺžkou
3 týždne.

Grécko
Niekde pri mori si môžete užiť štúdium na základe štipendia, ktoré poskytujú viaceré inštitúty.
Štátny inštitút pre štipendiá (IKY) umožňuje doktorandské štúdium (1 – 4 roky) alebo postgraduálne
štúdium Master (1 – 3 roky). Vyžaduje sa vynikajúca znalosť anglického alebo francúzskeho jazyka. IKY udeľuje aj štipendium na 8-mesačný
kurz novogréckeho jazyka a kultúry. Môžu sa oň
uchádzať absolventi vysokých škôl humanitného zamerania so základnou znalosťou gréckeho
jazyka.
Nadácia A. S. Onassisa udeľuje štipendiá pre
záujemcov študujúcich humanitné alebo politické
vedy, právo, ekonómiu, architektúru a umenie. Od
odboru závisí dĺžka grantov a výskumných a vzdelávacích pobytov
Štipendiá Aristotelovej univerzity v Thessalonikách
na letné kurzy novogréckeho jazyka sú určené pre
študentov a doktorandov.
Izrael
Zaujímavou voľbou môže byť osemmesačný
študijný alebo výskumný pobyt alebo letný výcvikový kurz modernej hebrejčiny. Je určený absolventom alebo študentom VŠ (s bakalárskym titulom), doktorandom či postdoktorandom. Uprednostnení budú uchádzači o štipendium na výskumný pobyt týkajúci sa Izraela alebo tém spojených
so židovstvom.
Maďarsko
Slovenskí študenti, doktorandi, pedagogickí
a výskumní pracovníci sa môžu uchádzať o 5 –
10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia, 1 – 10-mesačný postgraduálny pobyt
(v rámci doktorandského štúdia alebo II. stupňa
umeleckých odborov), 1 – 3-ročný doktorandský
pobyt, 1 – 10-mesačný postdoktorandský pobyt
alebo výskumný pobyt. Letné kurzy s dĺžkou
2 – 4 týždne môžete absolvovať v Debrecíne, Budapešti alebo Szegede.

Nórsko
Ak vás láka táto zasnežená krajina a štúdium
v nej, máte možnosť získať 1 – 10 mesačný študijný pobyt alebo sa vzdelávajte v Medzinárodnej
letnej škole v Osle.
Poľsko
Bilaterálne štipendiá ponúkajú 1 – 10 mesačný
postgraduálny pobyt pre doktorandov a semestrálny študijný pobyt pre študentov polonistiky.
Ak sa vám to zdá dlho, čo tak skúsiť letný kurz
poľského jazyka na univerzitách vo Varšave, Krakove či Lubline?
Štipendium je však možné získať aj iným spôsobom. Nadácia Kráľovnej Jadwigy pri Jagiellonskej
Univerzite v Krakove ponúka 1 – 6 mesačné pobyty pre doktorandov a študentov. Varšavská univerzita umožňuje získať štipendium na 2-ročný
postgraduálny kurz „Východné štúdie“. College
of Europe (CoE) poskytuje ročné postgraduálne
štúdium v odboroch európske právo, ekonomika, politika a administratíva, európske štúdiá.
Podmienkou je výborná znalosť angličtiny alebo
francúzštiny a prehľad o európskych záležitostiach.
Srbsko a Čierna Hora
Štipendiá sú poskytované v oblasti kultúry, vzdelávania a športu. Uchádzajte sa buď o študijný pobyt v dĺžke 1 – 9 mesiacov alebo o letný seminár
srbského jazyka, literatúry a kultúry v Belehrade.
Viac informácií nájdete na stránke
www.saia.sk.
Uzávierky prihlášok na získanie štipendia na
nasledujúci zimný semester bývajú zväčša od
januára do marca. Ak sa teda chcete obohatiť
o zaujímavú skúsenosť a ďalšie vedomosti aj mimo Slovenska, dajte sa do vybavovania!
Lenka Mlynčeková,
KŽ FiF UK

Vydavateľské aktivity Právnickej fakulty UK v roku 2005
Počet titulov vydaných Vydavateľským oddelením PraF UK sa v roku 2005 v porovnaní s rokom
2004 mierne zvýšil – v roku 2004 bolo vydaných 17 titulov, v roku 2005 19 titulov. Zvýšil sa aj
počet rozpracovaných titulov (recenzné konanie, redakčná úprava, pripravené do tlače) – oproti
6 rukopisom v roku 2004 to bolo koncom roka 2005 11 titulov.
V edičnom rade učebnice v roku 2005 vyšli:
Balko – Králik a kol.: Finančné právo I. a II. časť
Ficová a kol.: Občianske právo procesné
Škultéty a kol.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. (dotlač)
V edičnom rade učebné texty:
Rollerová: Lingua Latina pre študentov práva (Vydavateľstvo UK)
Kolárik: Právne dejiny Slovenska I. (9. storočie – 1918).
(vydané v spolupráci s Bratislavskou vysokou školou práva)
Mráz – Poredoš – Vršanský: Medzinárodné verejné právo (dotlač)
Ottová: Teória práva (dotlač)
Urbánková: English for Law Students (dotlač)
Pinková a kol.: Podniková ekonomika (prvé vydanie)
Poredoš – Ďuriš – Lysina: Základy medzinárodného práva súkromného (prvé vydanie)
Turayová a kol.: Vybrané kapitoly z kriminológie (druhé vydanie)
V edícii sympóziá, kolokviá a konferencie vyšli zborníky:
– Rozhodovacie procesy v EÚ,
– Zborník z 3. Právnických dní profesora Karola Planka „EÚ v kontexte s právnym systémom SR“
(vydaný v spolupráci s Nadáciou profesora Karola Planka)
– ďalší ročník Acta Facultatis iuridicae UC XXIII. (Vydavateľstvo UK)
V ďalších edičných radoch vyšli:
– Zbierka okruhu otázok na prijímacie skúšky na akademický rok 2005/2006,
– Príručka Vybrané kapitoly z dejín a náuky o spoločnosti v digitálnej podobe na CD,
– Ročenka PraF UK na akademický rok 2005/2006.
Prehľad o tituloch Právnickej fakulty UK, ktoré sú v predaji, o ich cene, akou formou si ich možno
objednať a v ktorých kníhkupectvách sa predávajú, nájdete na webovej stránke www.flaw.uniba.sk,
keď si kliknete na Vydavateľské oddelenie.
Mgr. Eva Vlková, Vydavateľské oddelenie PraF UK
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Zima snáď
už čoskoro odíde...

K osemdesiatinám doc. Zory Gruntovej
V novembrových dňoch 2005 si široká farmaceutická spoločnosť pripomenula vzácne
životné jubileum – 80 rokov dlhoročnej vysokoškolskej učiteľky Farmaceutickej fakulty UK
doc. DrPH. PhMr. Zory Gruntovej, CSc., ktorá
významnú časť produktívneho veku venovala študentom FaF UK.
Jubilantka sa narodila v Bratislave, kde aj absolvovala štúdium farmácie a získala titul PhMr.
a DrPH. Kandidátkou vied sa stala r. 1963, titul
docentky získala v r. 1976.
Jej odborná a vedecká cesta viedla z lekární
v Považskej Bystrici a v Trnave na Štátny ústav pre
kontrolu liečiv v Bratislave, na Chemický ústav
SAV, do Krajského kontrolného a Krajského galenického laboratória a na Katedru galenickej farmácie FaF UK, kde pôsobila od r. 1964 až do
odchodu do dôchodku v r. 1985.
Pôsobenie na FaF UK jej otvorilo široké spektrum
možností v pedagogickej, výchovnej a vedeckovýskumnej práci, ktoré aj v plnej miere využila.
V oblasti pedagogickej práce vytvorila koncepciu
prednášok a praktických cvičení o hodnotení
akosti liečivých prípravkov a liekov, po úspešnom
zvládnutí tejto úlohy sa sústredila na koncepčné
prístupy k organizácii a náplni trojodborového
farmaceutického štúdia. Prevzala výučbu predmetu Liekové formy v študijnom odbore všeobecná farmácia. Stala sa autorkou alebo spoluautorkou 2 monografií a 14 vysokoškolských učebných
textov.

Na základe svojej kandidátskej dizertačnej práce
„Nové druhy masťových základov pre farmaceutické použitie“ sa vo vedeckovýskumnej oblasti začala komplexne venovať výskumu nových druhov
masťových základov s cieleným výstupom v dermatológii. Neskoršie toto štúdium rozšírila o aspekty mastí a suspenzií, a to smerom k ich príprave,
stabilite, stabilizácii, reologických vlastností a liberácie z nich vybratých typov liečiv. V tejto oblasti
je autorkou alebo spoluautorkou 61 pôvodných
vedeckých experimentálnych a 30 odborných
prác.
Mimoriadne rozsiahla a pozitívna bola aj jej organizátorská práca – v rokoch 1953 – 1969 bola
vedeckou tajomníčkou Slovenskej odbočky Farmaceutickej sekcie Čs. Lekárskej spoločnosti J. E.
Purkyňe, z ktorej transformáciou vznikla Slovenská farmaceutická spoločnosť (SFS). Aktívne sa
podieľala na organizovaní celoštátnych zjazdov
a mnohých konferencií, Technologických dní SFS
a celého radu pracovných dní.
Ako predsedníčka sekcie liečivých prípravkov
a liekov v Liekopisnej komisii Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SSR má veľkú zásluhu na
tom, že galenická časť štvrtého vydania Československého liekopisu je nová svojou koncepciou aj
obsahom a že je vhodne vyvážená s ostatnými
časťami tohto významného normatívneho diela.
Neskôr bola i členkou Liekopisnej komisie MZ SR.
Ako kvalifikovaná učiteľka doc. Gruntová dlhodobo spolupracovala s farmaceutickými katedrami

Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov a s Ústavom pre ďalšie vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov. Okrem toho
dlhé roky pôsobila v redakčných radách periodík
Česká a Slovenská farmacie a Farmaceutický
obzor.
Za svoju aktívnu činnosť bola v roku 1977 zvolená Čestnou členkou Československej farmaceutickej spoločnosti a v roku 1994 sa stala Čestnou
členkou Slovenskej farmaceutickej spoločnosti.
Odchod do dôchodku v r. 1985 pre doc. Gruntovú neznamenal ukončenie vzťahov s FaF UK.
V rokoch 1994 – 2000 pracovala s menšími prestávkami v Univerzitnej lekárni, kde využila svoje
hlboké vedomosti pri príprave študentov z „Lekárenstva“.
Je nositeľkou viacerých významných odborných
ocenení, napr. Striebornej medaily Slovenskej
lekárskej spoločnosti, Pamätnej medaily FaF UK,
alebo Medaily PhMr. Vladimíra Žuffu za rozvoj
slovenského lekárnictva. Slovenská farmaceutická
spoločnosť udelila doc. Gruntovej Weberovu cenu
za významnú pedagogickú, vedeckovýskumnú
a organizátorskú prácu vo farmácii.
Pri príležitosti vzácneho životného jubilea jej želáme pevné zdravie, pohodu, spokojnosť a radosť
z dobre vykonanej práce v prospech svojho odboru a farmácie.
Ad multos annos!
Doc. M. Fulmeková, FaF UK

Životné jubileum profesora Juraja Cútha

Významného životného jubilea – osemdesiat
rokov – sa dňa 23. januára dožil popredný
predstaviteľ slovenskej vedy medzinárodného
práva – prof. JUDr. Juraj Cúth, DrSc. Za svojho

celoživotného pôsobenia na Právnickej fakulte
UK vychoval celé generácie právnikov, ktorým
dal na prednáškach dobrý fundament z takých
kľúčových a zvlášť pre dnešok dôležitých právnych disciplín, ako sú medzinárodné právo verejné, medzinárodné právo súkromné a obchodné.
Na jeho láskavý prístup a pedagogický takt nezabúdajú najmä tí, ktorí mali bližší záujem o medzinárodné právo a u ktorých ovplyvnil ich ďalší
výber profesionálnej životnej dráhy.
Napriek často lákavým ponukám venoval celých
päťdesiatštyri rokov aktívneho života svojej alma
mater. Zodpovedne, ale aj uvážlivo a s ľudským
prístupom zastával aj posty dekana Právnickej
fakulty UK a vedúceho jej Katedry medzinárodného práva a politiky.
Výsledky vedeckej práce jubilanta sú uznávané
aj v zahraničí. Desiatky vedeckých štúdií, odborných článkov a predovšetkým dve monografie
(Medzinárodné rieky – 1964 a Neplavebné využívanie riek a medzinárodné právo – 1968), ako aj
metodológia zvolená v základnej literatúre, majú

vysokú medzinárodnú úroveň a o ich autorovi
právom prichodí konštatovať, že patrí k zakladateľom modernej slovenskej školy medzinárodného práva.
Prof. Cúth vždy presadzoval prepojenie teórie
s praxou. Bol členom mnohých odborných komisií. V posledných rokoch (1993 – 2004) bol predsedom Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a dodnes je jeho
čestným predsedom. Bol členom a rozhodcom
Rozhodcovského súdu Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži (v rokoch 1993 – 2005) a členom jeho pracovnej skupiny pre východoeurópske štáty. Reprezentoval Slovensko, príp. jeho
inštitúcie na mnohých odborných fórach v zahraničí.
K životnému jubileu želajú prof. Cúthovi jeho
spolupracovníci pevné zdravie, intelektuálnu vitalitu a spokojné roky v ďalšom živote.
Doc. JUDr. František Poredoš, CSc.,
vedúci Katedry medzinárodného práva
a európskych štúdií PraF UK



Milé stretnutie
Vo štvrtok popoludní dňa 24. novembra 2005 sa na Prírodovedeckej
fakulte UK uskutočnilo tradičné stretnutie dôchodcov, ktoré každoročne
v študentskej jedálni Družba organizuje Fakultný výbor odborovej organizácie pre bývalých zamestnancov fakulty. Až pri pohľade na svojich bývalých
kolegov si človek uvedomí, že roky života nám nejako rýchlo utekajú a tí,
s ktorými sme sa denne stretávali v učebniach, v laboratóriách a na chodbách fakulty už s nami nepracujú a že čo nevidieť sa ocitneme aj my na druhej strane stola.
Preto, kým sa tak stane, chceme ešte aj touto cestou poďakovať všetkým
našim kolegom, ktorí sa zaslúžili a prispeli svojou prácou k rozvoju Príro
dovedeckej fakulty UK a k dobrému menu našej alma mater, a popriať im
do ďalších rokov najmä pevné zdravie
(lt)
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K jubileu pána profesora Jozefa Čárskeho

Vlani oslávil svoje 70. narodeniny popredný vedec a pedagóg Lekárskej fakulty UK
prof. RNDr. Jozef Čársky, CSc.
Prof. J. Čársky sa narodil 30. júla 1935 v Chorvátskom Grobe, vysokoškolské štúdium absolvoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave
v odbore Chémia, so špecializáciou Analytická
chémia. Bol žiakom a neskôr spolupracovníkom
prof. Ing. Sama Stankovianskeho. Po promócii
v roku 1958 nastúpil na miesto asistenta na Ústav
lekárskej chémie Lekárskej fakulty UK v Bratislave, kde pôsobí dodnes. Hodnosť kandidáta chemických vied získal v roku 1969, docenta v r. 1975
a profesora lekárskej chémie a biochémie v r. 1991.
V rokoch 1991 – 2001 zastával funkciu prednostu
terajšieho Ústavu lekárskej chémie, biochémie,
a klinickej biochémie LF UK.
Prvé vedeckovýskumné aktivity jubilanta sú
spojené s Katedrou analytickej chémie PriF UK.
Boli zamerané na štúdium chelátotvorných vlastností a analytického využitia nových organických
skúmadiel – Schiffových zásad odvodených od
tiosemikarbazidu a aminoguanidínu, čo bolo pokračovaním jeho diplomovej práce. Z tohto obdobia publikované práce priniesli nové poznatky
o fyzikálno-chemických vlastnostiach týchto látok.
Boli syntetizované, analyzované a štruktúrne formulované takmer dve desiatky nových koordinačných zlúčenín, označovaných ako „asymetrické
bicyklické vnútorné komplexné soli“. Štruktúra
niektorých týchto látok bola potvrdená aj röntgenoštruktúrnou analýzou. Tieto práce sa stali základom pre široké štúdium analytických vlastností
rezorcylidénthiosemikarbazónu, ako skúmadla na
spektro-fotometrické stanovenie kobaltu a medi
(aj v biologickom materiáli), gravimetrické stanovenie kadmia a niklu, a na potenciometrické stanovenie medi, niklu a paládia.
Na Lekárskej fakulte UK sa zaoberal problematikou analýzy toxických látok v biologickom materiáli. Vypracoval novú metódu stanovenia tália
v mŕtvolných orgánoch a karboxyhemoglobínu

v krvi. Ďalej to bolo štúdium mechanizmu účinku
ťažkých kovov (medi a ortuti) na ľudský hemoglobín, čo bolo obsahom jeho kandidátskej dizertačnej práce. Samostatný význam malo objasnenie
chemizmu a kritické zhodnotenie laboratórnodiagnostického významu tzv. farebnej sedimentačnej reakcie Kimbarovského, ktorá mala v tom
čase veľmi širokú medzinárodnú publicitu v odborných časopisoch a na vedeckých podujatiach bývalého „východného bloku“.
Koncom sedemdesiatych rokov, po návrate zo
študijného pobytu v Ríme na Universita La Sapienza (Istituto di Chimica Biologica), sa začal naplno
výskumne venovať problematike glykácie proteínov (hemoglobínu), v spolupráci s Detskou fakultnou nemocnicou a I. internou klinikou FN v Bratislave. Táto spolupráca znamenala zavedenie
stanovenia glykohemoglobínu do klinickej diabetologickej praxe, ako parametra na objektívne posúdenie metabolickej kompenzácie u diabetických
pacientov. V súčasnosti sa toto stanovenie široko
využíva v klinických laboratóriách.
V problematike glykácie proteínov vytvoril prof.
Čársky vedeckú školu, výsledky ktorej našli ohlas
doma i v zahraničí. Práce o zmenách funkčných
vlastností ľudského hemoglobínu pri glykácii (zvýšená afinita ku kyslíku a znížená schopnosť interakcie s membránou erytrocytu) boli zaradené do
súpisu najvýznamnejších prác o hemoglobíne za
roky 1985 – 1995. Aktuálnu problematiku glykácie
proteínov v súčasnosti ďalej rozvíja v spolupráci
s Ústavom pre výskum srdca SAV a Katedrou
biofyziky FMFI UK, so zameraním na možnosti
ovplyvnenia (inhibície) tohto patobiochemického
procesu a na význam glykácie proteínov pri zmenách funkčných vlastností membrán erytrocytov
a sarkolémových membrán myokardu. Vedecká
aktivita v tejto oblasti sa rozvinula aj do medzinárodnej spolupráce s Univerzitou v Lodži. V ostatných rokoch okrem glykácie sa zaoberá aj skúmaním fyzikálno-chemických vlastností prírodných
minerálnych a liečivých vôd, a to vo vzťahu k ich
biologickým účinkom.
Obsiahla je publikačná a prednášková aktivita
jubilanta, ktorá vykazuje okolo 120 pôvodných
prác v domácich a zahraničných periodikách,
3 monografie, 3 celoštátne vysokoškolské učebnice, 14 vysokoškolských učebných textov i názorné učebné pomôcky. Stredoškolská učebnica
Chémia 3, ktorá bola preložená do češtiny a maďarčiny, vyšla t.r. už v siedmom vydaní. Získané
výsledky vedeckovýskumnej práce prezentoval
viac než 200 prednáškami a postermi na odborných podujatiach doma i v zahraničí. Zaslúžil sa
o literárne spracovanie bohatej histórie Slovenskej
chemickej spoločnosti, čo vyústilo do početných
publikácií a prezentácií na odborných podujatiach,
ako i do monografie vydanej pri príležitosti 75. jubilea tejto spoločnosti.
Okrem dvoch študijných pobytov v Ríme absolvoval aj pobyty na univerzitách v Halle, Greifswalde, Krakowe a Udine.

K najvýznamnejším a najviac citovaným prácam
prof. Čárskeho patria publikácie o chemických
vlastnostiach a analytickom využití rezorcilidéntiosemikarbazónu, o neenzýmovej glykácii proteínov
a o využití glykohemoglobínu v klinickej diabetologickej praxi. Ďalej sú to práce o rezorcilidénaminoguanidíne ako látke s antiglykačnými a antioxidačnými vlastnosťami.
Takmer polstoročná pedagogická práca so študentmi LF UK, diplomantmi, doktorandmi FaF
a PriF UK, Fakulty chemickej a potravinárskej chémie STU, znamená nespočetné množstvo hodín
prednášok, seminárov, laboratórnych cvičení a tisícky študentov na skúške z lekárskej chémie. Priniesla do života prof. Čárskeho veľmi veľa tvorivých
a motivujúcich podnetov. Možno práve neustály
kontakt so študentmi a mladými adeptmi vedy
ho stále udržiava v duševnej a telesnej kondícii,
so záujmom pokračovať naplno v tvorivej práci.
Pri hodnotení profesionálneho života jubilanta
nie je možné obísť zanietenú organizačnú prácu
v odborných spoločnostiach. Zastával funkciu
vedeckého tajomníka a podpredsedu Slovenskej
spoločnosti pre biochémiu a molekulovú biológiu,
člena Predsedníctva a predsedu Odbornej skupiny pre históriu chémie Slovenskej chemickej
spoločnosti a člena výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti. Aktívne pôsobí v sekcii pre
prírodné a medicínske vedy Literárneho fondu
a v Spoločnosti autorov vedeckej a odbornej literatúry. Od roku 2003 je podpredsedom komisie
Európskeho zväzu kúpeľov so sídlom v Bruseli,
ktorá pripravuje harmonizované európske normy
kvality pre kúpele. Je členom Spoločnej odbornej
komisie pre obhajoby dizertačných prác doktorandského štúdia v odbore biochémia a bol aj
členom Odbornej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v tomto odbore.
Odborná a organizačná práca jubilanta bola
viackrát ocenená. Je držiteľom Zlatej a Pamätnej
medaily LF UK a UK, Zlatej medaily Slovenskej
chemickej spoločnosti, Zlatej medaily Slovenskej
lekárskej spoločnosti (na návrh Slovenskej diabetologickej spoločnosti), Pamätnej medaily Lekárskej
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Zlatej
čestnej plakety Slovenskej akadémie vied a i. Je
Čestným členom Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulovú biológiu, držiteľom Grand
Prix za monografické spracovanie aktuálnej medicínskej problematiky, Prémie Literárneho fondu
(ako spoluautor a spolueditor) a Ceny za najlepšiu publikáciu udelenú Slovenskou lekárskou spoločnosťou.
Všetci, ktorí mali možnosť s prof. Čárskym pracovať, diskutovať, či jednoducho byť v kontakte,
oceňujú jeho pozitívne ľudské vlastnosti. Vždy
bol a je ústretový, seriózny a skromný človek, učiteľ a vedec, so záujmom aj o aktívny šport, históriu
a výtvarné umenie. Známe je o ňom aj to, že dorába vo svojej záhrade hrozno k príprave dobrého
grobského vína.
Doc. MUDr. Branislav Líška, CSc., LF UK

Nostalgická
spomienka
– na kapustnicu. Na Rektoráte UK je príjemným
zvykom, že krátko pred Vianocami pozve vedenie
univerzity zamestnancov na spoločný obed v študentskej jedálni. Blížiace sa Vianočné sviatky tak
aj v minulom roku 21. decembra „ochutila“ fantastická tradičná kapustnica, ktorú vedia pripraviť len
naše kuchárky na čele s pani Zuzanou Bőlcsovou
(vľavo) a pani Teréziou Pillankovou. Ich kuchárske
umenie im môžeme len závidieť, a preto nám neostáva nič iné iba im s obdivom poďakovať a vysloviť želanie Pánboh uchovaj tieto zvyky.
(jh)
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Odišiel univerzitný profesor Ladislav Šomšák
V skorých ranných hodinách dňa 2. decembra 2005 nás náhle opustil kolega, učiteľ a priateľ prof. RNDr. Ladislav Šomšák, DrSc. Odišiel
náhle. Do posledných chvíľ stál za katedrou, posledné stránky popísané jeho úhľadným rukopisom sú datované necelý týždeň pred jeho smrťou.
Zomrel postojačky, v plnom pracovnom nasadení,
tak, ako žil.
Prof. L. Šomšák sa narodil 3. marca 1932 v chudobnej rodine kovoroľníka v malebnom kraji, v drevenici na samote Zahájnica neďaleko terajšej obce
Nálepkovo, v tom čase Vondrišel. Napriek chudobným pomerom, v ktorých vyrastal, ho celý život
charakterizovala noblesa aristokrata. Po absolvovaní ľudovej školy v rodnej obci a meštianskej
školy v Gelnici sa upísal lesu. Prekrásna príroda
i príklad otca a starších bratov nasmerovali jeho
kroky do smrečín, ktoré ho sprevádzali celým
životom. Najskôr v rokoch 1947 až 1950 pracoval
ako obyčajný lesný robotník. Po absolvovaní Jednoročnej horárskej školy v Liptovskom Hrádku
bol do roku 1952 vedúcim Lesníckeho oddelenia
ONV v Gelnici. Jeho prirodzený intelekt a túžba
po poznaní ho nasmerovali na Prípravný kurz pre
vysoké školy v Jasove, kde v roku 1953 maturoval.
Od roku 1953 do roku 1958 študoval biológiu na
Prírodovedeckej fakulte UK. Aj vďaka svojím učiteľom, ktorých do posledných dní s úctou spomínal,
doc. Májovskému, doc. Jurkovi a doc. Futákovi
sa zamiloval a zostal verný svojej celoživotnej
láske – botanike.
Bolo preto celkom prirodzené, že ihneď po skončení štúdia začal pracovať ako asistent na vtedajšej Katedre botaniky. V roku 1963 mal riadnu habilitáciu a od 1. 5. 1964 bol ustanovený za docenta
geobotaniky. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v roku 1968. V roku 1983 získava vedeckú hodnosť doktora vied a v roku 1984 bol menovaný
riadnym profesorom botaniky. Na Univerzite Komenského pôsobil dlhý čas v rôznych funkciách.
Od roku 1962 do roku 1990 bol riaditeľom Botanickej záhrady UK a súčasne vedúcim Katedry
geobotaniky – od augusta 1964 až do roku 1989.
Ako vysokoškolský učiteľ bol profesor Šomšák
vždy uznávaný ako vynikajúci pedagóg a kolega.
Nezabudnuteľné sú jeho prednášky zamerané
na geobotaniku a odvodené vedné disciplíny.
Profesor Šomšák počas svojho pedagogického
pôsobenia vychoval okolo dvesto diplomantov
a desiatky doktorandov a kandidátov vied, ale
svojimi prednáškami a láskavými radami ovplyvnil tiež všetkých ostatných študentov, ktorí s ním
v prostredí univerzity prišli do kontaktu. Bol členom
viacerých komisií pre udeľovanie vedeckých a pedagogických hodností, kooordinátorom vedeckých úloh základného výskumu, ako i garantom
vedeckých projektov VEGA.
Okrem bohatého pedagogického pôsobenia
má za sebou profesor Šomšák tiež veľmi plodný
vedecký život. Zanechal nám množstvo monografií
a vedeckých článkov v domácich a zahraničných
časopisoch a zborníkoch. Z množstva výskumných
tém možno menovať fytocenologický výskum aluviálnych území Slovenska dotknutých melioráciami,
syntaxonomickú charakteristiku lúk a pasienkov
horských oblastí Západných Karpát, syntaxonómiu mokraďných jelšín Slovenska, vegetačnú
mapu veľkej mierky lesov TANAPu, výskum ohrozených a miznúcich rastlín nížin a pahorkatín
Slovenska, syntaxonómiu mezofilných bučín Západných Karpát, spracovanie a charakteristiku
jedľových spoločenstiev Slovenska, ako i deter-

mináciu fytocenologických jednotiek jedľových
a jedľovo-smrekových lesov Slovenska, spracovanie niekoľkých listov Geobotanickej mapy Slovenska, spracovanie rastlinných spoločenstiev
Slovenského krasu, príčiny hromadného hynutia
smrekových lesov Slovenska, výskum akumulácie
ťažkých kovov lesnými drevinami na imisne zaťažených pôdach, návrh pralesov Slovenska do Svetového dedičstva.
Okrem čisto vedeckých tém si profesor Šomšák
uchovával napojenie na prax a výsledky svojej
vedeckej práce uplatnil napríklad pri vypracovaní
biologických podkladov pre štátnu správu pred
výstavbou Vodného diela Wolsfthal či vypracovaní
botanicko-lesníckych podkladov pred výstavbou
Vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros, podieľal
sa ako člen skupiny slovenských expertov na vyhodnotení dopadu sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros na rastlinstvo a lužné lesy
Dunaja, na stanovení parametrov turistickej únosnosti na ekosystémy Vysokých Tatier, na vypracovaní návrhov a legislatívnych opatrení na štátne
prírodné rezervácie Slovenska. Bol tiež členom
kolektívu pre vypracovanie územnej rajonizácie
Biosférickej rezervácie Slovenský kras a TANAP
a podieľal sa na návrhoch na asanáciu skládok
rôznych lokalít Slovenska. Vďaka lesníckemu
a prírodovedeckému vzdelaniu úspešne dokázal
skĺbiť tieto disciplíny a bol akceptovaným odborníkom v širokej vedeckej a výrobnej obci, od jednoduchých lesníkov, odborníkov lesných správ,
Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene až po botanikov na Slovensku, v Čechách
i v zahraničí. Jeho dôstojný zjav kmeťa v lesníckej
uniforme vzbudzoval úctu a sympatie všade, kde
sa objavil.
Posledných trinásť rokov venoval práci na Katedre pedológie PriF UK, kde zúročil svoje vedomosti v spojení fytocenológia – pedológia a zaslúžil sa o akreditáciu vedného odboru pedológia.
Až do posledných chvíľ života s plným nasadením
prednášal, školil a vedecky pracoval. Profesor

Šomšák si až do konca života uchoval vedeckú
iskru a vedecký zápal a s charizmou sebe vlastnou
prenášal toto svoje nadšenie na svojich spolupracovníkov. Bol vždy otvorený novým myšlienkam
a nápadom a nikdy neupadol do stavu nezáujmu
alebo sebauspokojenia. Aj preto, že do poslednej
chvíle prichádzal stále s novými plánmi na budúci
výskum, a pretože zostalo toľko vecí, ktoré s nami
chcel ešte doriešiť, nevieme sa s jeho odchodom
zmieriť a vnímame túto skutočnosť ako nenahraditeľnú ľudskú stratu.
Univerzitný profesor Ladislav Šomšák nám po
sebe zanechal vedeckú školu, množstvo žiakov
a zostane v našich srdciach navždy uchovaný
ako nedostižný vzor láskavého človeka a charizmatického učiteľa.
Profesor Šomšák bol, je a bude jednou z najväčších vedeckých osobností Slovenska v botanike, geobotanike a ekológii rastlín.
Česť jeho pamiatke!
Pavel Dlapa, Miroslav Kromka, PriF UK

Harmonogram štúdia
na Univerzite Komenského
v akademickom roku 2006/2007

Ozvena

Zimný semester:
Výučba
18. 9. 2006 – 20. 12. 2006
Skúšobné obdobie 8. 1. 2007 – 2. 2. 2007
Zimné prázdniny 5. 2. 2007 – 11. 2. 2007

Tu je
expandovateľné miesto
na vaše reakcie
M. Dúbrava, prorektor UK

Letný semester:
Výučba
12. 2. 2007 – 18. 5. 2007
Skúšobné obdobie 21. 5. 2007 – 1. 7. 2007
Hlavné prázdniny 4. 7. 2007 – 31. 8. 2007
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Študentským perom

Všetci
naň čakáme
Zas je to tu. Po uliciach kráča oveľa viac
červených ruží, než je zvykom. Vykuknú zo
šedého davu, zasignalizujú pozor! a sú preč.
Ľudia sú akísi zahanbene usmiati a ponáhľajú
sa trocha inakšie. Možno... s radosťou. Tesco
sa nevkusne zaodeje do „romantickej atmosféry“ sršiacej srdiečkovými motívmi, infikujúcimi všetko od pánskej spodnej bielizne
po tristocukríkové bonboniéry. Obyčajný deň
krásnie. Hej, vy bystrejší už viete. Je taký
jeden deň, vraj sviatok všetkých zaľúbených.
Štrnásty február. Myšlienka, že „treba“ obdarovať človeka, ktorý má vo vašom srdci s obligátnou ľavou a pravou tú svoju komôrku,
a dať mu tak najavo, že... Často bojujete s argumentom „prečo práve teraz“, veď vy ľúbite
po celý rok. Možno horúčkovito zháňate čo
najpresvedčivejší dôkaz vašej nesmiernej
lásky a dúfate, že jej objekt na vás tiež nezabudne. Alebo tento deň odsudzujete, titulujete
ho „komerčný, brakový“, nadávate a pohŕdavo
zazeráte na chalanov s kyticami, dievčatá so
srdiečkami a rozkošnými macami. Jeho alibistické ignorovanie a reči o zneužívaní naivných, láskou zaslepených hlupáčikov dravými
firmami je však rovnako pokrytecké, ako zbesilé naháňanie sa za najsuperfantastickejším
darom storočia. No. Ide totiž o to, že áno, skutočne po celý rok, ale čo, celý život človek
neustále hľadá (okrem kľúčov od bytu a zvoniaceho mobilu) tú jedinú vec, ktorá, hoci
nezmyselná, dáva zmysel všetkému. To nie
sú slová klasika, hoci by pokojne byť mohli,
lebo aj klasici hľadali a ak nenašli, objavili
aspoň inšpiráciu a napísali, zložili, namaľovali
a namilovali viac či menej hodnotné poklady
svojej doby. Ako najvyšší slovenský spevák,
ktorý žiada kúsok nehy. Malý, aby sa ušlo
každému, koho ľúbite. Ak ľúbite. Ale myslím,
že sa tomu nik nevyhne. Dá sa to totiž robiť
rôzne, aj potichučky a tak nenápadne, že na
to sami možno neprídete. Ale najmä, môžete
si vybrať, čo len chcete. Mačku, svoje auto,
hráškovú polievku, Johnnyho Deppa, Andreu,
kaktus od starej mamy, atď. Mačku poškrabkáte za ušami, Johnnyho si vylepíte nad posteľ, polievku zjete nadchuťovou rýchlosťou,
kaktus polejete, o auto sa staráte, prípadne
jemne hladíte rýchlostnú páku. A čo s Andreou? Je to vaša frajerka, sestra, kamoška
či inak spríbuznená dušička, ktorá by sa
určite nenahnevala, keby ste sa odosobnili
od súčasného trendu ľudskosti zahaľovať sa
do masky fantóma citovej neprístupnosti
a zosobnili v sebe ten spomínaný malý kúsok.
(Môžete ju skúsiť aj poškrabkať za ušami
alebo zjesť, len či si to správne vysvetlí...).
Každopádne však, prosím, niečo spravte. Na
Valentína, na Norberta, s ružou, rúžom, mužom, múzou, na tom nezáleží. Len na jednom. Pretože. Nič netrvá večne a tá trocha
krásne boľavého šťastíčka pobehujúca v nás
od končekov prstov po líčka si zaslúži našu
pozornosť, aj keď máme „veľa práce“, „bojíme
sa“ alebo „nevieme, čo povedať.“ Tak ju strážme, lebo je naozaj maličká, ľahko sa stratí
a diera po nej ostane veľká. Veď vy viete. Ľuďom netreba dávať rozumy. Niekedy mám
skôr pocit, že by im bolo treba dávať srdcia.
Hm.
-et-

Anketa na aktuálnu tému
Napriek tomu, že je chladné februárové počasie a slnečné mesiace ďaleko, spýtali sme sa
študentov Univerzity Komenského, či už pomýšľajú na letné brigády.
■ Daniela (2. ročník, tlmočníctvo-prekladateľstvo: švédčina – nemčina)
– Nad letnou brigádou nerozmýšľam. Rada by som sa zapojila do štipendijného programu, ktorý poskytuje možnosť stráviť leto vo Švédsku, čo by mi značne pomohlo v štúdiu. Ak by to však nevyšlo,
rada by som išla brigádovať do jednej z nemecky hovoriacich krajín. Neobrátim sa na agentúru, radšej si
nájdem niečo na internete a pôjdem na vlastnú päsť. Ovládam totiž jazyk a agentúra by na mne len
zbytočne zarobila.
■ Michal (3. ročník, andragogika)
– Ja už mám letnú brigádu v suchu. V mesiacoch júl až september odídem do USA. Využijem služby
rovnakej agentúry, ako minulý rok. S jej prístupom som bol veľmi spokojný. Asi som mal na rozdiel od
tých pár nešťastných, ktorí prídu o peniaze, šťastie. V Amerike chcem zostať aj pri tej istej práci, ktorú
som robil predošlé leto. Vtedy som išiel len sám, tento raz pôjde so mnou aj spolužiak.
■ Mária (4. ročník, učiteľstvo: anglický jazyk-estetika)
– Cez leto pravidelne doučujem deti v materskej škôlke angličtinu. Je to celkom slušný príjem a zároveň aj prax. Ak by som išla von, bola by som len lacnou pracovnou silnou. Nepáči sa mi to vzhľadom
na moje vzdelanie. I keď je to v prepočte na slovenské koruny zaplatené, prázdniny si viem predstaviť
aj inak, ako pri umývaní záchodov či riadov v kuchyni. Študentské časy sú zároveň poslednou možnosťou, ako si užiť leto v pravom slova zmysle.
■ Pavol (5. ročník, informatika)
– Od druhého ročníka som pravidelne každé leto cestoval za brigádou do Ameriky. Teraz už mám
sťažené podmienky, pretože ako piatak len ťažko dostanem víza. Nie je jednoduché presvedčiť veľvyslanectvo, že v ich krajine nezostanem žiť a pracovať natrvalo. Práve v týchto dňoch sa to celé chystám
riešiť a tajne dúfam, že úspešne. Druhým otáznikom sú štátnice, na ktorých to celé stojí a možno i padá.
Ak by som aj dostal víza, no neuspel na štátniciach, nevycestoval by som.
■ Viktória (2. ročník, tlmočníctvo-prekladateľstvo: angličtina-španielčina):
– Popri škole pracujem celý rok. Leto je pre mňa jediným možným oddychom. Preto vtedy s priateľom
cestujeme po Európe a vychutnávame si zarobené peniaze. Aj keď všetci tvrdia, že je to „drahý špás“, no
pokiaľ ide človek stopom, dá sa to v pohode zvládnuť. A vlastne kedy inokedy po škole si to ešte budeme môcť dopriať? No v prípade, že by som nepracovala počas roka, by som asi túto možnosť využila.
Každopádne by nešlo len o bezhlavé zarábanie peňazí. Určite by som časť zárobku precestovala
a časť si odložila.
■ Katarína (1. ročník, žurnalistika):
– Veľmi rada by som išla do zahraničia kvôli zdokonaleniu jazyka a tiež aby som si niečo zarobila.
Som však prváčka a pre mojich rodičov je ťažké zvyknúť si už na to, že v Bratislave sú ceny a aj náklady
na štúdium iné ako na východe, a že teda každý mesiac ma musia pravidelne dotovať. Neviem si predstaviť, že im poviem, že chcem nejakých stotisíc korún, aby som si v nejakej agentúre mohla vybaviť
všetko, čo je potrebné pri vycestovaní do zahraničia. Brigáda je síce pekná vec, ale na to, aby som si po
lete odložila balíček zarobených peňazí, sú potrebné vopred nemalé vklady. Do budúcnosti túto možnosť nevylučujem. Toto leto by som však rada vypomohla strýkovi v stánku s občerstvením na Zemplínskej Šírave.
Andrea Ondo-Eštoková

Internet náš každodenný
Internet sa zrodil za Veľkou mlákou v období, keď svetu vládli Duran Duran a Michael Jackson s Madonnou boli len nováčikmi. Na Slovensko dorazil, keď sa Duran Duran dostali do krízy a Jackson s Madonnou
už boli superstar.
V tomto roku oslávi internet svoj pätnásty rok na slovenskej virtuálnej pôde. „Informačnú diaľnicu“
využíva takmer polovica Slovákov, z čoho nemalé číslo predstavujú študenti. Tí sa plne oddávajú čerpaniu
dvoch významných funkcií internetu – informačnej a zábavnej.
Menej populárny informačný aspekt má za úlohu študentovi nastoliť ľahké riešenie jeho problému
spojeného so školou. Povedzme, že má za úlohu napísať prácu o skleníkovom efekte. Študent má dve
možnosti: buď si pojem „vygoogluje“ (zadá do vyhľadávača google) alebo klikne na stránky, ktoré mu
s najväčšou pravdepodobnosťou ponúknu použiteľný materiál. Keďže pri pátraní vo vyhľadávačoch je
často potrebná znalosť cudzieho jazyka, študent si volí prirodzene jednoduchšiu cestu. Táto vedie väčšinou na stránky www.referaty.sk, www.antiškola.sk, www.studentske.sk, www.referaty-tahaky.sk a im
podobné. Majú približne rovnaké zameranie – ich cieľovou skupinou sú študenti, ktorí chcú prípravu
do školy obmedziť na minimum a pod heslom „musíme si pomáhať“ sťahujú z internetu referáty svojich
kolegov, ktorí ich dobrovoľne zverejnili. Samotná stránka referaty.sk obsahuje niekoľko tisíc dokumentov
vytvorených samotnými študentmi a na stránku prúdia každodenne nové. Nájdete tam takmer všetko.
Podstatne viac času venujú študenti relaxu na sieti sietí. Rozšíreným sa stal hlavne chat alebo neviazaná komunikácia. Jej hlavnými znakmi sú komunikácia pomocou akéhosi hybridu slovenčiny ochudobneného o mäkčene a dĺžne, používanie skratiek a príval emotikon, ktoré vznikli na zaplnenie komunikačných nedostatkov. Po chrbte chatu sa na rebríčky obľúbenosti vyšplhali programy rýchleho posielania
správ (instant messengery) ako ICQ, MSN, YAHOO alebo SKYPE. Jedno je však isté, môžete mať
najlepšiu webkameru a mikrofón, ale vášmu internetovému partnerovi ruku nepodáte. Zostávate iba
okienkom na obrazovke.
Na internete si postavila hniezdo aj väčšina médií. Najčerstvejšie informácie sú vzdialené len jedno –
dve kliknutia. Pozoruhodným projektom v rámci internetových novín je blog denníka SME. Na svetlo
virtuálneho sveta sa predral v novembri 2004. Od januára 2005 sa články „bloggerov“ objavujú aj v printovej verzii. Jeho zakladatelia spustili zo zasneženého kopca snehovú guľku, ktorá má už v dnešných
dňoch obludné rozmery. Ťažisko prispievateľov tvoria študenti. Týmto jedinečným spôsobom je im
poskytnutá živná pôda na diskusiu nielen v rámci ich vlastných radov, ale aj s expertmi a novinármi.
Internet sa dá využiť ako len chcete, rozhodnutie je na vás. Môžete sa zblázniť z informačnej explózie,
„prekecať“ dni a noci s neznámymi ľuďmi, zakúpiť si online náhrdelník z veľrybích kostí, zverejniť svoj
denník z pubertálnych čias, telefonovať, dať si zahrať pesničku v rádiu, prečítať, pozrieť alebo vypočuť
si správy, znovuobjaviť bývalých spolužiakov alebo na vlastné oči si preveriť, aké počasie je práve
teraz v Moskve.
Lívia Tóthová

Stranu pripravili poslucháči 2. ročníka Katedry žurnalistiky FiF UK pod vedením Lenky Mlynčekovej

