Najkrajší novoročný pozdrav

105. čestným doktorom Univerzity Komenského sa stal Philippe Maystadt,
prezident Európskej investičnej banky

Takmer presne pred 60 rokmi sa v Aule UK uskutočnil ceremoniál otvorenia
Pedagogickej fakulty a jej slávnostného začlenenia do zväzku univerzity
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Slávnostný Vianočný koncert UK Harmónia Pastoralios, ktorý sa konal 14. decembra 2006 v Aule UK,
ozdobil posledné dni minulého roka. Zásluhou umeleckého súboru Solamente Naturali pod vedením
umeleckého vedúceho Miloša Valenta dokázala baroková hudba minulých storočí privolať atmosféru
Vianoc.

Nech vám rok 2007 prinesie veľa šťastia a zdravia,
spokojnosť v práci a pohodu v rodine!

Editorial
Možno sa treba znova začať venovať aj inému ako úzko profesijnému. Nabáda k tomu
nie výzva nejakého čudáka, ale stanovisko
akademického senátu najstaršej a najväčšej
univerzity Slovenska. Školy, ktorá vzhľadom
na svoje tradície a hodnoty vnímavejšie cíti,
že bez primeraných vonkajších podmienok
nie sú schopnosti zďaleka uplatniteľné najužitočnejším spôsobom a práca sa trvalejšie nedarí ani najšikovnejším. Za niektoré vonkajšie
podmienky treba zaplatiť veľa peňazí, niektoré sú „zadarmo“ – stoja len na správnom rozhodnutí tých, ktorým je rozhodovanie dočasne zverené. Nemáme toľko, aby sme si
mohli dovoliť plytvať tým najcennejším, čím
v pracovnej oblasti disponujeme – potenciálom našich zamestnancov. Preto UK vyjadrením svojho rektora i akademického senátu
s plnou vážnosťou oponuje návrh niektorých
rektorov na novelu vysokoškolského zákona.
O tom, kde sa ľudia nachádzajú vo svojom
snažení, môžu podať obraz aj rôzne súťaže.
Aktuálny stav implementácie informačných
technológií v SR ilustruje bilancia kongresu
ITAPA 2006. Napriek obsahu tohto svedectva
(alebo práve preto?) môžeme byť právom hrdí
na ocenenia, ktoré UK, reprezentovaná niektorými svojimi študentmi a zamestnancami, dosiahla. Ale musíme si zapamätať, čo
hovorí „eGovernment líder SR“ – náš absolvent:“S kolegami sme zrealizovali viacero zámerov zväčša svojpomocne. Postoje niektorých autorít boli pritom demotivujúce, iní nám
výrazne pomohli, ... alebo aspoň povzbudili“.
Zapamätať si to musíme aj preto, lebo tento
postreh mladého zapáleného človeka, ktorý
už čosi dokázal, má presah ďaleko za počítačové lány.
Medzinárodné akceptovanie UK sa znova
potvrdilo, keď sa práve na našej pôde uskutočnilo stretnutie zástupcov univerzitnej siete
UNICA. Medzi informáciami, ktoré dnes
o stretnutí zverejňujeme, si iste mnohí dokážu
nájsť zaujímavé podnety. Čo poviete napríklad na tézu o hodnotení kvality študijného
programu na základe výstupov vzdelávania,
ktorá zaznela zo zvyčajne konzervatívneho
britského prostredia? My ju za UK prezentujeme už niekoľko rokov, keď ako jeden z kľúčových výstupov vzdelávania ponúkame spoločnosti schopnosť našich absolventov nájsť
si zamestnanie. Vo verzii „veda“ sme s ňou
na slovenské záhumienky vyšli pred rokom.
Možno sa nám s ňou pri diskusiách o spôsobe delenia financií na vysoké školy tohto
roku bude dariť viac a dosiahneme, že sa prestane glorifikovať schopnosť presvedčiť donorov, že viem prostriedky „na vedu“ spotrebovať
a viac sa začne vážiť schopnosť preukázateľne
niečo užitočné vytvoriť. Najmä ak sú donorom
naše dane dočasne uložené v štátnom rozpočte.
V Paríži sa v podstate v tom istom čase konalo iné UNICA podujatie – študentská konferencia. Pozrime sa na témy jej pracovných
fór a zamyslime sa, koľké z nich máme rezultatívne prediskutované doma. Ale nemusíme
chodiť až tak ďaleko a po najvznešenejšie
témy. Veď aj diskusia študentov o telesnej
výchove na našej škole poskytuje dostatok
priestoru na premýšľanie. A následné dobré
rozhodnutie. Z textu napísaného v tomto
čísle sa dá zovšeobecniť aj to, že moderná
edukácia dnes už zďaleka nie je len o tom,
ako iného naučiť nejakú konkrétnu činnosť.
Je o pochopení a objavovaní širších hodnôt
okolo nás. UK má ambíciu moderne edukovať seba i svojich študentov. A aj našu spoločnosť.
M. Dúbrava, prorektor UK

2

Z predvianočného rokovania Akademického senátu UK
Posledné zasadnutie Akademického senátu UK v minulom roku sa uskutočnilo 13. decembra
2006. Rokovanie senátu viedol jeho predseda doc. RNDr. K. Mičieta, PhD.
V úvodnej časti rokovania si členovia študentskej časti senátu zvolili za predsedu ubytovacej
komisie AS UK Juraja Franka. Na základe návrhu rektora UK senát vyjadril súhlas s vymenovaním
prof. PhDr. Teodora Kollárika, DrSc., dekana FSEV UK, za člena Vedeckej rady UK.
V ďalšom bode programu rektor UK podrobne informoval členov AS UK o pripravovaných zmenách zákona o vysokých školách a oboznámil ich s návrhom prioritných úprav zákona, ktoré prijala SRK na zasadnutí dňa 14. novembra 2006 v Nitre. Po dlhšej diskusii senátori hlasovaním
rozhodli vydať dva dokumenty. Jednak krátke vyhlásenie AS UK k prioritám úprav vysokoškolského
zákona navrhnutých SRK, ktoré bude poskytnuté akademickej obci UK, RVŠ SR, ŠR VŠ SR a masmédiám. Druhý dokument, určený MŠ SR a SRK, bude obsahovať podrobnejšie vyjadrenie AS
UK k citovanému návrhu SRK.
Členovia AS UK tiež prerokovali návrh Výročnej správy AS UK za r. 2006 a jednomyseľne správu
schválili.
(jh)

Vyhlásenie Akademického senátu UK
k Návrhu priorít úprav Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý prijala Slovenská rektorská
konferencia na svojom zasadnutí dňa 14. novembra 2006 v Nitre
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave hlásiac sa k tradíciám demokracie
a samosprávy akademickej pôdy, vyjadruje k Návrhu priorít úprav Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijatému
na zasadnutí SRK konanom 14. novembra 2006 v Nitre nasledujúce stanovisko:
Návrh priorít úprav zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o VŠ“), ktorý predkladajú rektori verejných vysokých škôl v rámci Slovenskej
rektorskej konferencie, je vo viacerých bodoch silne centralistický, likvidujúci základné akademické práva a slobody členov akademickej obce vrátane práva na akademickú samosprávu,
ktoré sa vo svete vyprofilovali počas dlhých stáročí a v Slovenskej republike minimálne počas demokratickej tradície od roku 1989.
Preto navrhujeme, aby zostal zachovaný súčasný právny stav v zákone o VŠ minimálne v týchto
oblastiach:
1. rektora (resp. jediného kandidáta na rektora, ktorého vymenováva prezident SR) volí akademický senát verejnej vysokej školy,
2. dlhodobý zámer verejnej vysokej školy a rozpočet verejnej vysokej školy schvaľuje akademický senát,
3. dekana (resp. iba jediného kandidáta na dekana, ktorého vymenováva rektor) volia akademické
senáty fakúlt,
4. akademické senáty schvaľujú prorektorov, prodekanov a členov vedeckých rád,
5. najmenej jednu tretinu členov akademických senátov tvoria študenti,
6. ponechanie možnosti, aby vysoká škola vo svojich interných predpisoch mohla stanoviť, že
pracovný pomer na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesor a docent uzatvára
dekan, vysokoškolského učiteľa do funkcie docenta alebo profesora vymenúva na základe výberového konania dekan.
7. zachovať vekový limit pre obsadzovanie funkčných miest, možnosť predĺženia pracovného pomeru pre docentov a profesorov po 65. roku je v súčasnej verzii zákona primerane ošetrená.
Doc. RNDr. Karol Mičieta, PhD., predseda AS UK
V Bratislave 14. 12. 2006

Najkrajší
novoročný pozdrav
Tentoraz nielen pre študentov – výtvarníkov Pedagogickej fakulty UK, ale pre všetkých študentov univerzity vypísal rektor UK
už tretí ročník výtvarnej súťaže o najlepší
Novoročný grafický list. Súťaž trvala od
1. októbra do 15. novembra 2006 a gestorovala ju Katedra výtvarnej výchovy PdF
UK. Do súťaže boli prijímané práce spracované technikami ako sú perokresba tušom, sieťotlač, lept i počítačová grafika.
Odborná komisia KVV PdF UK, ktorá
zasadala 22. novembra 2006, posudzovala
121 návrhov na grafický list od 51 študentov, včítane 4 študentov z iných fakúlt. Vyhodnotila 10 najlepších prác a určila prvé,
druhé a tretie poradie.
Na prvom mieste sa umiestnila grafika Martiny Krčovej, 5. roč. KVV PdF UK
(odmena 3 000,– Sk), druhé miesto získala grafika Lenky Bednárove, 5. roč.
KVV PdF UK (odmena 2 000,– Sk) a tretie miesto obsadila grafika Magdalény
Vinterovej, 3. roč. KVV PdF UK (odmena
1 000,– Sk).
Grafický list M. Krčovej, ktorý získal 1. cenu, sa ako Novoročný pozdrav rektora UK
stal súčasťou pozvánky na Vianočný koncert 2006.
(jh)

Čestný doktorát Univerzity Komenského pre P. Maystadta,
prezidenta Európskej investičnej banky
Popredný predstaviteľ svetového a európskeho bankovníctva Philippe Maystadt, prezident Európskej investičnej banky (EIB), prevzal dňa
1. decembra 2006 v Aule UK čestný doktorát Univerzity Komenského. P. Maystadt nebol naším hosťom po prvýkrát, keď v apríli 2005 prišiel prednášať
študentom manažmentu, udelila mu Univerzita Komenského najvyššie univerzitné vyznamenanie – Veľkú zlatú medailu UK. Návrh na udelenie čestného
doktorátu P. Maystadtovi podala Fakulta managementu UK a schválila Vedecká rada UK 19. júna 2006.
Philippe Maystadt je uznávaná osobnosť európskej ekonomickej politiky a renomovaný znalec
európskeho finančného trhu. Svojimi teoretickými
prácami ako aj praktickou činnosťou osobne významne prispel k vytváraniu európskej ekonomickej a menovej únie, k zavedeniu jednotnej
európskej meny. Prezidentom a predsedom Rady
riaditeľov EIB sa stal v roku 2000 a vlani bol v tejto
funkcii potvrdený na ďalších šesť rokov.
Európska investičná banka, ako najvýznamnejšia
európska banková inštitúcia, predstavuje najdôležitejší externý zdroj financií pre investície v krajinách EÚ. Bola zriadená v roku 1958 a financuje
projekty, ktoré sledujú plnenie politických cieľov
EÚ. Jej kapitálové investície podporujú európsku
integráciu, rovnomerný rozvoj, ekonomickú a sociálnu kohéziu a hospodárstvo založené na inovačných poznatkoch. Klientom Európskej investičnej
banky je od r. 1990 aj Slovenská republika, počas
tohto obdobia poskytla banka Slovensku úvery
v objeme 1,7 miliárd Eur. To, že v ostatnom období
banka sústreďuje svoje aktivity na zdokonalenie
investičnej podpory regionálneho rozvoja v strednej Európe, je zásluha aj P. Maystadta.
V slávnostnom prejave doc. PhDr. F. Gahér, CSc.,
rektor UK, pripomenul P. Maystadtovi jeho názor
na reálnosť splnenia Lisabonskej stratégie, na kto-

rý sa ho pri jeho predchádzajúcej návšteve univerzity pýtali novinári. „Uviedli ste vtedy, že kľúčom
k splneniu jej cieľov je rýchla inovácia, investície

do výskumu a nových technológií a lepšie kvalifikovaná pracovná sila pripravená plniť úlohy na
nových pracovných pozíciách. Zdôraznili ste, že je
to nová, ale aj jediná stratégia pre budúcnosť
Európy. Domnievam sa, že pri napĺňaní tejto vízie
spočíva rozhodujúca úloha na univerzitách, pretože mnohé z nich majú dostatočné odborné kapacity
tak na plnenie zámerov v oblasti výskumu, ako aj
pri príprave mladej kvalifikovanej generácie. So
znepokojením však musím konštatovať, že nízka
miera dotácií na univerzitnú vedu a výskum zo strany štátu nedáva veľa šancí na výraznejší pokrok
a je v rozpore s verejne proklamovanými cieľmi.
A nemyslím si, že je to problém iba Slovenskej republiky. Predpokladám, že výraznejší vstup Európskej investičnej banky aj do sféry vedy a výskumu
by priniesol všestranný osoh a mnohé problémy
pomohol vyriešiť,“ povedal rektor UK.
V akceptačnej reči sa P. Maystadt venoval politickým úvahám o budovaní Európy a po ukončení slávnostného zasadnutia vedeckých rád
univerzity predniesol študentom a odbornej verejnosti prednášku o financovaní infraštrukturálnych
projektov.
Prejav P. Maystadta prinesieme v budúcom čísle
spravodaja.
(jh)

P. Maystadt sa narodil 14. mája 1948 vo
Verviers, Belgicko. Magisterské štúdium manažmentu verejnej správy ukončil na Claremont Graduate School v Los Angeles v USA,
doktorandské štúdium absolvoval na Katolíckej Univerzite v Louvain, v Belgicku, kde
v rokoch 1970 – 1977 pôsobil ako pedagóg.
Na Právnickej fakulte Katolíckej univerzity
v Louvain stále prednáša predmety Európska
menová únia a Administratívna regulácia hospodárstva. Má za sebou bohatú publikačnú
činnosť, ktorá výrazne obohatila teoretické
aj praktické poznatky v oblasti manažmentu,
ekonómie, financií a práva. V rokoch 1988 –
1998 publikoval teoretické štúdie venované
belgickému a európskemu finančnému trhu,
európskej ekonomickej a menovej únii a zavedeniu jednotnej európskej meny, v roku
1998 vyšla jeho kniha o funkciách štátu a trhu
v čase globalizácie, ktorá zaznamenala v roku 2003 už druhé vydanie. Od druhej polovice 90. rokov publikoval tiež teoretické štúdie o politických a ekonomických dimenziách
rozšírenia Európskej únie o stredoeurópske
krajiny, vrátane definovania príležitostí a výziev
tohto procesu. V súčasnosti svoje odborné
štúdie zameriava na úlohy Európskej investičnej banky pri implementácii Lisabonskej
agendy v rozširujúcej sa Európskej únii. Osobitne sa venuje investíciám do infraštruktúry, rastovým stratégiám regiónov a rozvoju
ľudských zdrojov. Bohatá publikačná činnosť
pána prezidenta Maystadta významne prispieva k rozšíreniu teoretických a praktických
poznatkov v oblasti manažmentu, ekonómie,
financií a práva a predstavuje pre rozvoj Európy trvalú hodnotu. Jeho odborné publikácie
tvoria aj na Fakulte managementu UK súčasť
študijnej literatúry a zároveň slúžia ako podklady pre nadväzné výskumné práce učiteľov
a študentov.
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60 rokov Pedagogickej fakulty UK
Pedagogická fakulta UK, prvé a najstaršie vysokoškolské centrum pedagogických vied na Slovensku, oslávila dňa 5. decembra 2006 v Aule UK
60. výročie svojho otvorenia. Slávnostné zhromaždenie Pedagogickej fakulty UK uskutočnené pri tejto príležitosti sa konalo takmer na deň presne, keď
sa pred 60 rokmi – 6. 12. 1946 – práve v týchto priestoroch konal slávnostný ceremoniál otvorenia novej pedagogickej fakulty a jej inkorporovanie do
zväzku univerzity.
Jubileum fakulty prišli pozdraviť mnohí vzácni
hostia – predstavitelia veľvyslanectiev, zahraničných univerzít a inštitútov, hodnostári pedagogických fakúlt ďalších slovenských a zahraničných
univerzít, zástupcovia vedeckých a kultúrnych
inštitúcií, ako i akademická obec fakulty a verejnosť. Hlavné slávnostné prejavy predniesli
doc. PhDr. F. Gahér, CSc., rektor UK, a prof. RNDr.
Oto Majzlan, PhD., dekan PdF UK. Slávnostné
zhromaždenie pozdravili tiež RNDr. Peter Magdolen, vedúci sekcie vedy a techniky MŠ SR, ako
i prorektori, dekani a prodekani spolupracujúcich
univerzít a fakúlt.
Oslava význačných akademických jubileí zvykne byť vhodnou príležitosťou i na ocenenie výsledkov práce na vedeckom i pedagogickom poli
a záslužnej činnosti v prospech rozvoja fakulty či
univerzity. Na návrh PdF UK preto rektor UK odovzdal vynikajúcim pracovníkom a spolupracovníkom fakulty Pamätnú medailu UK. Na znak uznania dlhoročnej práce pri rozvoji vedy, výskumu
a výučby ako aj dlhoročnej medzinárodnej spolupráce, záslužnej činnosti v prospech rozvoja
fakulty a šírenia jej dobrého mena dekan PdF UK
udelil vybraným pracovníkom Zlaté, Strieborné
a Bronzové medaily PdF UK.
Slávnostné zhromaždenie ukončil spoločný prípitok v Rektorskej sieni UK.

Zo slávnostného prejavu doc. F. Gahéra, rektora UK
V úvode sa rektor UK poďakoval za pozvanie na toto slávnostné zhromaždenie a konštatoval, že vznik pedagogickej fakulty predstavoval historický
medzník nielen v rozvoji pedagogických vedných disciplín na Slovensku,
ale aj v dejinách našej alma mater, pretože uzákonením a zriadením pedagogického vysokého školstva vo vtedajšej Československej republike sa
začala nová inštitucionálna etapa profesionálnej prípravy učiteľov. Pedagogika ako vedný odbor získala inštitucionálnu základňu pre svoj ďalší rozvoj.
Na fakulte sa sústredila nielen teoretická, ale aj praktická pedagogická príprava učiteľov všetkých stupňov škôl a fakulta sa tak stala vlajkovou loďou
slovenskej pedagogiky. Jej začlenením do zväzku univerzity sa významným
spôsobom rozšírilo spektrum vedeckého bádania a vytvorili sa reálne predpoklady na interdisciplinárny prístup aj v oblasti vedy, aj v oblasti vzdelávania.
Ako pripomenul rektor UK, fakulta sa zrodila v ťažkých prelomových rokoch po druhej svetovej vojne, mala svojich neprajníkov, ktorí rozširovali
pochybnosti o správnosti a účelnosti jej organizačného začlenenia do zväzku univerzity. Vyzdvihol, že o to viac je potrebné oceniť jej životaschopnosť,
poďakovať sa jej prvému učiteľskému zboru za to, že ním tvorená a vedená
fakulta dokázala prekonať všetky tieto prekážky a úskalia, že ostala v univerzitnom zväzku a uhájila si svoje národné postavenie.
„Naša alma mater je pomenovaná po najznámejšom pedagógovi sveta,
učiteľovi národov – Jánovi Amosovi Komenskom. Podľa našich vedomostí
sme dodnes vo svete jediná univerzita, ktorá nesie jeho meno,“ pokračoval
rektor UK. „To nás zaväzuje, aby sme v našej vedeckej a vzdelávacej misii
nadväzovali na jeho pokrokový pedagogický odkaz. Je len prirodzené, že
je to práve Pedagogická fakulta UK, ktorej výchova a vzdelávanie budúcich
učiteľov sú postavené na ideách a myšlienkovom odkaze Jána Amosa Komenského.“
Ďalej rektor UK konštatoval, že v súčasnosti Pedagogická fakulta UK predstavuje modernú, výskumnú fakultu, ktorej ambíciou je podieľať sa na tvorbe
národnej školskej politiky a udržať si čelné postavenie medzi slovenskými
pedagogickými fakultami. Ako kompletne dobudovaná fakulta je so svojimi
4 523 študentmi vo všetkých formách a druhoch štúdia najväčšou fakultou
v rámci UK a druhou najväčšou medzi slovenskými pedagogickými fakultami. Študuje na nej jedna pätina študentov všetkých pedagogických fakúlt SR.
„Domnievam sa,“ pokračoval rektor UK, „že jej právom patrí prívlastok „výskumná“, keďže napr. v roku 2005 takmer jedna tretina zo všetkých doktorandov slovenských pedagogických fakúlt študovala na Pedagogickej fakulte
UK. Navyše – ako jediná na Slovensku komplexne pripravuje špeciálnych
pedagógov pre výchovu a vzdelávanie mentálne, zrakovo, telesne a sluchovo
postihnutých detí, čo je tiež výsledkom dlhoročného výskumného úsilia,
ovenčeného medzinárodným ohlasom a uznaním. Oceňujem i to, že fakulta
pokračuje v príprave špeciálnych pedagógov a že sa na nej v ostatnom období konštituuje aj štúdium pedagogiky emocionálne a sociálne narušených
detí a mládeže. Spolu s tromi poprednými vedeckými pracoviskami to vypovedá o živej výskumnej báze, ktorej nechýba invencia ani stratégia.“
Rektor UK sa dotkol aj aktuálnych problémov školstva: „Najmä v súvislosti
s kvalitou výchovy a vzdelávania mladej generácie sa v ostatnom čase ná-
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stojčivo diskutuje o reforme nášho školstva. Napokon, nie je to nič nové,
veď o výchove mládeže sa s väčšími či menšími prestávkami diskutuje už
od čias Cicera či ešte Sokrata. Rozhodne nepopieram ani potrebu skvalitnenia výchovy, ani potrebu takej reformy školstva, ktorá bude sledovať modernizáciu vyučovacieho procesu a klásť dôraz najmä na kritické a analytické
myslenie, na pochopenie súvislostí. Nesmieme vytvárať také podmienky
a klásť také ciele, aby učenie sa naspamäť bolo efektívnejšou metódou zvládnutia štúdia ako pochopenie súvislostí faktov.
Niekedy mám však dojem, že ide o zmenu len kvôli zmene. Učitelia v teréne
sú vystavení takmer permanentnej legislatívnej revolúcii. Tí, ktorí si viac pamätajú, potvrdia, že nestačíme ani doopravovať a ponaprávať chyby jednej
reformy, a už sa boríme s jej nasledovníčkou, s novou legislatívou, novým
zákonom a s jeho nedostatkami. Pritom sa akoby zabúda, že efektivita výučby
a výchovy vždy a v prvom rade závisela a závisí od osobnosti učiteľa, od jeho
zaujatia pre vec a celé toto podujatie je bez skutočnej zvedavosti žiakov
a študentov, bez ich vnútorného záujmu, odsúdené na neúspech. Za vinu
pedagógom, t. j. aj našim absolventom, sa kladú napríklad nie príliš lichotivé
zistenia o klesajúcej úrovni vedomostí našich žiakov, o tom, že žiaci menej
čítajú, menej rozumejú textu, naspamäť naučené vedomosti nemajú vôbec
interiorizované a nevedia ich syntetizovať. Problém však nie je len na strane
pedagógov, je oveľa komplexnejší. Priamočiare a rýchle riešenia však azda
ani neexistujú.
Niektoré závery sú však len ťažko spochybniteľné. Napríklad záver, že ak
nebude sociálne postavenie učiteľa dôstojné aspoň tak, aby – a teraz budem
parafrázovať jedného učiteľa Pedagogickej fakulty – mladý učiteľ a mladá
učiteľka si mohli založiť spolu rodinu a dokázali ju uživiť z učiteľských platov,
nemôžeme očakávať ani vynikajúce, a dokonca ani nadpriemerné výsledky
v oblasti vzdelávania a výchovy. Ak spoločnosť nebude spravodlivo a systematicky oceňovať vzdelaných a slušných, nebudú sa o vzdelanie a slušnosť
usilovať ani deti, ani mladí ľudia a žiaľ, možno už ani ich rodičia ich k tomu
nebudú viesť.
Niekedy sa vyvoláva generalizujúca predstava, že je to práve a len pedagogická obec, ktorá musí čeliť nie ľahko riešiteľným „výchovným“ spoločenským problémom a ktorá na seba má brať všetky hriechy sveta. Napríklad
za množiace sa prípady agresivity žiakov, šikanovania. Kto za takéto prejavy
môže? Kto je hlavný vinník? Údajne pedagógovia, pretože nie sú pripravení
na ich asociálne správanie. Prípadne je na vine feminizácia školstva či dokonca to, že sami pedagógovia sú skazení. Áno, nájdu sa aj také prípady,
nepochybne sú však výnimkami. Som presvedčený, že vidieť v pedagógoch
vinníkov tohto stavu je zásadný omyl. V skutočnosti ide o vážny celospoločenský problém, ktorý môže prerásť do ťažších foriem a brutálnejších prejavov. Ním je aj vražda nášho študenta Daniela Tupého. Korene týchto problémov sú vrastené do základov celej spoločnosti – počnúc nedostatočnou
výchovou v rodine, pokračujúc médiami preferovanými vzormi úspešných
ľudí a údajných celebrít, ktoré ešte včera kradli a korumpovali, a dnes sú
bezúhonnými občanmi, a končiac novodobým kultom bohatstva a majetku
ako miery úspechu a zatláčaním humanistických hodnôt do úzadia, prípadne zosmiešňovaním ich nositeľov. Boj s hlúposťou a zlom je večný.

Nedávno pán minister školstva informoval, že v školách nemá kto učiť cudzie jazyky, najmä angličtinu, a že chce vec riešiť zmenou vysokoškolského
zákona. Na prospechové štipendiá by po novom nemal nárok každý ako
doteraz, ale len tí vysokoškoláci, ktorých je v praxi nedostatok. Sám som
bol k existujúcemu systému prospechových štipendií kritický a videl som
v ich plošnom zavedení bez diferencovania kvality škôl a náročnosti študijných programov skôr predvolebný ťah. Je však nanajvýš otázne, či by tento
krok situáciu zmenil a či dostatok určitých absolventov povedie k nasýteniu
takýchto potrieb trhu práce. Absolventov je totiž dostatok. Konkrétne počet
absolventov angličtiny z Pedagogickej a Filozofickej fakulty UK za posledných desať rokov je asi dvakrát vyšší, ako je deficit učiteľov angličtiny. Pritom
podotýkam, že UK má dlhodobo prakticky nulový počet nezamestnaných
absolventov. Kde sa teda podeli títo absolventi angličtiny? Vysvetlenie je
jednoduché. Ako som už spomenul – učiteľské povolanie je finančne neatraktívne, a preto absolventi odchádzajú na lepšie platené miesta. Je to vina
pedagogických fakúlt, že v nich nevypestovali vzťah k školstvu? Určite nie.
Aj v tomto prípade sú príčiny hlbšie, zložitejšie a majú podstatne širší spoločenský rozmer. Mimochodom, nik neurobil jednoduchý prieskum, koľko

absolventov daných študijných odborov a programov sa zamestnalo na
pracovných pozíciách, na ktoré boli v týchto odboroch alebo programoch
pripravovaní. Predtým, ako sa rozhodne ministerstvo regulovať tento dynamický proces, malo by si určite urobiť takýto prieskum. Stále by to však nemuselo stačiť a administratívne zásahy, podobné sociálnemu inžinierstvu,
vôbec nemusia viesť k dosiahnutiu želaného stavu spoločnosti.“
Ako dodal rektor UK, pred krátkym časom UK udelila čestný doktorát
slovenskému rodákovi, profesorovi Ivanovi Wilhelmovi, bývalému rektorovi
Univerzity Karlovej, ktorý vo svojej akceptačnej reči poukázal na význam
spoločenskovedných disciplín a navrhol spojiť sily pri riešení problémov
patriacich do oblasti spoločenských a humanitných vied, čo je výzva pre
výskumné zámery nielen na Pedagogickej fakulte UK.
Na záver sa rektor UK poďakoval celej akademickej obci fakulty, všetkým
zamestnancom, profesorskému zboru i manažmentu fakulty za reprezentáciu Univerzity Komenského, za všetko to, čo vykonali v prospech školy,
v prospech slovenských pedagogických vied. Do ďalších rokov poprial
fakulte veľa úspechov a na znak vďaky odovzdal fakulte Pamätnú medailu
našej univerzity.

Zo slávnostného príhovoru prof. RNDr. O. Majzlana, DrSc., dekana PdF UK
V príhovore sa dekan PdF UK zaoberal vznikom a vývojom fakulty. Pripomenul prvé kroky po roku 1945 a prvé legislatívne normy z roku 1946,
ktoré viedli k založeniu fakulty pre pedagógov. Spomenul aj ceremoniál
slávnostného otvorenia fakulty 6. 12. 1946 v aule univerzity, ktorého sa
zúčastnili zástupcovia slovenského politického a kultúrneho života a ktorý
telegraficky pozdravil aj E. Beneš, prezident ČSR.
„Riadne denné štúdium sa na fakulte otvorilo v školskom roku 1947/1948
a zapísalo sa doň 27 denných študentov. Koncom roka vymenoval E. Beneš
prvých trinásť riadnych profesorov pre viaceré študijné odbory. Na fakulte sa
po prvýkrát začala študovať pedagogika ako vedný odbor. Prví 29 absolventi
boli promovaní v roku 1951. Bratislavská fakulta založila pobočky v B. Bystrici
a v Košiciach a konzultačné strediská v Nitre, Žiline, Spišskej Nove Vsi a v Lučenci. Prvý dekanát sídlil na Hodžovej ulici na Palisádoch v Bratislave,“ zhrnul
historické fakty dekan PdF UK.
Ako ďalej informoval, v roku 1953 boli pedagogické fakulty zákonom zrušené a nahradili ich vyššie a vysoké školy pedagogické, ktoré sa v roku 1959
zmenili na pedagogické inštitúty. Celkovo ich bolo na Slovensku zriadených šesť – paradoxne žiaden z nich nebol zriadený v Bratislave. V praxi to
znamenalo, že sa Vysoká škola pedagogická z Bratislavy presťahovala do
Trnavy. V rokoch 1964-65 sa Pedagogický inštitút v Trnave transformoval
na Pedagogickú fakultu UK v Bratislave, so sídlom v Trnave, a Bratislava
opäť ostala bez pedagogickej fakulty. Fakulta v Trnave začala so 14 katedrami a od roku 1972 ako jediná na Slovensku zabezpečovala aj výučbu
učiteľov a vychovávateľov pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.
Pod tlakom ministerstva školstva bola fakulta v roku 1986 opäť presťahovaná
do Bratislavy, avšak s oslabeným učiteľským zborom a s malým počtom
študentov. Fakulta si do Bratislavy priniesla len jedného profesora, torzo
materiálneho vybavenia a poškodenú knižnicu. Počet absolventov v rokoch
1987 – 1990 sa pohyboval medzi 90-103. V takomto stave zastihli fakultu
významné demokratizačné zmeny v novembri 1989.
Po roku 1989 sa na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave začali vytvárať
nové študijné odbory a vznikali nové katedry. Z dvoch na osem vzrástol
počet špeciálno-pedagogických pracovísk, vznikli katedry s orientáciou na
humanitné vedy a rozmach zaznamenalo štúdium cudzích jazykov. Fakulta
získala po novembri 1989 nové priestory, v polovici 90. rokov mala k dispozícii šesť budov roztrúsených po celom území Bratislavy, v súčasnosti je
činnosť fakulty koncentrovaná do troch hlavných budov v centre mesta,
čím sa približuje ku campusu.
„Od akademického roka 2004 naša fakulta predložila na akreditáciu 61 študijných programov v rozličných stupňoch a formách štúdia, ktoré v kombináciách vytvárajú 160 možných štúdií. V tomto trende postupujeme a neustále
vylepšujeme a inovujeme študijné programy, ako aj komisie pre habilitácie
a vymenúvania profesorov. Vítame, že zákon vytvoril študentom priestor pre
hodnotenie kvality výučby, čo prinesie vedeniu fakulty nové podnety,“ zdôraznil dekan PdF UK.

Pedagogická fakulta UK sa definovala a definuje ako moderná, výskumná
fakulta, ktorej snahou je byť na čele škôl pripravujúcich učiteľov na Slovensku, s významným vplyvom na národnú školskú politiku. Jej význam v rámci
Slovenska nespočíva len v kvantite prípravy pedagogických a sociálnych
pracovníkov, ale aj v tom, že ako jediná pripravuje aj pedagógov pre teoretické smery špeciálnej pedagogiky a pedagogiky, že tvorí alebo sa podieľa
na tvorbe národných koncepcií výchovy a vzdelávania, že iniciuje zavádzanie študijných programov, napríklad pedagogiky emocionálne a sociálne
narušených, sociálnej práce, logopédie a predškolskej pedagogiky spojenej
s elementárnou pedagogikou. Fakulta má v súčasnosti viac ako 300 zamestnancov a v rôznych formách štúdia viac ako 5 tisíc študentov. Na
fakulte pôsobí 25 profesorov, 16 docentov a 170 odborných asistentov.
Ako vyzdvihol dekan PdF UK, pri pohľade do histórie sa otvára aj pohľad
do budúcnosti. „Ak sa budeme zamýšľať nad funkciou vzdelávania, musíme
sa zamyslieť aj nad kvalitou vzdelávania tých, ktorí ho realizujú v praxi, teda
naši budúci učitelia a vychovávatelia. V rámci neoliberálnej politiky sa dostávame konfliktu – či je vzdelávanie tovarom, či v rámci vzdelávacej politiky je spoločnosť len súborom indivíduí. Stále sme pod tlakom, že školské
vzdelávanie, vrátane základného a stredného, je vo vzťahu k praxi a života
na trhu práce neefektívne. Vzdelávanie na poli „učiť tých, ako to majú učiť”
je späté s konzervativizmom a so snahou udržať autonómiu vo vnútri vzdelávacieho systému. Každá reforma, a nebolo ich málo, si vždy „trúfla” siahnuť aj
na školský systém vzdelávania. Aktuálnosť reforiem vždy preveril čas, žiaľ, včítane ich negatívneho prvku – okamžitého zavedenia do praxe. Podliehanie
liberálnym tlakom tak vedie k oslabeniu autonómie školskej kultúry. Tak bolo
učiteľstvo v praxi a najmä povolanie učiteľa vo vzťahu ku iným profesiám dlho
znehodnocované, až do krajnosti, či je to profesia alebo len stavovské zaradenie. Keď sme zisťovali, či by rodič dal dieťa do autobusu, ktorý vedie vodič
bez oprávnenia, odpoveď znela Nie. Dali by ste dieťa operovať chirurgovi,
ktorý nemá patričné vzdelanie a prax? Odpoveď je nie. Dali by ste dieťa do
školy, kde nemá učiteľ vysokoškolské vzdelanie, ale je dobrý učiteľ? Odpoveď
by znela asi áno. Ako teda neprepadnúť pesimizmu zo svojej práce a čo robiť? Vrátiť školskej kultúre jej autonómiu, posilniť pedagogický proces na úroveň dôkladnej vedeckej analýze. Nakoniec neprijať pseudoargumenty o možnostiach skratiek a úľav pre prípravu pedagóga. Redukcia učiteľa na bakalára
je tak škodlivá, ako neustále meniť charakter fakulty v jej obsahu a mieste.
Zdá sa, že učiteľstvo a školské vzdelávanie potrebuje svoj nový veľký príbeh, pretože
inak nevyjde z defenzívy. Príprava učiteľa, ktorý v podmienkach Európy
a sveta má stále svoj status „národný učiteľ”, je nezastupiteľná úloha práve
pedagogických fakúlt.
Prajem fakulte, jej učiteľom, jej študentom nové inšpirácie. Neprajem jej
turbulencie, pri ktorých korodoval duch fakulty, menilo sa sídlo, strácali sa
knihy, strácali chuť do práce ľudia a hlavne študenti boli zneistení pre budúce povolanie,“ ukončil svoj prejav dekan PdF UK.
(jh)
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ITAPA 2006 Distinction Awards
V Bratislave sa v dňoch 14. – 15. novembra 2006 konal medzinárodný kongres ITAPA. ITAPA je vrcholné stretnutie profesionálov a záujemcov o oblasti
informačnej spoločnosti, eGovernmentu a znalostnej ekonomiky. Je to najväčšie podujatie svojho druhu na Slovensku, ktorého cieľom je zvýšiť prestíž
informačných technológií v celej spoločnosti. Kongres každoročne prináša informácie o najnovších projektoch, trendoch a skúsenostiach v oblasti informatizácie verejnej správy, oceňuje najlepšie zrealizované IT projekty a vytvára miesto pre získavanie strategických kontaktov. Záštitu nad 5. ročníkom Medzinárodného kongresu ITAPA prevzal predseda vlády SR – Robert Fico, podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva
a menšiny – Dušan Čaplovič a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR – Ľubomír Vážny.
Modernizácia a informatizácia inštitúcií bude
v najbližšej dobe témou ešte populárnejšou, najmä v súvislosti s nadchádzajúcim programovým
obdobím(2007-2013) v oblasti kohéznej politiky
EÚ a s tým súvisiacou možnosťou spolufinancovať projekty z eurofondov. V zmysle legislatívy
EÚ každý členský štát predkladá pred začiatkom
programového obdobia Komisii rámcový programový dokument, Národný strategický referenčný
rámec, ktorý je manuálom, ako sa majú fondy
naprogramovať a rozplánovať. Stanovuje národné
priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013. Zabezpečuje, že pomoc
z fondov bude využitá v súlade s usmerneniami
Spoločenstva. Medzi cieľové oblasti patria: ľudské
zdroje a vzdelávanie, infraštruktúra a regionálna
dostupnosť, znalostná ekonomika vrátane inovácií, výskum a vývoj, informatizácia spoločnosti. Informatizácia niektorých inštitúcií je skutočne veľkou
výzvou. Na Slovensku a v zahraničí sa v tejto oblasti uskutočnilo veľa zaujímavých aktivít a projektov, ktoré viedli k výrazne vyššej efektívnosti úradu či akademickej inštitúcie.
Súčasťou kongresu bola aj súťaž o najlepšie
projekty a lídra v oblasti informatizácie verejnej
správy. Nominácie boli rozdelené do troch kategórií: I. Nové služby, II. Zlepšovanie procesov
a III. eGovernment líder. Súťažné návrhy posudzovala hodnotiaca odborná porota nezávislá vo svojom rozhodovaní, a to na základe odbornej a spoločenskej hodnoty návrhov. Vyhlásenie výsledkov
súťaže sa uskutočnilo na slávnostnom galavečere.

Kategória „Nové služby“
Informačné technológie vytvárajú podmienky na
poskytovanie takých služieb, ktoré často verejná
správa resp. akademická inštitúcia klasickou formou poskytnúť nevedela. Patrí k nim sprístupnenie
rôznych typov informácií, uľahčenie orientácie,
ale predovšetkým nový, komplexnejší, prípadne
jednoduchší spôsob poskytnutia služby. Súčasne
by to mali byť služby garantované a s jednoznačným nositeľom zodpovednosti. V rámci tejto kategórie sa hodnotilo predovšetkým to, akú službu projekt priniesol pre svoju cieľovú skupinu
a s akým prínosom pre verejnosť. V kategórii „Nové
služby“ zvíťazil projekt, ktorý prihlásil splnomocnenec vlády SR pre informatizáciu spoločnosti –
Miroslav Kukučka. Cieľom projektu „Digitálne štúrovstvo na školách“ – je zvyšovanie digitálnej
gramotnosti obyvateľstva prostredníctvom vytvorenia vzdelávacích centier na základných a stredných školách na celom území SR s prístupom na
internet, kde bude zabezpečená dostupnosť internetu a služieb eGovernmentu. Projekt využíva existujúce technické prostriedky na školách
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a umožňuje plnohodnotne využívať IKT i v čase
mimo vyučovania na školách.
Čestné uznania v tejto kategórii získali dva projekty: „Drogový informačný portál – Infodrogy.sk“
a „Internetizácia vysokoškolských internátov
UK v Bratislave“. Cieľom prvého spomínaného
projektu je poskytnúť čo najkomplexnejšiu informáciu o protidrogovej politike štátu, aktuálnej
legislatíve, literatúre a inštitucionálnej báze boja
proti drogám. Cieľom druhého projektu bolo
sprístupniť ubytovaným študentom služby internetu a intranetu na izbách vysokoškolských
internátov Univerzity Komenského. Cieľovou
skupinou boli študenti, zamestnanci a hostia
vysokých škôl, ubytovaní v študentských domovoch UK (cca 10 000 osôb). Čestné uznanie
pre tento projekt predstavovalo aj prvý z úspechov našej univerzity v rámci ocenení na ITAPA
2006.

Kategória „Zlepšovanie procesov“
Zavádzanie informačných technológií do existujúcich procesov znamená často systémové
a kritické prehodnotenie celého procesu tak, aby
z neho bolo odstránených čo najviac zbytočných
krokov a aby sa činnosť celkovo zefektívnila. Je
to cesta, ako dosiahnuť výrazné urýchlenie a aj
celkovú automatizáciu a modernizáciu procesov
v rámci inštitúcie. Zmyslom tejto kategórie bolo
vysloviť uznanie a ocenenie pre tie projekty, ktoré
existujúce procesy prehodnotili kriticky, a nasadením informačných systémov a technológií dosiahli
ich výrazné zlepšenie, zjednodušenie či zrýchlenie.
V rámci kategórie sa hodnotilo predovšetkým
to, do akej miery projekt prispel k zlepšeniu činnosti inštitúcie alebo k poskytovaniu konkrétnych
služieb.
V kategórii „Zlepšovania procesov“ víťazil „Elektronický register podaní“, ktorý prihlásil Ústavný
súd Slovenskej republiky. Jeho cieľom je zefektívnenie rozhodovacej činnosti ústavného súdu,
zefektívnenie prístupu verejnosti k rozhodnutiam
ústavného súdu a vybudovanie elektronického
archívu registra podaní ústavného súdu. Projektom bol vyvinutý a zavedený nástroj na podporu
skupinovej práce so spismi, s možnosťou ich ukladania a archivácie v elektronickej forme a s využitím všetkých s tým súvisiacich výhod.
Čestné uznania v tejto kategórii získal „Informačný systém o dotáciách MK SR (grantový systém
MK SR)“, „Informačný systém úradov verejného
zdravotníctva ISÚVZ – Kontrola a ochrana zdravej
výživy“ a náš projekt „Lekárska fakulta UK ONLINE“, ktorý prihlásil Bratislavský spolok medikov.
Verím, že Univerzita Komenského v nadchádzajúcom kľúčovom období vyťaží maximum zo šan-

ce seba-inovácie, ktorú ponúka už schválená
alokácia eurofondov, ako aj súčasná celoeurópska politika. Začiatkom decembra 2006 sa z témy
o inováciách a napĺňaní Lisabonskej agendy EÚ
stala hlavná priorita. Oblasti ekoinovácií, e-zdravotníctva, inteligentných dopravných systémov
a iné budú mať v rozvinutej Európe prioritu. Nás
čaká predovšetkým dobudovanie základnej infraštruktúry ako vo verejnej správe, tak aj na akademickej pôde. Behom najbližších 5 rokov sa
stanovia mnohé štandardy, zlepšia pravidlá obstarávania a zjednodušia sa možnosti poskytovania podpory výskumu.

Kategória „eGovernment líder“
Nominovaný líder mal byť osobou, ktorá prispela
k rozvoju eGovernmentu na Slovensku svojím
osobným odborným vkladom či už na poli vedy
a výskumu, alebo v oblasti praktickej aplikácie.
Cieľom tejto kategórie bola propagácia vynikajúcich výsledkov, celkového prínosu a dobrých
skúseností jednotlivcov, ktorí výrazným spôsobom
prispeli alebo sa podieľali na rozvoji eGovernmentu
na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni
a v ktoromkoľvek sektore. Kritériom bolo dosiahnutie výnimočných výsledkov a prínos nominovanej osobnosti v oblasti informatizácie vďaka
konkrétnym aktivitám, alebo realizovaným dielam
či projektom. Kandidátmi na ocenenie v tejto
kategórii mohli byť aj osobnosti z akademickej
a vedeckej komunity, ktoré sa venujú oblasti eGovernmentu a podieľali sa na vývoji alebo zavedení
technológie, pracovali na už publikovaných projektových a teoretických riešeniach alebo výskume
eGovernmentu.
V kategórii „eGovernment líder“ sa do užšej
nominácie dostali 5 nominanti, medzi ktorými

som sa ocitol aj ja. Byť nominovaný medzi 5 potencionálnych e-lídrov roka bola pre mňa veľká
česť a bol som úprimne prekvapený. Zdalo sa mi
prirodzené, že nominanti budú politickí predstavitelia vo vysokých a vplyvných pozíciách, ktorí
disponujú obrovskými ľudskými zdrojmi, ktorým
podliehajú profesionálne tímy a podobne. Asi by
však naozaj bolo zvláštne vyznamenať vplyvnú
autoritu, ktorá zastáva silnú exekutívnu pozíciu,
ktorej je práve takáto činnosť náplňou a tieto výsledky sa od nej očakávajú.
Veľmi ťažko sa v takomto kontexte píše o sebe,
ale pre úplnosť uvediem niektoré z uvádzaných
dôvodov mojej nominácie. Bol som nominovaný
za moje zväčša ešte študentské aktivity, aj keď
som už medzičasom doktor. Ako autor viacerých
elektronických projektov na akademickej pôde
som bol označený za priekopníka digitalizácie štúdia, výučby a infraštruktúry na Lekárskej fakulte
UK. S kolegami sme zrealizovali viacero zámerov
zväčša svojpomocne. Postoje niektorých autorít
boli pritom demotivujúce, iní nám výrazne pomohli
či finančne, technologicky alebo aspoň povzbudili.
V rámci projektov sme pokryli priestory a areál
LF WiFi signálom, rovnako aj Medickú záhradu,
naprogramovali Radius server pre autentifikáciu
pripojení, reorganizovali portfólio služieb Bratislavského spolku medikov a mnohé iné. Chcem

zdôrazniť, že rozvinutie technickej spolupráce
s centrálnym identifikačným systémom Rektorátu
UK nám umožňuje identifikáciu študentov našej
fakulty na základe ich čipových kariet a už v blízkej dobe budeme môcť spustiť testovaciu verziu
elektronických zapisovaní na skúšky, na povinné
letné praxe v nemocniciach či výber povinne voliteľných predmetov alebo tém diplomoviek. Na
našej fakulte bude čoskoro promovať prvý ročník
s povinnými diplomovými prácami (doposiaľ boli
dobrovoľné). Možnosť ON-LINE manažmentu tém,
on-line publikovania týchto prác či podávania posudkov by celý tento proces zjednodušilo. V súčasnosti pracujeme na ON-LINE feedback-formulári ako súčasti zamýšľaného elektronického
predzápisu do ďalšieho ročníka, ktorý by našej
fakulte priniesol doposiaľ absentujúcu spätnú väzbu s vysokou výpovednou hodnotou.
Zatiaľ čo v USA riešia otázky štandardizácie
foriem elektronických akademických záznamov,
my sme ešte vo fáze, keď transformáciu papierových záznamov do elektronickej podoby nazývame priekopníctvom. Vo svete sa rieši vzájomná
(medzi-univerzitná) inkompatibilita akademických
záznamov alebo rozštiepenosť databáz absolventov a databáz priebežných študijných výsledkov.
U nás sú záznamy nezriedka vedené starým
osvedčeným spôsobom z 19. storočia.

Ešte späť k samotnej súťaži o eGovernment lídra.
Súťaž bola určená pre všetky osoby, ktoré svojím
dielom významne prispeli k rozvoju eGovernmentu na Slovensku v poslednom období, či už na
poli vedy a výskumu alebo v aplikácie v praxi. Odborným partnerom súťaže bola Fakulta informatiky
a informačných technológií Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave. Cena pre víťaza tejto kategórie je odborným a morálnym ocenením držiteľa
a nebola finančne honorovaná. Tvorí ju originálna
grafika – v zlatom, striebornom a bronzovom prevedení (viď obrázok).
Moje víťazstvo v kategórii eGovernment líder
bolo miernym šokom pre všetkých prítomných
vrátane mňa. Pri odovzdávaní ceny to bol predovšetkým môj vek, ktorý viacerých pripravil o výrečnosť, ale cenu mi ponechali. ☺ Spolu s ďalšími
nadšencami – kolegami budem pokračovať v presadzovaní elektronických technológií na našej
akademickej pôde a rovnako aj v zdravotníctve.
Naším cieľom je v priebehu nadchádzajúceho
roku zrealizovať konferenciu, ktorej témou by
bola implementácia elektronických technológií
v zdravotníctve a ktorá by vytvorila priestor pre
nadviazanie kontaktov, začiatok dialógu a šírenie
technologického povedomia v oblasti vzdelávania,
zdravotníctva a ich kombinácie.
MUDr. Andrej Thurzo, LF UK

Nová internetová prezentácia UK

Na adrese www.uniba.sk bola dňa 15. januára 2007 sprístupnená
nová internetová prezentácia Univerzity Komenského.
Prvý elektronický informačný systém na UK prevádzkovaný v širšom
rozsahu bol systém INFO, ktorého prevádzka sa začala v roku 1993. Bol
to textový IS na báze OpenVMS, ktorý bol vyvinutý vo Výpočtovom centre
UK a slúžil pre potreby rektorátu a niektorých fakúlt. Od roku 1995 bol
sprístupnený aj cez verejný internet.
Prvá grafická internetová prezentácia UK bola spustená v roku 2000 na
Rektoráte UK s cieľom predstaviť UK ako celok. Jej grafický vzhľad s malými výnimkami prebrali aj jednotlivé fakulty, takže sa vytvoril systém spojených univerzitnej a 13 fakultných prezentácií. Boli to centrálne vytvárané
stránky v prostredí MS Front Page.
V priebehu roku 2006 sa uskutočnil výber riešenia a vývoj novej internetovej prezentácie. Z mnohých kandidátov bol vybraný CMS TYPO3 a vývoj
prebehol spojenými silami pracovníkov Centra informačných technológií
UK a externých pracovníkov a konzultantov.
Nová prezentácia znamená nielen zmenu vzhľadu „webových stránok“
ale aj významne rozšírenú ponuku funkcií, zlepšenie prístupnosti pre znevýhodnených používateľov, sprístupnenie noviniek cez RSS kanály a mnoho
iného. Významné sú aj zmeny, ktoré súvisia s organizáciou tvorby a publikovania obsahu novej prezentácie. Použitý CMS (Content Management
System) približuje tvorbu jednotlivých stránok k pracoviskám, ktoré potrebujú prezentovať svoje aktivity. Rovnako zodpovednosť za obsah stránok sa
distribuuje až k funkcionárom, ktorí za príslušné oblasti reálne zodpovedajú.

Paralelne prebiehala implementácia rovnakého systému aj na FiF UK,
FMFI UK a EBF UK. Ich prezentácie sú už v „kolaudačnom konaní“ a čoskoro budú tiež sprístupnené. Svoju účasť na projekte už prisľúbili LF UK
a RKCMBF UK.
Teraz je naším prvým cieľom získať a vyškoliť dostatočné množstvo pracovníkov z pracovísk rektorátu, dekanátov, katedier a ústavov, ktorí budú
realizovať našu hlavnú ambíciu – zrýchliť a skvalitniť tok užitočných a aktuálnych dát od ich tvorcov k ich spotrebiteľom. Samozrejme, druhým cieľom
je rozšíriť vyvinutý systém do priestoru celej UK.
Vážení návštevníci a používatelia univerzitného internetu, dúfame, že nová
tvár a funkcionalita univerzitnej prezentácie bude pre vás príjemným prekvapením. Budeme vám vďační za vaše pripomienky, ktoré nám dovolia odstrániť chyby a zlepšiť kvalitu vytvoreného diela. Pripomienky k obsahu môžete
písať z ktorejkoľvek stránky, ak si kliknete na meno zodpovednej osoby,
pripomienky k technickému a grafickému riešeniu odporúčame posielať
cez formulár na stránke „kontakt“.
Vďaka patrí všetkým kolegom, ktorí prispeli k našej spoločnej práci, všetkým externým konzultantom, ktorí nám poskytli svoje skúsenosti a pomohli
pri tvorbe grafického dizajnu a funkčných šablón, ako aj všetkým návštevníkom našej prezentácie, ktorí svojimi pripomienkami pomohli a pomôžu
vytvoriť filozofiu a štruktúru nového diela.
Doc. RNDr. S. Kalavský, CSc.,
RNDr. M. Domány

7

Prof. Renata HUCHOVÁ:
Náš život nezačína dňom nášho narodenia,
prvým nádychom a prvým krikom. Od momentu
splodenia je náš osud určovaný aj prostredím,
ktoré sa nás ako prvé ujíma na dobu 40 týždňov
Ako sme informovali v decembrovom čísle spravodaja, Univerzita Komenského udelila dňa 15. novembra 2006 čestný doktorát prof. R. Huchovej
z Univerzity v Zürichu, svetovo uznávanej vedkyni v oblasti perinatálnej medicíny. Dnes vám ponúkame výber zo slávnostného prejavu rektora UK a prinášame akceptačnú reč prof. R. Huchovej.

Zo slávnostného prejavu doc. PhDr. F. Gahéra, CSc., rektora UK
V úvode rektor UK privítal prof. R. Huchovú na akademickej pôde Univerzity Komenského a vyzdvihol, že aj zásluhou využívania jej vedeckých poznatkov sa i v našej krajine za ostatných 15 rokoch postupne znižovala
novorodenecká úmrtnosť a zásadne skvalitnila zdravotnícka starostlivosť
o novorodencov. Pripomenul hlavný vedecký prínos prof. Huchovej pre
perinatológiu – vypracovanie metodiky a zavedenie transcutaného merania
kyslíka u rizikových a chorých novorodencov po pôrode a u plodov počas
pôrodu, čím výrazne prispela spolu so svojimi spolupracovníkmi k záchrane mnohých, do tohto obdobia neliečiteľných stavov najmenších pacientov.
„Nezanedbateľná je však aj jej zásluha o rozvoj nových diagnostických metód, vrátane zavedenia moderných prístrojov do perinatálnej medicíny,“ povedal rektor UK a dodal, že za svoj prínos pre rozvoj svetovej perinatológie
dostala prof. Huchová rad európskych i svetových ocenení.
Ďalej rektor UK venoval pozornosť vývoju pôrodníctva a rozvoju perinatológie na Slovensku. Spomenul vysokú novorodenecká úmrtnosť pred a tesne po druhej svetovej vojne a prvé známe štatistické čísla z bratislavských
nemocníc, ktoré vykazovali perinatálnu úmrtnosť 60 promile. Ani materská
úmrtnosť nebola nízka a predstavovala 450 úmrtí na 100 000 narodených
detí. Ešte v roku 1948 väčšina pôrodov prebehla doma, pod dohľadom
pôrodných babíc. Až v 60. rokoch vznikla nová koncepcia odboru gynekológia a pôrodníctvo, ustanovil sa systém obvodov a povinnosť viesť všetky
pôrody v pôrodniciach, čo viedlo k zníženiu perinatálnej úmrtnosti na 27
až 30 promile. Masívny prienik techniky do pôrodníctva najmä na konci
70. rokoch znamenal výrazné zníženie perinatálnej úmrtnosti detí až k hranici 10 promile. Ďalší kvalitatívny zlom nastal v 90. rokoch, keď došlo k búrlivému rozvoju odboru neonatológie a k ustanoveniu perinatológie ako ved-

ného odboru, čo vyvolalo od roku 1993 zriaďovanie tzv. perinatologických
centier. V súčasnosti na Slovensku existuje sieť 66 perinatologicko-neonatologických pracovísk. Sedem z nich má štatút perinatologického centra
a sú vybavené najmodernejšou technikou. „Sme hrdí na to, že tieto centrá
pôsobia aj pri oboch lekárskych fakultách Univerzity Komenského tak v Bratislave, ako i v Martine,“ povedal rektor UK.
Ďalej informoval, že z vyše 50 000 pôrodov ročne je zhruba 30 % je rizikových, vyžadujúcich špecializovanú starostlivosť v perinatologickom centre.
V súčasnosti sa darí včas previesť do perinatologických centier okolo 96 %
ohrozených tehotenstiev, čo nás radí k európskej špičke. Vďaka tejto starostlivosti klesla na Slovensku perinatálna úmrtnosť na 4,6 promile.
„S radosťou konštatujem,“ pokračoval rektor UK, „že na rozvoji slovenskej
perinatológie má veľkú zásluhu aj pani profesorka Huchová. Ako vedúca
Výskumného perinatologického ústavu v Zürichu umožnila študijné pobyty
desiatkam slovenských neonatológov a pôrodníkov, pričom tieto študijné
pobyty sponzorovala z vlastných vedeckých grantov. Výrazne pomohla aj
pri zriaďovaní perinatologických centier, jej teoretické aj praktické skúsenosti
využívali nielen pracovníci Jesseniovej lekárskej fakulty UK. Martinská lekárska fakulta veľmi aktívne spolupracuje s prof. Huchovou aj pri výmene študentov a doktorandov, ako i pri riešení výskumných projektov. Cenné na
pôsobení prof. Huchovej tiež je, že sa venuje aj popularizácii vedeckých
poznatkov vo verejnosti, čo dokázala vydaním niekoľkých kníh.
Univerzita Komenského si považuje za česť udeliť titul doctor honoris
causa pani profesorke Renate Huchovej, pretože svojím celoživotným
dielom bezpochyby naplnila všetky podmienky a kritériá pre laureátov
tohto čestného titulu“, uviedol na záver rektor UK.
(jh)

Prejav prof. Dr.med. Dr.h.c. Renaty Huchovej
Náš život v maternici
Magnificencia, pán rektor Gahér, spectabiles Univerzity Komenského,
vážené kolegyne a kolegovia, milý prof. Danko, moji milí priatelia a milá
rodina.
Najprv sa musím čo najhlbšie poďakovať osvietenému akademickému
grémiu. Patrí k vrcholom akademického života získať uznanie od kolegýň
a kolegov renomovanej univerzity s dlhou tradíciou. A platí to najmä vtedy,
ak takáto univerzita, tak ako vaša, je veľmi zdržanlivá pri udeľovaní takejto
vysokej pocty.
Môže to byť len prezieravosť Univerzity Komenského, keď túto vysokú
poctu udelila vedeckej disciplíne a až potom vedkyni, ktorá ju desaťročia
zastupuje. Vaša univerzita musela rozpoznať stále jasnejšie sa črtajúcu
úlohu okolností života pred narodením na celý náš nasledujúci život. Ako
viete, náš výskum prispel malým kamienkom do mozaiky nášho narastajúceho poznania intrauterinnej situácie, najmä významnej úlohy kyslíka a možností zabrániť nedostatku kyslíka prostredníctvom jeho detekcie. Vzhľadom
na ťažiskové body blízke klinickej praxi, malo výskumné oddelenie, ktoré
vediem, možnosť v Zürichu inštitucionalizovať pod jednou strechou úzku
spoluprácu s klinicky činnými ženskými a detskými lekármi, čo sa v Európe sotva kde vyskytuje. Malo aj to šťastie, že sa mu podarilo tieto ťažiskové
body rozšíriť zásluhou medzinárodného uznania a spolupráce – tak aj
s Jesseniovou fakultou v Martine. Nami sledovaný cieľ, zdravie matky a dieťaťa, má vo vašej krajine, vtedy ešte v Československu, dlhú tradíciu, pretože
tu existovala ako prvá na svete inštitúcia pre matku a dieťa. A dojalo ma,
keď som čítala a hlbšie sa zaujímala o „malú veľkú krajinu“ Slovensko
a o Bratislavu, že sa v múzeu Bratislavského hradu nachádza malá ženská
figúrka zo slonovej kosti, Moravianska Venuša, ktorá symbolizuje materstvo
a plodnosť.
Rodiť a byť rodený, po storočia bol tento proces osudovo spojený s veľkým rizikom úmrtia alebo ochorenia počas tehotenstva a pri pôrode. Tieto
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riziká sa dotýkali oboch – matky a dieťaťa, v oveľa väčšej miere ale dieťaťa.
Až v 20. storočí poklesla úmrtnosť matiek pod 1 percento, pričom ešte
v 50-tych rokoch zomierala každá 500. žena počas tehotenstva, pri pôrode
alebo počas šestonedelia. Neprešlo ani 100 rokov odvtedy, keď sa každé
20. dieťa rodilo mŕtve a každé 4. narodené dieťa neoslávilo svoje 1. narodeniny.
Až keď úmrtnosť klesla na promilové hodnoty – dnes sa pohybuje v mnohých priemyselne vyspelých krajinách pod 10 na 100 000 pôrodov – bolo
možné sa sústrediť na dieťa. Najprv na práve narodené dieťa, novorodenca,
čo prenikavo dokumentuje špecializácia mnohých pediatrov na neonatológiu, a neskôr aj na nenarodené dieťa, na embryo a plod. Pôrodník sa
stal perinatálnym lekárom. Tehotenstvo človeka a okolnosti života nenarodeného boli do tohto času terra incognita. Meraním objemu brucha budúcej matky sa kontroloval rast dieťaťa, stetoskopom zachytené zvuky srdca
a pohyby dieťaťa, ktoré cítila matka, boli znakom života. Či chlapec alebo
dievča, to bolo pred narodením rovnaká neznáma, ako aj zdravie alebo
anatomická intaktnosť. Prvým slávnym nadýchnutím po vystúpení z pôrodného kanála často domodra sfarbeného kojenca začínal život. Ak sa objavili problémy pri prispôsobení dýchania a s krvným obehom a ak to v najhoršom prípade viedlo k poškodeniu telesného a duševného zdravia, boli
za to brané na zodpovednosť nedostatok kyslíka a poruchy prekrvenia
v čase pôrodu.
Dnes si už možno ťažko predstaviť, ako málo sme vedeli o vplyve prvých
40 týždňov života v matkinej maternici na vývoj a náš budúci život a ako
bol odhad tejto fázy života ovplyvnený niekoľko málo disponibilnými údajmi pri pôrode. Pritom sa síce už v roku 1876 vedelo, že nenarodené dieťa
má vlastný krvný obeh a vlastnú látkovú výmenu. Skutočnosť, že krv, ktorá
tečie z placenty k dieťaťu, je rovnako tmavomodrá ako krv z detského krvného obehu, však viedla k predpokladu, že v detskom organizme nie je
žiadny kyslík a žiadny vlastný krvný obeh. Aj keď sa od čias Priestleyho

vedelo, že tmavá krv sa stane po kontakte s kyslíkom svetločervenou, existovala predstava, že všetky stavebné kamene sa quasi ako prefabrikát transportujú z materského organizmu k dieťaťu. Keď ale potom Paul Zweifel
v Strassburgu spektrofotometricky zistil typickú kyslíkovú väzbu k hemoglobínu v pupočníkovej krvi pred prvým nadýchnutím, zmenilo to revolučne
vtedajšiu predstavu o živote pred pôrodom. Nejasné však zostávalo, aký
nízky bol tlak a nasýtenie kyslíka v krvnom obehu nenarodeného. Žiadny
narodený človek by v takomto prostredí neprežil čo i len niekoľko minút
bez dodatočného kyslíka a bez dlhej aklimatizácie, akú potrebujú horolezci
pri výstupe do veľkých výšok. Ako „Mount Everest in utero’“ výstižne možno charakterizoval náš život pred narodením. Horolezec in utero. Nielen
kritické množstvo kyslíka nás oprávňuje k takémuto porovnaniu. S výnimkou dýchania, ktoré nenarodený nedokáže v maternici matky stupňovať
tak, ako extrémny horolezec, sú zvýšenie frekvencie srdca, zvýšenie počtu
červených krviniek, zvýšená schopnosť hemoglobínu transportovať kyslík
a možnosť cirkuláciu krvi prednostne nasmerovať k orgánom, ktoré sú mimoriadne citlivé na nedostatok kyslíka, ako sú srdce, mozog a nadobličky,
úplne rovnocenné adaptačným procesom pri výstupe na osemtisícovky.
Tak ako to je známe o extrémnych horolezcov, dosahujú sa v tomto prostredí hranice medzi fungovaním a zomieraním. V roku 1978 Mt. Everest
dobyli Habelar a Messner po prvý raz bez kyslíka. Originálny hlas Reinholda
Messnera „Teraz vo výške 8800 je dýchanie tak namáhavé, že už nezostávajú takmer žiadne sily na pokračovanie v chôdzi. Vždy po 10 až 15 krokoch
klesneme do snehu, odpočívame, lezieme ďalej. Zabudol som, že som“.
Vráťme sa späť k nášmu dieťaťu in utero, ktoré dnes môžeme pozorovať
pomocou ultrazvuku, ktorého prekrvenie môžeme sledovať až po najmenšiu cievu, ktorého srdcovú frekvenciu a dýchacie pohyby môžeme priebežne
zaznamenávať Aká blízka bola predstava, že aj tu ohraničená disponibilita
kyslíka vyžadovala obmedzenia a ako neveriacky sme počas ostatných
2 až 3 desaťročí museli hľadieť na nové možnosti prístupu k nenarodenému
spočívajúceho v tom, že perfektné fungovanie novonarodeného má svoje
rozhodujúce korene aj v 40 týždňovom vývoji, tréningu a cvičení in utero.
Ak sú maternálne a placentárne podmienky optimálne, nedostatok kyslíka
in utero neexistuje.
Obklopený plodovou vodou teplou 37,5 °C, prvým prostredím, vytvoreným vlastnými štruktúrami, je treba korigovať predstavu amorfnej hmoty,
ktorá sa vyvíja v závislosti od materského organizmu. Ťažkopádny pasažier, nenarodený, bol spoznaný ako veliteľ, ktorý so svojimi a v placente
vytvorenými hormónmi nanucuje materskému organizmu k vlastnému prospechu nepredstaviteľné telesné zmeny. Napríklad materské dýchanie,
látková výmena a krvný obeh sa menia takým spôsobom, aby zvýhodnili
transport živín a kyslíka k plodu. Relatívne veľa plodovej vody v prvej tretine
tehotenstva – druhý príklad – vytvára veľký priestor na pohyb a neobmedzený vývoj kostrového a svalového systému.
Približne po 12 týždňoch, po skončení ontogenézy, možno pozorovať
graciózne pohyby, ktoré majú málo spoločného s ťažkopádnymi krokmi
horolezca bez kyslíka na Mt. Evereste. Kým prvorodička môže tieto pohyby
cítiť medzi 18. a 20. týždňom tehotenstva, odhaľujú systematické výskumy
s ultrazvukom už oveľa skôr podobnosť v repertoári a incidenciu špecifických pohybových vzorov pred a po narodení.
Že k slávnemu prvému nadýchnutiu nedochádza až pri pôrode, to vieme
vďaka ultrazvuku až od roku 1975. Intrauterinné dýchacie pohyby – tzv.
fetal breathing – sú prítomné vo variabilnom rozsahu až do 90 percent doby
sledovania. Nemali by sa klinici a fyziológovia pred érou ultrazvuku vlastne
čudovať, ako perfektne na začiatku života spravidla funguje dýchanie
a pľúca? Vďaka intrauterinného tréningu sú pľúca výborne pripravená na
odpojenie od materského organizmu. Dnes vieme, že fetálne pľúca by sa
nemohli vyvíjať bez týchto intrauterinných dýchacím pohybov.
Dokážete si predstaviť, že nedostatok kyslíka in utero by umožnil ten
zázrak, že oko sa vyvíja v tme, aby uvidelo svetlo a farby? Alebo ucho
v plodovej vode, aby počulo na vzduchu? Počúvanie je veľký dar, pretože
u človeka s tým súvisí schopnosť hovoriť. Vytváranie štrukturálnych podmienok pre to sa završuje in utero koncom 6. mesiaca. Na akustické stimuly
reaguje plod pohybom alebo zmenami frekvencie srdcovej činnosti.
Pri pôrode dieťa vidí, pričom sa ale ešte nemohlo naučiť koho alebo čo
vidí. Trvá to ešte 4 mesiace, kým pohľadom dokáže spoznať osobitne mamu alebo otca. Predtým je to dôvernosť reči.
O tom, či sa materinské emócie, radosť, strach, starosti komunikujú a či
ovplyvňujú fetálny vývoj, o tom sa často diskutuje a až dodnes sa nenašla
uspokojivá odpoveď. Je nepochybné, že napr. fetálna srdcová frekvencia
jednoznačne reaguje na emócie matky, zostáva ale otvorené, či je to reakcia na zvýšený krvný tlak alebo stresové hormóny, ktoré veľmi ľahko môžu
prechádzať cez placentu.
Aj citlivosť voči teplote a reakcie na tepelné a chuťové stimuly sú intaktné
už pred pôrodom. Experimentálne zmeny chute plodovej vody poukázali
na udivujúce zmeny týkajúce sa fetálneho prehĺtanie vody plodom.
Už v prvej tretine tehotenstva reaguje nenarodený ľudský život na tlak
a dotyky, čo sa prejavuje napr. pri diagnostických invazívnych procedúrach
únikom alebo silnými pohybmi. Hoci takéto zákroky alebo dlhé hodiny trvajúci prechod cez pôrodný kanál sú nepochybne udalosti, ktoré my dospelí
asociujeme so zážitkom bolesti, bola takáto možnosť pociťovania vo fetálnom živote dlhú dobu ignorovaná. Patrí k tmavým fázam modernej medicíny, že toto vnímanie bolesti sme nepriznali ani predčasne narodeným
ani novorodencom. Z anatomického a fyziologického hľadiska však nemožno prehliadnuť, že plod musí cítiť bolestivé zásahy. Senzorické receptory
existujú až v 9. týždni tehotenstva, od 25. týždňa fungujú spojenia medzi
thalamusom a veľkým mozgom.
Musíme sa rozlúčiť s niekoľkostoročnou predstavou nemotorného pasažiera in utero, ktorý až pôrodom uniká z hypoxického prostredia.

Mount Everest in utero? Zrejme nie. Je nevhodné pre prispôsobených
veliteľov diania, ak porovnáme spektrum výkonov tu a na vrchole, aj keď je
rozsah kyslíkovej reštrikcie tak pozoruhodne podobný. V čom ale spočíva
kľúč k pochopeniu očividne podobnej situácie a rozdielnej funkcie, ako by
už ani väčšia nemohla byť? Z mnohých, veľa diskutovaných možností vysvetlenia má nasledujúca hypotéza asi najväčšiu šancu byť pravdivá.
Je známe, že až do určitého stupňa sa môžeme adaptovať na výšku, ak
sa k veľkej výške približujeme postupne, a to aj z časového hľadiska. Na
trvalý život vo veľkej výške, t.j. nad 3000 m, sú potrebné generácie. Pre
nerušený vývoj a perfektné fungovanie in utero je toto obdobie za určitých
okolností nepredstaviteľne oveľa dlhšie. To, že plod má ďalšie adaptačné
mechanizmy, ak sa nedostatok kyslíka stane ešte výraznejším ako na
Mt. Evereste, vieme z výskumov vykonaných počas pôrodu. Keď sa prívod
kyslíka v dôsledku kontrakcií maternice v určitých fázach celkom preruší,
zaznamenajú fetálne stresové hormóny adrenalín a noradrenalín rasty, aké
sa nenamerajú v žiadne ľudskej stresovej situácii, ani pri srdcovom infarkte
ohrozujúcom život. Plod reaguje na stavy dusenia očividne podobne ako
morský cicavec pri ponáraní. Tak ako u tuleňa s hlavou pod vodou, tlmia
katecholamíny periférne prekrvovanie a zvyšujú prítok krvi k mozgu, k srdcu
a nadobličkám. Vysoké stresové hormóny sú teda ochranou pred následkom nedostatku kyslíka.
Len akademické úvahy, žiaden prínos pre klinické pôrodníctvo, žiaden
pay off ako bonus pre indivíduum?
Zreteľné nie ako odpoveď. Nielen nové poznatky, ale aj možnosti ich uplatnenia v diagnostike a v terapii. Skutočný nedostatok kyslíka, alebo napr.
nedostatočné zvyšovanie hmotnosti, možno dnes diagnostikovať nie až
pri pôrode, ale dlho pred narodením. Až poznanie normálneho umožňuje
identifikovať patologické. Prostredie nenarodeného života možno zmeniť
zmenou životného štýlu matky, lekárskymi opatreniami alebo ako ultimo
ratio predčasným ukončením tehotenstva.
Očakávajúc, že táto korektúra nášho prvého životného prostredia by mohla zlepšiť štartovacie šance práve narodeného dieťaťa, viedli nové poznatky
k ďalšej zmene paradigiem pri posudzovaní predpôrodného životného
prostredia. Priekopníkmi sú tu Dörner z Berlína a Barker zo Southamptonu,
ktorých pozorovania na človeku a hypotézy – medzičasom dobre podložené
experimentmi na zvieratách – opisujú epigenetický fenomén, ktorý možno
najjednoduchšie opísať slovami „vrodené, ale nie zdedené“. Srdcové choroby, nadváha alebo cukrovka napr. v neskoršom dospelom veku, nie sú
len výsledkom našich od rodičov zdedených génov alebo nášho nezdravého
spôsobu života. Vedecké nálezy týkajúce sa tzv. „fetal programming“ alebo „funkčnej teratológie“ zreteľne dokazujú, že každý mesiac v maternici
matky rozhoduje o tom, či človek bude zdravý alebo chorý v budúcom živote. Nenarodený život adaptovaný na intrauterinné prostredie s metabolickými, endokrinnými a hemodynamickými odchýlkami od optima s perzistujúcimi následkami pre život dospelých. Od prostredia závislá, materinskofetálna, endokrinno-immunologická sieť, ktorá riadi všetky vývojové procesy,
vedie v kritickej fáze ontogenézy – ak sa tu vyskytuje v nefyziologických
koncentráciách – k chybnému naprogramovaniu fetálnych buniek. Napríklad obmedzenia rastu kráčajú ruka v ruke s reštrukturalizáciou fetálnych
arteriálnych stien, s trvalo zvýšenými hodnotami kortizolu, so zvýšeným
krvným tlakom a so sklonom k nadváhe a s inzulínovou rezistenciou. To
sa najprv v epidemiologických štúdiách javilo ako paradox, že novorodenci
s podváhou vykazovali vyššiu adipóznu prevalenciu, ako novorodenci
s normálnou hmotnosťou. Ak sa toto dieťa narodí do sveta bez nedostatku
výživy, má táto intrauterinná adaptácie buniek fatálne následky. Existujú
presvedčivé dôkazy o tom, že prudké zvyšovanie civilizačných chorôb súvisí s nevhodnými intrauterinnými podmienkami a s dostatočnou disponibilitou výživy po pôrode.
Náš život teda nezačína dňom nášho narodenia, prvým nádychom a prvým
krikom. Náš osud je určovaný od momentu splodenia aj prostredím, ktoré
sa nás ako prvé ujíma na dobu 40 týždňov. Ďalšie zaujímavé pole pre výskum, moji ctení poslucháči. Som veľmi šťastná, že som mohla prispieť
k poznaniu jedného kamienka mozaiky a som vďačná, že ste ma vy, Univerzita Komenského v Bratislave, odmenili tak veľkou poctou za tak malý, v porovnaní s ešte neodhaleným poznaním, príspevok. Ďakujem vám všetkým.
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UNICA je jednou z piatich najvýznamnejších akademických univerzitných sietí v Európe. Bola založená v roku 1990 a jej hlavnou
úlohou je podporovať aktivity v oblasti akademickej excelencie, integrácie a spolupráce medzi členskými univerzitami v hlavných
mestách Európy. Jednou z nosných ambícií UNICA je stať sa hybnou silou napredovania bolonského procesu a uľahčiť integráciu
univerzít zo strednej a východnej Európy do Európskeho vysokoškolského priestoru.

Bolonské laboratórium UNICA rokovalo v Bratislave
Bolonské laboratórium patrí k hlavným formám
činnosti UNICA. Zameriava sa na propagáciu
a implementáciu cieľov bolonského procesu na
pôde členských univerzít a jeho primárnym poslaním je umožniť efektívne využitie predností jednotlivých členských inštitúcií s ohľadom na úspešné
vytváranie študijných plánov pre vznikajúci európsky vysokoškolský vzdelávací priestor; uľahčiť
vytváranie spoločných programov medzi členmi
UNICA; a vytvoriť platformu na výmenu nápadov,
praktických skúseností, a riešenia každodenných
problémov, ktoré vyplývajú z procesu vytvárania
európskeho vysokoškolského vzdelávacieho priestoru. Zástupcovia členských univerzít UNICA,
takzvaní koordinátori bolonského laboratória, sa
dvakrát do roka stretávajú na rokovaniach, ktorých cieľom je interaktívna výmena skúseností
a identifikovanie aktuálnych tém.
Po Viedni, Madride a Štokholme sa v decembri uplynulého roka hostiteľom rokovania Bolonského laboratória UNICA stala naša alma
mater, Univerzita Komenského. V poradí 5. stretnutie koordinátorov BL sa uskutočnilo v predvianočnom období, v piatok 15. decembra.
Tých účastníkov stretnutia, ktorí pricestovali do
Bratislavy už vo štvrtok popoludní, rektor UK pozval na Slávnostný vianočný koncert Harmonia
Pastoralis spojený s vianočným prípitkom, ktorý
sa uskutočnil 14. decembra večer v Aule Univerzity Komenského.
Rokovania 5. stretnutia koordinátorov Bolonského laboratória sa zúčastnili zástupcovia 14 univerzít a predstavitelia vedenia/sekretariátu UNICA.
Účastníkov stretnutia v úvode pracovného dňa
privítal na pôde UK MUDr. Peter Osuský, CSc.,
prorektor UK. Ďalej stretnutie prebiehalo pod vedením prezidenta UNICA prof. Arthura Mettingera.
V úvode svojho vystúpenia prof. Mettinger prezentoval analýzu činnosti BL z hľadiska definovaných cieľov a výsledkov, ktoré organizácia dosiahla. Za nosný a pre ďalšie fungovanie BL mimoriadne dôležitý výstup možno z tohto hľadiska
považovať UNICA manuál pre spoločné programy, ktorý bol vypracovaný na základe detailnej
analýzy praktických skúseností z prípravy a realizácie spoločných programov na jednotlivých
členských univerzitách. Manuál bol predložený
na diskusiu na zasadnutí valného zhromaždenia
UNICA v Ríme 17. – 19. 11. 2005.
Jedným z nosných bodov programu stretnutia
bola prednáška Nicka Harrisa z britskej Quality
Assurance Agency for Higher Education. Témou
prednášky bola problematika zabezpečenia kvality v medzinárodnom kontexte, v podmienkach
realizácie spoločných programov. Pri charakterizovaní toho, čo je vlastne predmetom kontroly
kvality v prípade študijného programu, Harris popri tradičnejšej koncepcii vychádzajúcej zo vstupných premenných (ako je obsah programu, počet
hodín výučby, „kvalita“ učiteľského zboru a podobne) prezentoval aj myšlienku o potrebe presne
definovaných výstupov vzdelávania (learning outcomes) a o meraní úspešnosti študijného programu na ich základe. Dôležitým faktorom zabezpečenia či merania kvality študijného programu sú
okrem samotných učiteľov a administrátorov študijného programu samozrejme študenti a externé
prostredie, ktoré reprezentujú akreditačné orgány,
odborné združenia a organizácie. Integrované,
teda spoločné programy by mali mať definované
aj spoločné princípy zabezpečenia kvality, čo však
automaticky neznamená, že sa rovnaké pravidlá
musia nevyhnutne aplikovať vo všetkých partnerských inštitúciách.
Spomedzi desiatich „zlatých“ pravidiel, ktoré pre
oblasť spoločných programov odporúča Európ-
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ska asociácia univerzít, je nevyhnutné zdôrazniť
najmä potrebu jednoznačne definovať, kto je zodpovedný za ktoré rozhodnutia, potrebu transparentnosti a bezbariérovej komunikácie medzi partnerskými inštitúciami a tiež potrebu vzájomnej
dôvery vo všetkých aspektoch, v ktorých sa systémy (vzdelávacie, organizačné či iné) partnerských univerzít odlišujú. Na záver svojej prezentácie Nick Harris zdôraznil, že zabezpečenie kvality
v prostredí spoločných študijných programov je
spoločnou a integrovanou zodpovednosťou celej
siete participujúcich univerzít, rovnako ako aj
zodpovednosťou, ktorú musí na seba vziať každá
jedna univerzita.
V ďalšej prezentácii Brigitte Römmer-Nossek
z Viedenskej univerzity predstavila skúsenosti
z prípravy a z prvotnej fázy realizácie spoločného
programu MEi:CogSci, čo je Stredoeurópsky
interdisciplinárny magisterský program v kognitívnej vede. Na tomto programe okrem Viedenskej
univerzity a univerzít v Budapešti, Ľubľane a Záhrebe participuje aj Univerzita Komenského a nie
je nezaujímavé, že práve s našou univerzitou sa
v tomto akademickom roku Viedenská univerzita
pustila do rozbehnutia pilotnej fázy spoločného
programu.
Program MEi:CogSci prešiel niekoľkými vývojovými fázami. V prvej etape bol definovaný jeho
obsah na základe analýz programov všetkých
zúčastnených univerzít, pričom výstupom z tohto
procesu bolo vytvorenie nového obsahu vrátane
definovania vzdelávacích výstupov a jeho externé
zhodnotenie nezávislými odborníkmi. Mobility
študentov a učiteľov sa technicky realizujú cez
štruktúry ERASMUS a CEEPUS, najväčším problémom v tejto oblasti je, samozrejme, zabezpečenie dostatočného množstva finančných prostriedkov. Praktická stránka realizácie spoločného
programu vyžaduje, aby sa na centrálnej úrovni,
aj u všetkých zúčastnených partnerov vytvorila
minimálna infraštruktúra umožňujúca riadenie
projektu (centrálny a lokálni koordinátori, riadiaci
výbor, dostupnosť informačných a komunikačných prostriedkov). Zmluva medzi zúčastnenými
univerzitami by mala obsahovať aj definovanie
takých položiek ako status študentov, zodpovednosť jednotlivých strán, riešenie problematických
otázok, postupy pri pripojení sa nových univerzít
ku konzorciu alebo naopak pri odchode z konzorcia, kontrola kvality, finančné otázky.
Diskusia o stave a perspektívach implementácie spoločných programov, resp. spoločných
diplomov v rámci UNICA naznačila, že situácia je
do značnej miery závislá od legislatívnych podmienok v tej-ktorej krajine. V niektorých členských
krajinách EÚ je „akreditácia“ študijných programov v kompetencii jednotlivých univerzít, resp.
ich akademických senátov. V takomto prípade
sú procesy spojené so zavádzaním spoločných
programov relatívne jednoduché. V krajinách,
v ktorých funguje systém centrálnej akreditácie
študijných programov, musia jednotlivé univerzity spravidla vychádzať z podmienok a kritérií,
ktoré sú kladené na akreditáciu „štandardných“,
teda domácich študijných programov. Optimálnou cestou k realizácii spoločného programu sa
v takomto prípade preto zdá byť jeho domáca
akreditácia a následné uzatvorenie dohody medzi
zúčastnenými univerzitami.
Z diskusie ďalej vyplynulo, že jednotlivé aspekty
bolonského procesu sú v členských krajinách
UNICA známe, akceptované a relatívne úspešne
sa aj aplikujú do vzdelávacej praxe. Vo všeobecnosti zatiaľ najslabšie zvládnutým článkom na
ceste k internacionalizácii európskeho vyššieho
vzdelávania je definovanie kvalifikačných rámcov,

výstupov vzdelávania (learning outcomes) a ich
využívanie ako kritéria pri hodnotení úspešnosti
vzdelávacieho procesu. Väčšina prítomných koordinátorov sa zhodla na tom, že práve tieto výstupy sú dôležitým faktorom, ktorý umožňuje
zmysluplnú a efektívnu vertikálnu mobilitu študentov na národnej i medzinárodnej úrovni.
V podobe materiálu do diskusie bola účastníkom stretnutia prezentovaná rámcová koncepcia
„Európskeho kampusu UNICA“, ktorý by mal byť
akýmsi pokračovaním, rozvinutím praxe mobilít
(najmä v rámci ERASMUS/SOCRATES) do vyššieho štádia kooperácie. Koncepcia vychádza
z toho, že členské univerzity UNICA sú vedúcimi
európskymi inštitúciami na poli vyššieho vzdelávania, pokrývajú širokú škálu vedných disciplín
a dosahujú významný vedecký výkon. Na základe
dosiahnutej vzájomnej dôvery – najmä z hľadiska
kvality poskytovaného vzdelávania – by sa mohlo
podľa predstáv tejto koncepcie postupne prikročiť k budovaniu Európskeho kampusu UNICA
v niekoľkých krokoch:
• Vytváranie menších zoskupení univerzít (5) s cieľom porovnávania študijných plánov vo vybraných odboroch a dosiahnutia dohody o vzájomnom uznávaní kreditov a hodnotení.
• Podpora učiteľov zo strany UNICA aj vlastných
univerzít vo forme cestovných grantov zameraných na prípravu dohôd.
• Vo svojich aktivitách ERASMUS/SOCRATES
členské univerzity budú klásť špeciálny dôraz na
realizáciu bezbariérovej mobility v rámci Európskeho kampusu UNICA.
• Úvodných 3 – 5 testovacích výmen sa vyhodnotí, ak výsledky budú pozitívne a univerzity
budú mať záujem pokračovať v tomto experimente, počet zúčastnených univerzít sa môže
postupne zvyšovať.
• UNICA požiada o finančnú podporu EÚ na realizáciu mobilít, univerzity môžu na tieto účely
využiť fondy ERASMUS, alebo svoje vlastné prostriedky.
Ako samostatný bod sa v kontexte diskusie
o podobe Európskeho kampusu UNICA otvorila
otázka tzv. vertikálnych mobilít (pokračovanie
v magisterskom štúdiu po ukončení bakalárskeho
stupňa štúdia), kde by užšia spolupráca univerzít
UNICA mohla zlepšiť možnosti študentov pokračovať v štúdiu aj na vysokej škole v inej krajine.
Na zasadnutí odznela tiež informácia o treťom
výberovom konaní, ktoré vypísala UNICA na finančnú podporu prípravy spoločných programov.
Generálna tajomníčka Kris Dejonckheere informovala, že v tomto roku dáva UNICA k dispozícii
20 tisíc euro, z ktorých podporí 4 novopripravené programy, 2 na magisterskej a 2 na doktorandskej úrovni štúdia. Finančné prostriedky
z tohto zdroja sú vhodné predovšetkým na zabezpečenie úvodných stretnutí spojených s rokovaniami o príprave spoločných programov.
Uzávierka súťaže bude 10. apríla 2007. Bližšie
informácie sú na webovej stránke UNICA BL,
http://www.ulb.ac.be/unica/bologna-lab.html.
5. stretnutie koordinátorov Bolonského laboratória UNICA možno považovať za úspešné. Okrem
podnetného programu, ktorý vyvolal medzi koordinátormi živú diskusiu k aktuálnym problémom
aplikácie bolonských princípov do vzdelávacej
praxe univerzít v hlavných mestách Európy, k jeho úspechu významnou mierou prispela výborná
organizácia podujatia. Spätná väzba od účastníkov rokovania naznačuje, že Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK vykonalo na domácej pôde
kus práce pre dobrú reprezentáciu Univerzity Komenského v zahraničí.
PhDr. Jaroslav Šušol, FiF UK

Pätnásť rokov moderného smerovania
Pätnásty rok v ľudskom živote je prvým medzníkom na ceste k dospelosti. Pre inštitúciu, osobite výchovno-vzdelávaciu, má tento časový úsek existencie
predsa len väčší význam a je aj príležitosťou na krátke bilancovanie. Už aj preto, že za toto obdobie, povedzme vysokoškolské pracovisko, dokáže
pripraviť do života celú jednu generáciu vzdelaných ľudí. Platí to aj o Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave, ktorá už pätnásť rokov profiluje mladých ľudí, a za toto obdobie pripravila do života desiatky budúcich výtvarných pedagógov pre
základné či stredné školy, základné umelecké školy, ale i pre iné vzdelávacie inštitúcie v oblasti kultúry a umenia.
Učiteľstvo výtvarnej výchovy totiž už dnes zďaleka nie je iba o tom, ako naučiť iných kresliť ľudské
postavy či namaľovať krajinku. Moderná výtvarná
edukácia je o pochopení a objavovaní širších kultúrnych, estetických a umeleckých hodnôt okolo
nás. A práve učiteľ by mal byť tým mediátorom,
ktorý deťom a mladým ľuďom vštepuje skutočné
kultúrne a umelecké posolstvá, zušľachťuje krehkú detskú dušu, ukazuje cestu a správnu hodnotovú orientáciu. Kvalitná príprava absolventov
pedagogickej fakulty je preto zameraná v prvom
rade na štúdium vizuálnej kultúry a výtvarného
umenia, vizuálnej (výtvarnej) komunikácie, ako
i na kurzy s výrazným emocionálno-hodnotovým
a výtvarno-tvorivým záberom v kresbe, grafike,
maľbe, priestorovej tvorbe, vizuálnej tvorbe a na
ich aplikáciu v školskej, záujmovej a galerijnej
(múzejnej) edukácii kultúry a umenia.
V poslednom období katedra – v súlade s európskym trendom – rozširuje svoj odborný profil aj

v oblasti nových digitálnych médií a multimédií
a zvyšovania počítačovej gramotnosti. Dnes katedra aplikuje do praxe nové informačné a multimediálne technológie a nové didaktické postupy
– ArtLab, pedagógovia katedry sa snažia využívať
ďalšie možnosti, ktoré nám súčasnosť prináša –
internet, digitálne technológie, používajú čo najmodernejšie postupy pri práci so študentmi – komunikácia prostredníctvom e-mailu, e-learning.
Preto terajší absolventi po zaškolení a doškolení
môžu pracovať aj v oddeleniach marketingu na
kreatívnych pozíciách, vykonávať manažérsku,
prípadne ďalšiu konzultačnú činnosti v odbore.
Katedra výtvarnej výchovy tak garantuje vzdelávanie študentov v troch stupňoch vysokoškolského
štúdia: bakalárske, magisterské a doktorandské.
Je školiacim pracoviskom pre doktorandské štúdium v novoakreditovanom študijnom programe
Teória edukácie vo vizuálnom umení. Zároveň
má právo konať rigorózne skúšky v študijnom
programe Výtvarná výchova (PaedDr.).
Katedru výtvarnej výchovy dnes vedie prof.
PaedDr. Božena Šupšáková, PhD., autorka mnohých odborných publikácií, riešiteľka viacerých
vedeckovýskumných projektov, koordinátorka
medzinárodných projektov, členka medzinárodných inštitúcií a asociácií, redakčných rád. Katedra
sa spája s menami ďalších významných osobností,
ktorí spolugarantujú kvalitu vzdelávania, ako je
napr. doc. Stanislav Harangozó, akad. mal., doc.
Martin Činovský, akad. mal., ArtD. Členovia katedry, ktorí dnes garantujú rozvíjanie bohatej umeleckej, pedagogickej a odbornej spôsobilosti študentov, sú autormi mnohých vedeckých a odborných
publikácií, samostatných i kolektívnych výstav
doma i v zahraničí, medzinárodných medailérskych
výstav FIDEM, výstav maliarov, grafikov, medailérov Čiech, Slovenska, Maďarska, Poľska, Srbska,
Francúzska, Talianska, atď. Ich vedeckovýskumná a umelecko-výtvarná činnosť je zacielená na
oblasť vizuálnej kultúry a umenia, socializáciu
umenia, ďalej na výskum detského výtvarného
prejavu v paradigme novej doby a pedagogiky,
na rozvíjanie a prezentáciu výtvarného talentu
študentov a pedagógov. Z medzinárodných výskumných i umeleckých projektov možno uviesť
aspoň účasť členov katedry v projektoch: Medzi-

národný vyšehradský fond, The Andy Warhol
Foundation for The Visual Art in New York, ale
i Socrates programm: Higher education (Erasmus)
a pod.
Katedra výtvarnej výchovy má svoju históriu
a tradíciu. Aj keď v podmienkach bratislavskej
Pedagogickej fakulty vznikla rozdelením Katedry
estetickej výchovy na Katedru hudobnej výchovy
a Katedru výtvarnej výchovy v roku 1991, v podstate nadviazala na dlhoročné tradície predchádzajúcej Katedry výtvarnej výchovy v Trnave, kde
existovala od roku 1964. Život a existencia katedry
sa dlhodobo spájala s menom doc. Jozefa Trepača, akad. mal., ktorý bol takmer celé obdobie (až
do roku 2003) jej vedúcim. Prof. Karol Ondreička,
akad. mal., významná umelecká osobnosť slovenskej grafiky, rovnako pôsobil na katedre dlhé
obdobie. Významnou mierou sa zaslúžil o umelecký a pedagogický profil katedry, o jej moderné
smerovanie. K ďalším významným osobnostiam,
ktoré dlhodobo pôsobili na tomto pracovisku a významne ovplyvňovali výchovno-vzdelávací proces,
cielene a systematicky rozvíjali talent a nadanie
mladých výtvarných pedagógov, patrili: doc. Emil
Sedlák, akad. mal., doc. PhDr. Roland Hanus,
PhDr. Ladislav Hrnčírik, Vlasta Hlôšková, akad. mal.
Mgr. František Tomík, umel. fotograf. Dlhšie obdobie tu pôsobili aj PhDr. Ľubica Belohradská a Hilda
Hyllová, akad. mal., PhDr. Tatiana Kovačevičová.
Všetci významne prispeli k profesionalizácii katedry a zároveň k výchove mladých výtvarných pedagógov.
V týchto dňoch si katedra pripomenula pätnásťročné jubileum výstavou prác svojich študentov
a absolventov. Na ich tvorbe najlepšie vidno nielen talent jednotlivých študentov, ale aj kvalitu
vzdelávania, pedagogického vedenia, pôsobenie,
či nasmerovanie študenta k dokonalému ovládnutiu technologických postupov, umeleckého
materiálu a techník, až po rozvíjanie jeho individuálnych daností a talentu. Miesto výstavy – vestibul Dekanátu Pedagogickej fakulty UK na Račianskej ulici v Bratislave – bude ešte dlhšiu dobu
pripomínať, že fakulta a tým aj jej katedry majú
dobrých a talentovaných študentov, ako aj dobré
a kvalitné pedagogické vedenie.
PhDr. Viliam Dubravský

11

Šoltésove dni 2006
Na pamiatku predčasne zosnulého vynikajúceho gymnaziálneho učiteľa fyziky RNDr. Júliusa Šoltésa (1935 – 1990) sa každoročne od r. 1994 koná
konferencia učiteľov fyziky na ZŠ a SŠ – Šoltésove dni.
Každá z doterajších konferencií mala svoju ústrednú tému (napr. Človek a energia, Ako ďalej vo
fyzike, Fyzika na prahu nového tisícročia, a pod.).
V podstate však vždy išlo o prezentovanie nových
trendov vo výchove, vzdelávaní a poznaní prostredníctvom známych slovenských a často aj českých pedagógov a odborníkov z vysokých škôl
(napr. profesori Krempaský, Pišút, Wolf, Zelina,
bratia Baníkovci, Dr. Grygar a ďalší). V menšej
miere, ale zato o to konkrétnejšie, sa prezentovali gymnaziálni profesori fyziky (Dr. Šabo, Šutta,
Beňuška a niekoľko iných).
Od samotného počiatku sa na Šoltésových dňoch
pravidelne a veľmi aktívne zúčastňovali učitelia
a doktorandi Katedry základov a didaktiky fyziky
(neskôr Oddelenie didaktiky fyziky na Katedre
teoretickej fyziky a didaktiky fyziky), ale aj poprední učitelia z iných pracovísk FMFI UK (v poslednom období napr. prof. Masarik, prof. Ružička,
doc. Staníček, Ing. Janík a iní). Ich snahou bolo
vždy čo najviac sa priblížiť prostrediu vyučovania
fyziky na stredných školách. Za prezentovaním
alternatív konkrétnych postupov v jednotlivých
vyučovacích témach, do ktorých treba zahrnúť aj
širokú paletu technických prostriedkov – od tzv.

jednoduchých pokusov až po počítačom podporované fyzikálne laboratórium, je treba vidieť uvedomelé úsilie pomôcť kolegom, učiteľom fyziky
učiť lepšie a v neposlednom rade aj pre žiakov
atraktívnejšie.
Šoltésove dni sa stali obľúbeným a inšpiratívnym
stretnutím učiteľov fyziky. Hádam jediným nedostatkom bola viac-menej pasívna účasť učiteľov
ZŠ a SŠ. Aktívne sa mohli zapojiť len do diskusie
k prednáškam. Nad otázkou zvýšenia aktivity účastníkov konferencie sa zamýšľali pracovníci Katedry teoretickej fyziky a didaktiky fyziky dlhšie. Keď
sa naskytla príležitosť po prvýkrát zorganizovať
(v spolupráci s Metodickým centrom Bratislava)
Šoltésove dni na pôde FMFI UK, rozhodli sa zmeniť koncepciu tohto ročníka.
Šoltésove dni 2006, ktorí sa uskutočnili
v dňoch 6. a 7. decembra 2006, sa niesli v duchu
Fyzikálnych tvorivých dielní. Konkrétne to znamenalo, že všetci účastníci boli rozdelení do skupín
– po približne 15 učiteľoch. V šiestich laboratóriách
postupne absolvovali 12 tém, ktoré pripravili lektori (10 lektorov z fakulty, 2 z Prahy, 3 učitelia gymnázia, 3 zo základnej školy). V 1,5 hodinových
blokoch lektori krátko vysvetlili, o čo v danej téme

ide, a ukázali príslušné pokusy. Väčšiu časť bloku robili experimenty účastníci konferencie. Ich
prístup bol bezprostredne aktívny, čo vyvolalo
okamžitú diskusiu a mnohokrát aj dobrú zábavu.
Témy boli nasledovné: Skúmanie a vlastnosti slnečného svetla, Fotorezistor, Počítačom podporované
experimenty, Energetická bilancia sopky, Fyzika
a medicína, Využitie historického vedeckého divadla vo vyučovaní, Hry a hračky, Fyzikálny experiment
nenáročne a hravo, Videomeranie, Hráme sa s fyzikou?!, Využitie PET fliaš vo vyučovaní fyziky, Jednoduché pokusy – vlnenie a akustika.
Fyzikálne tvorivé dielne doplnili plenárne prednášky prof. Ivo Wolfa z Hradca Králové Fyzika
a šport, Dr. Ľubomíra Konráda zo Žilinskej univerzity Vzdelávacie portály v práci učiteľa fyziky a niekoľko kratších informácií.
Bezprostredné reakcie účastníkov konferencie
na tvorivé fyzikálne dielne boli veľmi kladné. Možno by v ďalších rokoch vhodná kombinácia dvoch
– troch plenárnych prednášok a fyzikálnych dielní
prispela k efektívnej inovácii obľúbených Šoltésových dní.
Martin Belluš,
FMFI UK

Recenzia

ELENA ONDRUŠKOVÁ: Sociálna práca

Vydalo: Občianske združenie Sociálna práca, Bratislava 2006, 104 strán.
V edícii filozofia – sociológia – psychológia Občianskeho združenia Sociálna práca vyšla učebnica Sociálna psychológia. Autorka PhDr. Elena
Ondrušková pracuje ako vysokoškolská učiteľka na Katedre sociálnej práce
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Učebnica určená
pre študentov sociálnej práce sa na sto stranách v jedenástich kapitolách
zaoberá vybranými témami sociálnej psychológie. Každá kapitola má na
záver definície kľúčových pojmov, niekoľko otázok pre porozumenie a aktivitu vzťahujúcu sa k téme.
Prvé kapitoly sú venované všeobecným otázkam sociálnej psychológie,
ktoré majú vzťah k sociálnej práci. Čitateľ tak získa prehľad o histórii sociálnej
psychológie ako vedeckej disciplíny, oboznámi sa s jej teóriami, metódami
a s pojmami psychika a spoločnosť. Samostatné kapitoly venovala autorka
základným témam v sociálnej psychológii, ktorými sú sociálne poznávanie,
sociálne postoje a sociálna komunikácia. Typickou črtou spracovania týchto
kapitol je výstižná analýza na relatívne malom priestore. Je zrejmé, že autorke nešlo o prezentovanie čo najväčšieho množstva poznatkov, ale o sprostredkovanie základných informácií, z ktorých môžu študenti sociálnej práce vychádzať pri štúdiu svojho odboru. Čitateľ sa dozvie, ako sa utvárajú
dojmy a ako sa v procesoch atribúcie pripisujú príčiny správaniu. Má možnosť spoznať charakteristiku sociálnych postojov, najmä v spojení so správaním, ich štruktúrou a hierarchickou organizáciou, ako aj aplikácie týkajúce
sa zmeny postojov. Najstručnejšie z uvedených troch tém je prezentovaná
sociálna komunikácia, a to ako proces výmeny informácií a ako konštrukcia
významov.
V ďalších dvoch kapitolách sú v centre pozornosti pojmy ja a identita. Čitateľ sa oboznámi so zložkami subjektívneho a jedinečného systému osobnosti, ktoré sú zastrešené pojmom „ja“ na úrovni sebapoznania, sebahodnotenia, sebaprezentácie a sociálnych čŕt osobnosti. Precízne a vzhľadom
na náročnosť zrozumiteľne spracovaná je kapitola o identite s prehľadom
teoretických prístupov a s vymedzením identity v jednotlivých úrovniach
sebadefinovania.
Sociálnej interakcii a kategóriám sociálneho správania sa venujú ďalšie
tri kapitoly. V téme o blízkych vzťahoch sú spracované pojmy afiliácia a pri-
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pútanie, atraktivita a láska tak, aby pomohli porozumieť charakteru a utváraniu individuálne významných priateľských a rodinných vzťahov človeka
s najbližšími ľuďmi. V rámci druhov sociálneho správania je v nasledujúcich
kapitolách v centre záujmu prosociálne a agresívne správanie. Poznanie
i prejavovanie prosociálneho správania je pre ľudí v pomáhajúcich profesiách významné. K poznaniu prispieva analýza situácií pomoci, osobnostných činiteľov, sociálneho a kultúrneho kontextu prosociálnosti. V kapitole
o agresívnom správaní podala autorka prehľad teórií agresie, podrobnejšie
analyzovala provokujúce a sprostredkujúce faktory a charakterizovala sociálne a kultúrne faktory agresie.
Záverečné dve kapitoly učebnice sa zaoberajú problematikou skupín.
Najprv sa rozoberá pojem malá skupina, jej štruktúra, vývin a javy, ktoré
súvisia s fungovaním tohto typu skupiny. Potreba poznania špecifík fungovania malých skupín vyplýva z činnosti sociálneho pracovníka v praxi. Cieľom poslednej kapitoly o makrosociálnych javoch je poskytnutie teoretického rámca pre porozumenie vplyvu kultúry, problematiky minorít a etnickej
identity a postojov.
Sociálna psychológia autorky PhDr. Eleny Ondruškovej je ako celok veľmi
dobre rozvrhnutá, jednotlivé témy sú rozpracované veľmi vyvážene. Vzhľadom na šírku problematiky sociálnej psychológie je treba oceniť autorkinu
schopnosť zostaviť zrozumiteľné a prehľadné texty z tém významných pri
štúdiu sociálnej práce.
Vysoko pozitívne možno v učebnici hodnotiť snahu o priblíženie tém aktivizovaním študentov prostredníctvom otázok na porozumenie textu a najmä
prostredníctvom aktivít, ktoré sa autorke podarilo vytvoriť ku každej téme
a sú tak súčasťou jednotlivých kapitol. Osviežením pri čítaní textu sú výstižné
ilustrácie Vladimíra Labátha, ktoré zaujímavo neverbálne komunikujú témy
jednotlivých kapitol.
Publikácia Sociálna psychológia má predpoklady prispieť k štúdiu základných sociálno-psychologických javov, poskytuje orientáciu v problematike
najmä pre profesie, v ktorých je dôležitá práca s ľuďmi.
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.,
ÚAP FSEV UK

Deň Zentivy
V októbri vlaňajšieho roku sa opäť stretli predstavitelia spoločnosti Zentiva, a.s., so študentmi a zamestnancami Farmaceutickej fakulty UK na
už tradičnom Dni Zentivy.
V úvode podujatia prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc., dekan FaF UK,
ocenil plodnú a úspešnú spoluprácu s touto najväčšou „domácou“ českou
a slovenskou farmaceutickou spoločnosťou. Vyzdvihol účasť spoločnosti
na zabezpečení povinne voliteľného predmetu Správna výrobná prax
v oblasti liečiv a Tranee program, ktorý umožňuje absolventom farmácie
po ročnej stáži na jednotlivých pracoviskách uchádzať sa o prácu v spoločnosti.
Za spoločnosť Zentiva informoval Dr. Novák o niektorých historických
a súčasných pohľadoch na výrobu a marketing hlavne generických liekov
v kontexte Českej a Slovenskej republiky. Vyzdvihol dlhodobú spoluprácu
s farmaceutickými a lekárskymi fakultami v Českej a Slovenskej republike.
Vytvorením špeciálneho komplexného programu pre študentov a absolventov sa spoločnosť orientuje na systematickú prácu s nadanými študentmi
už v priebehu štúdia a postupne ich pripravuje pre praktické uplatnenie sa
v spoločnosti Zentiva.
Podobne ako v minulom roku Deň Zentivy ozdobila prítomnosť významnej vedeckej osobnosti – tentoraz českého astronóma a astrofyzika Dr. Jiřího
Grygara, CSc., z Fyzikálneho ústavu AV ČR. Jeho pohľad „do vesmíru cez
stále otvorené okná“ priniesol celý rad zaujímavých poznatkov a vyvolal živú
diskusiu nielen na vlastnom podujatí, ale aj v kuloároch po jeho skončení.
Dr. Jiří Grygar vo svojej prednáške okrem iného priblížil zložité cesty
hviezd a ich vplyv na zem, cesty odkrývania nových poznatkov, hovoril aj

o účasti vedeckých pracovníkov na výskume vesmíru z takých malých krajín, ako sú Čechy a Slovensko. Ukázal, že v týchto vedách je široký priestor
nielen na nové objavy, ale aj na nové metódy bádania, keď povedal: „Název
kosmické záření není příliš šťastný, protože dnes už je zřejmé, že z největší
části nejde o elektromagnetické záření, ale o jednotlivé elektricky nabité
částice urychlené na nevídané rychlosti blízké rychlosti světla. V podzemních
urychlovačích částic, jako jsou Fermilab v USA nebo CERN ve Švýcarsku,
dokáží fyzikové za cenu rekordních finančních nákladů řádu miliard euro
urychlit částice na energie desetimilionkrát nižší než jsou ty, co přiletí z kosmu. Proto nás zajímá, odkud z vesmíru částice s tak rekordními energiemi
přicházejí, a jakým způsobem dokáže Matka příroda zařídit jejich urychlování...“
Aj týchto niekoľko riadkov ukazuje, že pohľad na hviezdy nie je iba pohľadom vedca, ale hlavne človeka, vedomého si tak pozitívneho ako aj negatívneho dopadu svojej vedy. Prezentácia tohto pohľadu v študentskej komunite, ktorej profesia sa naopak vzďaľuje od vesmíru a približuje sa k človeku
a jeho neduhom na zemi, môže byť len prínosom. Preto aj Deň Zentivy na
FaF UK bol dňom, v ktorom síce sa otvorili okná vesmíru, ale pohľad prítomných bol spojený so životom na zemi.
Doc. RNDr. Ružena Čižmáriková, CSc., prof. RNDr. Viliam Foltán CSc.,
prodekani FaF UK

Recenzia

Peter Valček a Slovník literárnej teórie
Súčasťou sprievodného programu na 14. medzinárodnom knižnom
veľtrhu Bibliotéka, ktorý sa konal vlani v novembri v Bratislave, bolo aj
uvedenie odbornej publikácie Slovník literárnej teórie. Túto knihu predstavoval sám autor, Peter Valček, spolu s Antonom Balážom z Literárneho informačného centra a redaktorkou Martou Bábikovou, ktorá knižku
redigovala. Ide o druhé doplnené vydanie tohto zatiaľ jediného slovníka,
zaoberajúceho sa výkladom jednotlivých hesiel.
„Takýto slovník v minulosti neprichádzal do úvahy, pretože tomu bránila
marxisticko-leninská teória literatúry,“ vysvetlil Valček. Nádej, že po roku
1989 sa dvere otvoria a veda o literatúre sa začne rozvíjať, padla. To autora nahnevalo a v roku 2000 zobral problém do vlastných rúk. Venoval sa
najmä psychológii vnímania textu a vypracoval komplexný obraz o okruhoch
literárnej teórie v podobe terminologického slovníka. V tej dobe učil na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a knižka

mala pôvodne slúžiť ako malá príručka pre študentov. Aby nevznikol problém, nachádzajú sa v nej aj odkazy medzi jednotlivými heslami. „Aj toto
doplnené vydanie zhmotňuje len polovicu mojich predstáv a verím, že vznikne
ešte ďalšie,“ vyjadril sa Valček.
Marta Bábiková spomenula, že pri úprave textu bolo nutné použiť aj slovník
cudzích slov a najľahšie sa jej vraj redigovali heslá literárnych smerov. Na
najkratšie heslo si nevedela spomenúť, nakoľko prevažnú časť tvoria heslá
dlhé.
Valček žurnalistiku nielen vyštudoval, ale v súčasnosti ju aj sám prednáša na Katedre žurnalistiky FiF UK. Okrem toho verí, že jeho práca s viac
ako 2500 termínmi nebola zbytočná a pomôže pochopiť mnohé pojmy
i dnešným študentom. Veď predsa „teória masovej komunikácie a teória
literatúry sú sestry.“
Sabina Bašťovanská, 2. ročník KŽ FiF UK

7. medzinárodná vedecká konferencia

Martin 2007
Ústav ošetrovateľstva a Ústav nelekárskych študijných programov JLF UK v Martine,
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF UP v Olomouci,
v spolupráci s Občianskym združením pre rozvoj zdravotníckeho vzdelávania v Martine
a Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek
organizujú v dňoch 17. – 18. mája 2007 medzinárodnú vedeckú konferenciu

Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve
Tematické okruhy, organizačné pokyny a prihlášku v slovenskej alebo anglickej verzii nájdete na adrese
http://www.jfmed.uniba.sk/konferencie/07ose/
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Spomienka na Dionýza Ilkoviča
V tomto roku si pripomíname sté výročie narodenia zakladateľa slovenskej fyziky Dionýza
Ilkoviča, ktorý je najvýznamnejšou osobnosťou
v dejinách slovenskej fyziky. Jeho vedecká práca znesie aj prísne kritériá kladené na Nobelovu
cenu a jeho články dodnes patria medzi najcitovanejšie. Založil tri najvýznamnejšie fyzikálne pracoviská na Slovensku a spolu so svojím kolegom
V. Kunzlom, ktorého priviedol do Bratislavy, vychoval zakladateľskú generáciu slovenských fyzikov.
Narodil sa 18. januára 1907 v obci Šarišský
Štiavnik, ktorá leží asi 10 km na juh od Svidníka,
v rodine grécko-katolíckeho farára rusínskej národnosti, ktorému veľmi záležalo na tom, aby jeho
deti dostali čo najlepšie vzdelanie. Dvaja jeho synovia a dcéra študovali na Karlovej univerzite
v Prahe, čo iste nemálo zaťažilo rodinný rozpočet.
Starší syn Mikuláš bol profesorom na priemyselnej
škole v Prešove a Dionýz sa stal zakladateľom
fyziky na Slovensku.
Po maturite na reálnom gymnáziu v Prešove
začal Dionýz Ilkovič študovať v Prahe na strojníckom a elektrotechnickom odbore ČVUT, ale po
roku prestúpil na Prírodovedeckú fakultu Karlovej
univerzity. Počas štúdia (1925 – 1929) sa jeho záujem sústreďoval hlavne na chémiu, fyziku a matematiku. V roku 1930 získal vysvedčenie učiteľskej
spôsobilosti z chémie pre vyššie a z matematiky
a fyziky pre nižšie triedy gymnázií. Neskôr si rozšíril učiteľskú spôsobilosť aj o aprobáciu na vyučovanie fyziky pre vyššie triedy gymnázií.
Už ako študent začal D. Ilkovič pracovať v laboratóriu prof. Jaroslava Heyrovského. Pod jeho
vedením vypracoval počas pobytu na Chemickom
ústave KU (1930-32) aj dizertačnú prácu Štúdium
ortuťovej kvapkovej katódy pri elektrolytickom rozklade vody. Po jej obhájení získal titul doktora prírodných vied. Keďže sa na Heyrovského ústave
nepodarilo zabezpečiť mladému nádejnému vedcovi asistentské miesto, učil chémiu a fyziku na
rôznych pražských gymnáziách a reálkach. Popritom pracoval naďalej v ústave a podieľal sa na
vypracovaní teoretických základov polarografie.
Najvýznamnejším výsledkom tohto úsilia bolo
odvodenie vzťahu medzi polarografickým difúznym prúdom, koncentráciou roztoku a charakteristikami kvapkovej ortuťovej elektródy, známeho
ako Ilkovičova rovnica. Článok, v ktorom bola rovnica odvodená, patrí medzi najcitovanejšie práce
slovenských vedcov. Z prehľadu citácií, ktoré
Dr. Ilkovič priložil neskôr k žiadosti o pripustenie
k habilitácii, sa dozvedáme, že do roku 1939 bolo
šesť jeho prác citovaných 55 ráz, z toho iba na
hlavnú prácu obsahujúcu Ilkovičovu rovnicu sa
vedci z celého sveta odvolávali 24 ráz.
V školskom roku 1937 – 1938 Ilkovič absolvoval
študijný pobyt vo Fyzikálno-chemickom ústave
parížskej univerzity u prof. R. Auduberta. Tu sa
venoval štúdiu ultrafialového žiarenia pomocou
fotoelektrických počítačov a vývoju fotobuniek.
Ešte počas parížskeho pobytu prof. Heyrovský
odporúčal Dionýzovi Ilkovičovi, aby sa habilitoval.
Mladý vedec spočiatku váhal, okolnosti ho však
prinútili, aby konal. Impulzom bola situácia, v ktorej sa Ilkovič ocitol po vyhlásení autonómie Slovenska. Ministerstvo školstva a osvety v Prahe
ho totiž ku koncu roku 1938 prepustilo zo štátnych
služieb. Následne ho slovenské Ministerstvo školstva a národnej osvety vyzvalo, aby od februára
1939 nastúpil službu na Štátnej slovenskej reálke
v Bardejove. V tom čase však už bolo vyhovené
jeho žiadosti o habilitačné pokračovanie na KU
v Prahe, a tak požiadal MŠANO, aby ho ponechali

v českej metropole. Záverečná časť habilitačného
pokračovania – habilitačná prednáška, stanovená na 4. decembra 1939, sa pre známe príčiny
nekonala. Po vojne Dionýz Ilkovič, v tom čase už
riadny profesor fyziky tak na SVŠT, ako aj na PF
SU, požiadal o dokončenie habilitácie. Profesorský zbor PF KU udelil 3. mája 1946 Dionýzovi
Ilkovičovi veniam docendi pre odbor fyzikálna
chémia. Pre úplnosť treba dodať, že napriek tomu
D. Ilkovič neohlasoval na Karlovej univerzite nijaké prednášky.
Na jeseň 1939 prijal Dionýz Ilkovič ponuku Slovenskej vysokej školy technickej, aby sa stal profesorom technickej fyziky. Prezident republiky ho
7. 2. 1940 vymenoval za mimoriadneho profesora
technickej fyziky. O niekoľko dní nastúpil na miesto prednostu Ústavu technickej fyziky SVŠT.
Dionýz Ilkovič konal základné prednášky z fyziky a viedol k nim cvičenia i laboratórne práce.
Po zriadení Prírodovedeckej fakulty Slovenskej
univerzity bol v októbri 1940 vymenovaný za mimoriadneho nehonorovaného profesora fyziky
PF SU, takže sa jeho veľké pedagogické zaťaženie ešte zvýšilo. Na pomoc si postupne priberal
vlastných poslucháčov (I. Staríček, V. Hajko,
V. Kellö a ďalší). Pripravoval tak novú generáciu
slovenských vysokoškolských pedagógov. K výchove novej generácie fyzikov a chemikov prispeli
aj Fyzikálno-chemické rozhovory, ktoré viedol na
PF SU spolu s profesorom chémie F. Valentinom.
Bola to kombinácia vedeckého seminára a seminára, ktorý si zapisovali študenti. Jednu prednášku
tu mal počas svojej návštevy v Bratislave v marci
1943 aj zakladateľ kvantovej mechaniky a nositeľ
Nobelovej ceny W. Heisenberg, ktorého pozval
do Bratislavy práve prof. Ilkovič.
Po tom, čo sa D. Ilkovič stal v roku 1943 riadnym
profesorom fyziky SVŠT a v auguste 1944 aj riadnym nehonorovaným profesorom fyziky PF SU,
bol 26. augusta 1944 zriadený Fyzikálny ústav
PF SU a D. Ilkovič sa stal jeho prednostom. K úspechu pravdepodobne prispela aj skutočnosť, že
už od roku 1942 D. Ilkovič zastával funkciu dekana
PF SU, v ktorej vytrval až do oslobodenia Bratislavy, keď z tejto funkcie odstúpil.
Po vojne sa rozsah Ilkovičovej pedagogickej
činnosti rozšíril aj na Lekársku fakultu SU, kde
prednášal a viedol cvičenia z lekárskej fyziky. Dočasne bol aj prednostom Ústavu lekárskej fyziky.
Je zrejmé, že spolu s prednáškami, cvičeniami

a seminármi, ktoré viedol na technike i na Prírodovedeckej fakulte, to už bolo nad jeho sily. Preto
podnikol kroky, aby dostal do Bratislavy svojho
kolegu zo štúdií, súkromného docenta KU Dr. Viléma Kunzla, ktorý patril medzi špičkových európskych odborníkov v röntgenoskopii. Po dvoch
rokoch prieťahov sa napokon vo februári 1948
prof. Dr. Vilém Kunzl stal prednostom Fyzikálneho ústavu PF SU a prevzal hlavné bremeno pedagogickej činnosti z fyziky. V roku 1951 Dionýz
Ilkovič definítvne prestal prednášať na Prírodovedeckej fakulte SU a plne sa venoval svojmu pracovisku na SVŠT.
Začiatkom päťdesiatych rokov vynaložil Dionýz
Ilkovič veľa úsilia na založenie Slovenskej akadémie vied a aj ČSAV. Po uzákonení SAV 18. júna
1953 bol vymenovaný za riadneho člena – akademika SAV a stal sa vedeckým tajomníkom SAV.
Okrem toho bol podpredsedom matematickofyzikálnej sekcie ČSAV a predsedom komisie pre
matematiku a fyziku SAV. V rámci tejto komisie
vznikol najprv v roku 1955 Kabinet fyziky SAV, neskôr Laboratórium fyziky SAV a konečne 1. 1. 1963
Fyzikálny ústav SAV. Dionýz Ilkovič toto pracovisko nielen založil a zveľaďoval, ale do roku 1961
aj stál na jeho čele.
Vidíme teda, že Dionýz Ilkovič stál pri zrode troch
základných fyzikálnych pracovísk na Slovensku:
Ústavu technickej fyziky SVŠT, Fyzikálneho ústavu Prírodovedeckej fakulty Slovenskej univerzity
a Fyzikálneho ústavu SAV. Z nich sa postupne
vyvinuli prakticky všetky ďalšie fyzikálne pracoviská na Slovensku. Keď k tomu prirátame jeho
pedagogické pôsobenie a skutočnosť, že vychoval prvých fyzikov a svojich asistentov, je zrejmé,
že sa právom pokladá za zakladateľa slovenskej
fyziky. Na jej rozvoji sa podieľal aj v neskorších
rokoch. Nemá zmysel, aby sme vymenúvali všetky jeho funkcie. Spomenieme iba hlavné. Bol
vedúcim Katedry fyziky Elektrotechnickej fakulty
SVŠT, predsedom Vedeckého kolégia fyziky
SAV, predsedom Národného komitétu pre čistú
a aplikovanú fyziku, členom predsedníctva Slovenskej komisie pre udeľovanie vedeckých hodností. Neslobodno zabúdať, že bol tiež hlavným
redaktorom Matematicko-fyzikálneho časopisu SAV
(od jeho založenia v r. 1957) a neskôr Fyzikálneho časopisu SAV.
Osobitnou kapitolou Ilkovičovej činnosti bola
prvá slovenská vysokoškolská učebnica fyziky, ktorá v rokoch 1957 – 1971 vyšla v piatich vydaniach
v celkovom náklade 40 000 výtlačkov. Bola to moderná učebnica fyziky, dôsledne písaná vektorovým počtom, ktorá obsiahla hlavné oblasti fyziky.
Hoci bola určená pre poslucháčov techniky, a pôvodne pre tých, čo navštevovali Ilkovičove prednášky, používala sa aj na Prírodovedeckej fakulte.
Prof. Ilkovič sa aj po odchode do dôchodku
v marci 1976 živo zaujímal o dianie vo fyzike
a v celej fyzikálnej komunite. Zomrel 3. augusta
1980. Na počesť a pamiatku Dionýza Ilkoviča
zriadilo predsedníctvo SAV (1982) čestnú plaketu
Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách. Pred niekoľkými rokmi vznikla Nadácia Dionýza Ilkoviča na podporu nadaných študentov. Keď v Mlynskej doline v Bratislave vzniklo
„akademické mestečko“, kde sídlia Elektrotechnická fakulta SVŠT, Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky UK i Prírodovedecká fakulta UK, teda
niekdajšie Ilkovičove pôsobiská, dostala ulica vedúca k tomuto areálu priam symbolický názov –
Ilkovičova ulica.
Juraj Šebesta, FMFI UK
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Študentská konferencia v Paríži priniesla názorovú diverzitu
Od roku 1994 je Univerzita Komenského členom organizácie UNICA,
ktorá združuje univerzity hlavných miest krajín Európy.
Jednou z jej aktivít sú študentské konferencie, na ktorých sa aktívne zúčastňujú aj naši študenti. Ostatná, v poradí už štvrtá študentská konferencia UNICA sa uskutočnila v dňoch 25. – 28. októbra 2006 v Paríži. Zišli
sa na nej študenti z vybraných univerzít hlavných miest takmer celej Európy.
Cieľom konferencie bolo prerokovať viaceré témy týkajúce sa univerzitného
života, ekonomického, spoločenského a kultúrneho postavenia študentov.
Za týmto účelom bolo vytvorených desať fór a každé z nich sa zaoberalo
vlastnou, vopred určenou témou. Podľa poradia fór to boli témy:
- politická rola univerzity v spoločnosti,
- univerzita ako garant názorovej diverzity, áno alebo nie sekularizmu, vyjadreniam politických názorov na univerzite,...
- univerzita a obchod, dva pojmy, ktoré sa navzájom ignorujú? Ako dosiahnuť úspešnú profesionálnu integráciu študentov?
- smerom k spoločnej európskej sociálnej platforme: podmienky pre vzdelanie prístupné všetkým rovnako,
- čo všetko by mal v sebe zahŕňať pojem študentský status? Aké sociálne
a ekonomické postupy by mala vláda podniknúť voči študentom v jednotlivých prípadoch?
- sústredenie kultúry a vedy v hlavnom meste je prospešné pre univerzitu.
Ako by mohli spolupracovať?
- obchod a univerzita,
- občianstvo a študent: vzdelávanie sa, rozpoznávanie spoločnosťou, študent
braný v úvahu v politickom živote,
- dosiahnutie zaujímavej a úspešnej mobility,
- univerzita a urbanizácia.
Konferencia sa už od samotného začiatku niesla v duchu názorovej rôznorodosti. Tá bola spôsobená predovšetkým rozmanitými geografickými,
politickými, sociálnymi, ekonomickými či kultúrnymi prostrediami, z ktorých
jednotliví účastníci debát pochádzali. Každá krajina má prirodzene iné historické pozadie, etnické a náboženské zloženie spoločnosti, iné politické
a ekonomické priority. Preto sa aj debatujúci niekedy až diametrálne odlišovali v riešeniach, ktoré navrhovali. Hoci dosiahnutie zhody bolo ťažké, niekedy až nemožné, dôležité bolo, že každý študent mal právo vyjadriť svoj
názor, súhlas či nesúhlas. Každý sa snažil priblížiť aj krajinu svojho pôvodu,
oboznámiť s politickým, školským systémom, jeho systémom financovania,
legislatívou, či spôsobom života a kultúrou. Už len z tohto pohľadu bola študentská konferencia veľmi užitočná. Nebyť jej, mnohí študenti by sa nikdy
nedozvedeli jedinečné informácie o iných krajinách. Konferencia spojila mladých ľudí z rozličných kútov Európy, prispela k šíreniu empatie a tolerancie.
Prílišná zameranosť na vlastné problémy sa zmenila na zvýšenú citlivosť
voči problémom okolitých krajín.
Každé fórum sa zaoberalo významnou problematikou. Za zmienku stojí
téma názorovej a kultúrnej diverzity na univerzitách. Diskutovalo sa o náboženskom sekularizme, ktorý na francúzskych školách funguje už niekoľko
desaťročí. To, čo bolo pre Francúzsko samozrejmosťou, sa zneistilo po
tom, čo mladé moslimky začali nosiť v školách burky. Hoci bol sekularizmus
znova potvrdený a nosenie akýchkoľvek náboženských symbolov na francúzskych školách zakázané, rozvírila sa debata, či práve názorovú a kultúrnu
rozmanitosť nezabíja aj sekularizmus. Či by nebolo naopak vhodnejšie, aby
každý mohol verejne prezentovať príslušnosť k náboženstvu či ku kultúre.
Toto bola jedna z mála tém, v ktorej sa debatujúcim podarilo dosiahnuť
súlad. Všetci sa zhodli na potrebe výchovy k tolerancii a empatii. Univerzita
by podľa nich mala byť dobrým príkladom multikultúrneho nažívania. Mala

by byť výkladnou skriňou etiky a morálky, ktorá s toleranciou kráča ruka
v ruke.
V témach, od ktorých sa očakávali konkrétne ekonomické riešenia, bola
akákoľvek zhoda vzácna. Téma študentského statusu by sa mala predovšetkým zaoberať postavením znevýhodnených skupín, a teda študentov
zo sociálne slabších rodín, študentov s hendikepmi, postavením študujúcich
matiek či systémom pôžičiek. Debatérov prekvapivo zaujímala len otázka
študentských platov. Zaujal najmä model severských krajín, v ktorých každý študent nezávisle od finančnej situácie svojich rodičov alebo od vlastných
študijných výsledkov, dostáva študentský plat v takej výške, ktorá mu umožňuje pokryť životné náklady počas celého štúdia. Je však známe, že tento
sociálny model zaťažuje všetkých občanov extrémne vysokými daňami
a v súčasnosti prežíva veľkú krízu. Jeho veľkými zástancami boli najmä
študenti z bohatších európskych krajín. Požadovali študentské platy pre
všetkých študentov bez rozdielu. Finančné prostriedky na ich vyplácanie
sa mali získavať výlučne z daní. Predstavili model progresívneho zdaňovania, ktorý spočíval v tom, že rodičia s vyššími príjmami mali platiť za štúdium
svojho dieťaťa na univerzite štátu vyššie dane ako rodičia s nižšími príjmami. S týmto modelom nesúhlasili výlučne študenti z krajín strednej a východnej Európy, od ktorých sa to očakávalo najmenej. Hoci disponujú oveľa
menšími finančnými prostriedkami a nemajú toľko pracovných príležitostí
ako ich kolegovia z krajín západnej a severnej Európy, uprednostnili pred
vlastnými platmi použitie finančných prostriedkov na lepšie technické vybavenie univerzít či na zaplatenie odborníkov zo zahraničia. Navyše odmietli
model financovania študentských platov z daní a progresívne zdaňovanie
lepšie zarábajúcich rodičov. „Nevidím dôvod, prečo by som mala dostávať
plat za to, že sedím v škole. Bolo to moje rozhodnutie. Rozhodla som sa
tak aj preto, že očakávam, že s vyšším vzdelaním si nájdem lepšie platenú
prácu. Progresívne zdaňovanie by bolo pre študentov úplne demotivujúce.
Roky študujeme, zdokonaľujeme sa v jazykoch, oddiaľujeme tým našu zárobkovú činnosť a potom máme platiť na deti tých, ktorí nechceli študovať
a mohli pracovať a zarábať už po maturite?” zdôvodňuje svoje rozhodnutie
Agnes z Budapešte.
Nebola to však len téma študentského statusu, ktorá nepriniesla nijaké
významné riešenia. S rovnakým neúspechom sa stretla väčšina ekonomických tém. Najvýznamnejší problém, ktorý bránil prijatiu konsenzu, sa prejavil v téme smerom k spoločnej európskej sociálnej platforme: podmienky
pre vzdelanie prístupné všetkým rovnako. Hoci sa účastníci tohto fóra snažili
vytvoriť lepší školský systém a nájsť pre jeho financovanie aj súkromných
investorov, ktorí by umožnili univerzitné vzdelanie aj študentom zo znevýhodneného prostredia, riešenia našli len na národnej úrovni. Ukázalo sa,
že spoločná sociálna platforma, alebo akákoľvek ekonomická či právna
regulácia na celoeurópskej úrovni, je utópiou. A to najmä preto, že každá
krajina má úplne odlišnú vnútornú politiku, školský systém, jeho financovanie, systém štipendií,
Konferencia UNICA nijaké významné riešenia teda nepriniesla. Vo väčšine fór prijatie konsenzu znemožňovali príliš veľké názorové rozdiely. Napriek
tomu bolo toto multikultúrne podujatie veľkým prínosom pre všetkých zúčastnených. Spojila študentov z celej Európy a ponúkla im možnosť konfrontácie reality, ktorú každodenne prežívajú, s realitou v okolitých krajinách.
Práve rôznorodosťou názorov nás všetkých naučila ľahšie prijímať aj postoje, s ktorými nesúhlasíme. Konferencia UNICA bola zaujímavou skúsenosťou, vďaka ktorej sme sa sami stali tolerantnejšími. V tomto svoj účel
určite splnila.
Mária Bulková, 3. ročník, Katedra žurnalistiky FiF UK
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Študentským perom

Nové mediálne projekty
študentov žurnalistiky
Myšlienka pomôcť získať študentom žurnalistiky praktické skúsenosti sa zrodila na Katedre žurnalistiky FiF UK v správnom čase.
Študentov mrzelo, že akokoľvek kvalitné príspevky vytvorené na hodinách mediálnych
ateliérov nemala možnosť verejnosť spoznať.
Tento problém zobralo do vlastných rúk občianske združenie Communication Lovers,
ktorého členom sa podarilo nájsť a zapojiť
do projektu nielen študentov žurnalistiky UK,
ale aj VŠMU, VŠVU a STU v Bratislave.
Takto vznikol nápad spustiť internetové
rozhlasové vysielanie, ktoré by prezentovalo katedru a rozhlasovú tvorbu jej študentov. Zapojili sa aj pedagógovia a akcia sa
mohla rozbehnúť. Bola vytvorená doména
www.radioaktiv.sk, na ktorej sa nachádzajú
všetky audio príspevky archivované v jednotlivých rubrikách ako napríklad Cooltúra, MP3
blog, Spoza hraníc, Magazín a ďalšie. Príspevok musí byť kvalitný, hodnotiť ho budú poslucháči, ktorí majú možnosť spätnej väzby.
Šéfredaktorom Rádia Aktiv a „otcom“ myšlienky rádia je študent 4. ročníka KŽ FiF UK
Marián Kukelka.
Dôkazom toho, že ide skutočne o serióznu vec, je získanie sponzorov – ako Slovenské elektrárne, a.s. Enel, Mmd, TV Markíza
a Slovak Telekom. Nechýba ani patrón rádia,
ktorým sa stal generálny riaditeľ Markízy Václav Mika. Ten na tlačovej besede povedal,
že v rámci médií nefunguje dokonale práca
s talentami a starostlivosť o profesionálny
dorast. Taktiež podľa slov Michala Koreca,
zastupujúceho Slovak Telekom, nebola doteraz vytvorená dostatočná forma média, ktorej by sa mohli študenti venovať. Hoci projekty občianskeho združenia Communication
Lovers fungujú iba od marca 2006, študenti
už stihli zorganizovať niekoľko stretnutí s novinármi či politikmi. Hosťami boli napríklad
Zuzana Martináková, Petr Šabata či Andrej
Bán. Združenie je otvorené všetkým, ktorým
sa chce – ako zdôraznila Zuzana Modrovichová, študentka 4. ročníka KŽ FiF UK a riaditeľka združenia. Aby sme boli presní – študentom, ktorí chcú byť aktívni, oživiť štúdium,
využiť vlastnú tvorivosť a priblížiť sa čo najviac
praxi.
Ďalším novým projektom, ktorý bol taktiež spustený k 1. decembru 2006, je internetový magazín študentov žurnalistiky –
Webjournal.sk. Cieľom je opäť podporiť aktivitu študentov a umožniť im publikovať ich
vlastnú tvorbu. V súčasnosti sa na stránke
nachádza viac ako 150 príspevkov, rozdelených do rubrík, je možné prispievať i poéziou, prózou a fotografiami. Chýbať nebudú
ani weblogy študentov. Veľký podiel na podchytení aktivít mladých má najmä odborná
asistentka Mgr. Eva Bachletová, PhD., ktorá
usmerňuje činnosť webmastera Tomáša
Uleja a šéfeditorky Evy Fúrikovej z druhého
ročníka. Postupne sa formuje redakčný tím
a pribúdajú noví autori. Dvere sú však otvorené pre študentov všetkých ročníkov a fakúlt Univerzity Komenského. Ako zdôraznil
na tlačovej besede dekan FiF UK doc. PhDr.
Anton Eliáš, CSc., internetový magazín by
mal prispieť ku kultivovaniu aj súčasnej slovenskej internetovej žurnalistiky.
Veríme, že nové mediálne projekty študentov žurnalistiky verejnosť zaujmú a budú sa
rozvíjať. Veď napokon Katedra žurnalistiky
FiF UK oslávi v budúcom roku svoje 55. narodeniny, takže tradícia spojená s praxou je
viac ako žiadúca.
Sabina Bašťovanská

Predstavujeme Communication Lovers
Občianske združenie COMMUNICATION LOVERS vzniklo na podnet študentov katedier žurnalistiky
a marketingovej komunikácie FiF UK v Bratislave. Združuje študentov, ktorým sa CHCE. Na našich
katedrách vyrastajú tvorcovia verejnej mienky. Ich kvalitné vzdelanie je preto nevyhnutnosťou. Spojili
sme sa, aby sme vytvorili PRIESTOR na sebarealizáciu študentov, OŽIVILI štúdium a prepojili ho
s PRAXOU. Ak chceš pomôcť, pracujeme na množstve projektov, ktoré ťa potrebujú. Radio Aktiv je len
jedným z nich (www.radioaktiv.sk). Vďaka Communication Lovers sa dá odteraz na našich katedrách
pripojiť k internetu bez káblu a úplne zadarmo. Už na budúci semester pripravujeme prvý ročník
COMLOVERS konferencie. Buď pri TOM! Viac info na www.comlovers.org
(cl)

Pohyb bez kreditov
Už antická kalokagatia presadzovala teóriu: Len zdravá duša v súlade so zdravým telom je
ideálom, ktorý by mal každý jeden z nás dosiahnuť. Len človek silný, múdry, zdravý na tele
a na duši sa považoval za to správne a zdravé. Dnes sa však stretávame s iným trendom. Ľudia prispôsobujú svoje „JA“ spoločnosti, v ktorej žijú. Nie je podstatné duchovno, to, čo ich robí
jedinečnými, vo vnútri sa zračiaca osobnosť. Za každú cenu sa ženú za kopírovaním druhých.
Prečo? Je to uznávané a vybočovanie zo „základných spoločenských noriem“ by ich mohlo degradovať do nižších, neobľúbených skupín. Paradoxom však zostáva, že každý z nás chce byť
považovaný za jedinečnú a neopakovateľnú osobnosť, pritom svojím správaním a žitím robíme
všetko pre dosiahnutie opaku.
Ľuďom rovnako záleží na tom, ako vyzerajú, či im „nevisí“ z nohavíc pneumatika alebo aj dve-tri,
záleží im na tom, aby sa druhým páčili, no na druhej strane navštevujú fastfoody a pramálo sa
venujú aktívnemu športu. Očakávalo by sa, že mladých vzdelancov môže motivovať aspoň
škola, ktorá im ponúka širokú škálu športových aktivít v rámci Centra voľnočasových aktivít
našej fakulty. Začiatok semestra však so sebou priniesol zmenu, ktorá mohla ovplyvniť rozhodovanie sa študentov. Symbolický jeden kredit vedenie fakulty zrušilo. Na väčšinu študentov táto skutočnosť pôsobí ako zámer zlikvidovať telesnú výchovu. Opýtali sme sa preto študentov našej
fakulty, ako vnímajú telesnú výchovu bez kreditov.
Kamila:
– Vadí mi, že nám telesnú doslova „zakazujú“, pretože takto nás nútia nehýbať sa. Na iných
fakultách sa musia povinne za dva kredity „hýbať“, čo by malo byť aj na tej našej, pretože výber
športov je nadmieru zaujímavý. A kto chce, môže mať telesnú aj bezkreditovú, ale tie kredity sú
príjemnou motiváciou.
Martin:
– Nikdy som nemal v pláne zapísať si telesnú, lebo sa to väčšinou nachádza ďaleko od našej
fakulty, kam by sa mi nechcelo chodiť.
Veronika:
– Telesnú výchovu bez kreditov by som si nezapísala. Šetrím čas, ako sa len dá, aby som
nemusela chodiť do školy navyše. No na druhej strane je pravda, že kto chce trošku športovať,
tak je to v rámci školy výhodné aj z toho dôvodu, že si nemusí platiť napríklad vstup do fitnes
centra.
Ľuboš:
– Zrušenie možnosti zapísať si kredity za TV považujem za absurdné. Najmä v situácií, keď sme
donútení po celej univerzite naháňať kredity, pretože tých za povinné predmety je jednoducho
málo. Snažil som sa situáciu vyriešiť zapísaním si TV na inej fakulte, ale systém bol natoľko neprehľadný, že som to ďalej neriešil a ani nebudem. Cvičiť môžem a budem aj inde, je mi ale ľúto,
že škola mi to neumožňuje tak, ako doteraz.
Lucia, Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity v Brne:
– Na našej škole dostaneme za telesnú dva kredity, ale určite by som si ju zapísala aj bez nich.
Aspoň nejaký pohyb človek musí mať. A navyše, volejbal je moje hobby a inde by som ani
v zime asi nemala príležitosť zahrať si. Výhodou je aj to, že tam spoznáš kopec nových ľudí.
V bežnom živote nie je príležitosť ani čas, a takto, keď si to dám v škole, tak si ho jednoducho nájsť
musím.

Telesná výchova vtedy a dnes
Pred desiatkami rokov fungovala na našej fakulte telesná výchova ako povinný predmet pre
poslucháčov prvého až štvrtého ročníka (neskôr prvého až tretieho). Vypísali sa skupiny študentov a tí sa povinne venovali všetkým športom, ktorých počet bol neporovnateľne menší, ako je to
dnes. Dôvodom pre takéto, pre nás nepochopiteľné riešenie, bola úzka špecializácia pedagógov.
V súčasnosti majú študenti možnosť venovať sa športom počas celého štúdia. Výhodou oproti
minulosti je široká ponuka aktivít, ktorá vyplynula zo zmeny hodnotenia pedagógov. Vyučujúci
nie sú platení paušálne, ale podľa toho, koľko hodín odučia. Tým sa ponuka Centra voľnočasových
aktivít mala možnosť rozšíriť. Najväčšiemu záujmu sa v tejto dobe tešia aerobik, futsal a už tradične basketbal a volejbal. Medzi klasické športy sa vplietla joga a lezenie po umelých stenách. Od
tohto semestra teda dovtedy existujúca motivácia v podobe jedného kreditu už neexistuje.
Všetko závisí od nášho chcenia, no často aj od časových možností. Ak však máme záujem a chuť
zveľaďovať svoje telá, čas si nájsť vieme.
Daniela Dobáková

Stranu pripravili študenti 1. a 2. ročníka Katedry žurnalistiky FiF UK

