Prezident SR vymenoval rektora Univerzity Komenského
Prezident SR I. Gašparovič vymenoval dňa
22. januára 2007 osem nových rektorov slovenských vysokých škôl. Z rúk prezidenta prevzal
vymenovací dekrét i doc. PhDr. F. Gahér, CSc.,

ktorému Akademický senát UK zveril post rektora
aj na druhé funkčné obdobie. Na slávnostnom akte
bol prítomný podpredseda vlády SR a minister
školstva SR Ján Mikolaj, predseda Rady vysokých
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škôl SR Viktor Smieško, viceprezident Slovenskej
rektorskej konferencie Ján Bujňák aj generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva
SR Peter Plavčan.
Prezident I. Gašparovič v príhovore zablahoželal
novovymenovaným rektorom k vysokej funkcii
a zdôraznil, že s pozíciou rektora berú na seba nesmierne náročné bremeno zodpovednosti a starostí. „Naše vysoké školstvo ich nemá málo. Často
sa borí s problémami, ktoré mali byť už dávno vyriešené. No keď sa tak na vás pozerám, pri pohľade na vás, hrdých a odhodlaných mužov, cítim, že
mi chcete povedať – že ste preto v týchto funkciách,
že tieto problémy chcete riešiť. Práve s týmto pocitom sa obraciam na vás, vážení páni rektori,
s vierou vo vaše schopnosti. V to, že váš vklad do
rozvoja nášho vysokého školstva bude kvitovať
nielen akademická obec, ale celá spoločnosť,“ povedal prezident SR. Spomenul tiež, že súčasný
život je plný rozporov, vedľa úspechov v ekonomike a v zahraničnej politike život strpčujú medziľudské vzťahy, rozbujnená byrokracia, agresivita
až brutalita, neúmerné sociálne rozdiely či podceňovanie vysoko odbornej a poctivej práce. „Žiaľ
nedoceňujeme ani našu intelektuálnu elitu. Uteká
nám do zahraničia, ktoré si ju váži. Dôvody sú
všeobecne známe. No tvárime sa tak, akoby bolo
všetko v poriadku. A nie je. Chýbajú nám. Vo vede
i na vysokých školách“, uviedol v príhovore prezident SR. Konštatoval tiež, že v poslednom období
pribudli na Slovensku nové vysoké školy a hľadal
odpoveď na otázku, či nie zbytočne. „Kvalita je
rozhodujúci ukazovateľ úspešnosti, o ktorý by sme
mali spoločne zabojovať. A to neodkladne. Inak
nám budú vystavovať vysvedčenia nedovzdelaní
absolventi. Ale to už bude naše vysvedčenie, vysvedčenie celej našej spoločnosti,“ konštatoval.
Na záver prezident pripomenul, že predchádzajúce vlády pripravili viacero projektov národného
vzdelávacieho systému. Ale všetky zostali len na
papieri. „Možno preto, že neboli uchopené ako systém celoživotného vzdelávania. Život však ukazuje,
že bez takéhoto prístupu, bez široko koncipovaného systému Slovensko v celosvetovo vyostrenom konkurenčnom boji neobstojí.“
(jh)

Evalvačný tím EUA, september 2006: „Ak má dôjsť
k zmenám potrebným pre rozvoj a prosperitu vysokého
školstva na Slovensku, pravdepodobne k nim dôjde práve
tu, na Univerzite Komenského. Zmeny podporia jej úlohu
prirodzeného „favorita“, ktorú si Univerzita Komenského
udržiava vzhľadom na svoju veľkosť, postavenie, historickú dôležitosť a zemepisnú polohu.“

Editorial
Inflácia. Môže sa stať, že v našej ekonomike bude tento mesiac rekordne nízka.
Ekonomike sa darí. Teda tej v štáte. Asi
preto UK ani v tomto roku nedostane zo
štátnej dotácie toľko, koľko by mala. Ale
to je iná téma, tú teraz vynechajme. Ako
sa darí tomu ostatnému, čo je nadstavbou
ekonomiky? Napríklad slovu. Slovo znamená za normálnych okolností viac ako
peniaze. Ako nám prosperuje slovo?
Vyzerá to tak, že slová si dnes s infláciou
tykajú. Lebo sa ich okolo nás vyrojilo toľko.
Lebo taká je objednávka (napr. v nám známej verzii meraná na „AH publikácie“). Lebo len odpadávajú z prstov a pier, lebo
stále zriedkavejšie vychádzajú z hĺbky poznania a duše. Lebo ich už ani nestačíme
vnímať a o vypovedaných rozmýšľame pramálo. Zdá sa, že už aj o svojich hútame
čoraz zriedkavejšie, nieto ešte o slovách
iných. Lebo nechceme, lebo je to pohodlné, lebo na to nemáme, lebo na to niet
času, lebo... ?
Tak s tým skúsme aspoň na chvíľu niečo
urobiť a zastavme sa pri vetách protokolárne prvého muža štátu. Lebo sa nás,
nech ich obraciame akokoľvek, bytostne
dotýkajú. Muž ich hovoril iným mužom,
ktorí dostali dôveru svojich a veril im aj on,
že svoju misiu zvládnu.
Hovoril o tom, že naše vysoké školstvo
sa často borí s problémami, ktoré mali byť
už dávno vyriešené. Hovoril, že žiaľ nedoceňujeme ani našu intelektuálnu elitu, ktorá nám uteká do zahraničia, ktoré si ju
váži, pričom dôvody sú všeobecne známe,
ale my sa tvárime tak, akoby bolo všetko
v poriadku. Hovoril, že ak nebude kvalita
vzdelávania rozhodujúcim ukazovateľom,
tak nám budú vystavovať vysvedčenie nedovzdelaní absolventi, ale to už bude naše
vysvedčenie, vysvedčenie celej našej spoločnosti.
Takéto slová odzneli pred prípitkom symbolizujúcim nádej na dobré pokračovanie.
Pokračovanie nadväzuje na niečo, čo sa
vyvíjalo do dnešného stavu. Ak sa nepokúsime porozmýšľať, prečo museli odznieť
oné smutné sentencie, čo bolo príčinou
situácie, ktorú opisovali, bude naša pozícia budovateľov radostných zajtrajškov
nezávideniahodná. Myslím si, že na tom
dnešku majú nanešťastie podiel všetci
zúčastnení. Každý v niečom inom a inak
intenzívne: spoločnosť ako celok a jej hierarchia hodnôt, voliči a ich tlak na verejný
prospech, politici a ich svedomie, akademická obec so svojimi rezervami, študenti
nectiaci si prospešnosť náročného štúdia.
A iní a iní, s ďalšími a ďalšími kamienkami
do mozaiky, ktorú tentoraz popisoval prezident republiky. Podstatné je, aby sme
sa prestali schovávať za potemkinovské
priečelia, dopili pohár čistého vína a skúsili s týmito slovami niečo reálne urobiť.
Je lepšie spýtať sa, ako nevedieť. Ako je
to teda vlastne dnes s nami?
Evaluačný tím Asociácie európskych univerzít po zhodnotení situácie u nás konštatoval, že UK má potenciál byť lídrom
v SR. Využijeme ho? Aby nám nepodfukovalo strechy vlastných vedomostí, postojov
a hodnôt.
M. Dúbrava, prorektor UK
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Z januárového rokovania Kolégia rektora UK
Prvé tohoročné zasadnutie Kolégia rektora UK sa konalo dňa 31. januára 2007 pod vedením
doc. PhDr. F. Gahéra, CSc., rektora UK.
V úvode rokovania rektor UK odovzdal vymenúvacie dekréty tým dekanom fakúlt UK, ktorí
boli zvolení na druhé funkčné obdobie: dekanovi
FMFI UK doc. RNDr. J. Boďovi, CSc., dekanovi
FiF UK doc. PhDr. A. Eliášovi, CSc., dekanovi
PriF UK prof. RNDr. A. Gáplovskému, DrSc., dekanovi PdF UK prof. RNDr. O. Majzlanovi, CSc.,
a dekanovi PraF UK doc. JUDr. M. Vrabkovi, CSc.
Následne poďakoval dekanom fakúlt UK, ktorým
skončilo funkčné obdobie, menovite dekanovi JLF
UK prof. MUDr. J. Dankovi, PhD., dekanovi LF UK
prof. MUDr. P. Traubnerovi, PhD., dekanovi FTVŠ
UK doc. PaeDr. D. Kutlíkovi, CSc., za prácu vykonanú v prospech univerzity a fakúlt a odovzdal
im ďakovné listy.

Ďalej rektor UK informoval Kolégium o Uzneseniach mimoriadneho zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie, ktoré sa konalo dňa 29. 1. 2007
v Bratislave. Členovia SRK v ňom vyjadrujú nesúhlas s navrhovanou Metodikou delenia rozpočtu vysokým školám pre rok 2007 a žiadajú Ministerstvo školstva SR, aby bola na rozdelenie prostriedkov zo štátnej dotácie na rok 2007 použitá
metodika z roku 2006 s aktualizovanými vstupnými
údajmi na rok 2007, a to bez akejkoľvek zmeny
koeficientov personálnej náročnosti. Rektor UK
poďakoval tiež zástupcom Odborového zväzu pracovníkov školstva za podporu pri presadzovaní
kritérií minuloročnej metodiky a oznámil, že uznesenie podporujúce zachovanie doterajších koeficientov pri rozpise štátnych dotácií prijala i Rada
vysokých škôl. Vzhľadom na uvedené stanoviská
je možné predpokladať, že MŠ SR pri rozdeľovaní
štátnej dotácie na vysoké školy použije metodiku
pre rok 2006 s aktualizovanými vstupnými údajmi na rok 2007.
Rektor UK oboznámil členov kolégia s návrhom
novely zákona o vysokých školách a po krátkej diskusii sa členovia kolégia dohodli, že s pripomienkovým konaním vyčkajú až na paragrafové znenie
novely zákona.
V súvislosti s personálnou výmenou na poste
dekanov rektor UK upozornil na vnútorný predpis
UK č. 1/2006 Registratúrny poriadok a registratúrny plán a odovzdal dekanom dokument „Zásady
odovzdávania záznamov odstupujúcich riadiacich
funkcionárov a vedúcich zamestnancov UK a jej
súčastí“ a požiadal o jeho dodržiavanie.
V závere rokovania rektor UK informoval aj o návrhu študentov na usporiadanie univerzitného plesu v marci t.r. V diskusii členovia kolégia zaujali
k návrhu negatívne stanovisko a odporučili odložiť
usporiadanie plesu až na rok 2008 a jeho prípravou poveriť profesionálnu agentúru.
(lb)

Novoročná grafika Lenky BEDNÁROVEJ, 5. roč., Katedra výtvarnej výchovy PdF UK, ktorá sa v celouniverzitnej súťaži o Najkrajší novoročný grafický list umiestnila na 2. mieste.

Prvé centrum excelentnosti na UK
Možno, že o niekoľko rokov budeme vlaňajšie novembrové rokovanie Vedeckej rady UK považovať za prelomové. Schválilo totiž projekt vytvorenia prvého
centra excelentnosti na UK – Centra excelentnosti pre biotechnológie a biomedicínu UK (CEBB UK). Bezpochyby tým naštartovalo novú, kvalitatívne vyššiu
etapu v rozvoji univerzitnej vedy.
Zahraničné skúsenosti s dosahovaním špičkovej vedeckej produkcie ukazujú, že najefektívnejšou cestou je sústrediť do vybranej vedeckej oblasti, resp. na vybraný vedecký projekt „pod jednu strechu“ nákladné vedecké zariadenia a špičkových vedeckých pracovníkov, teda vytvoriť tzv. centrá excelentnosti. A keďže práve
v oblasti biotechnológií a biomedicíny dosiahla univerzitná veda solídne európske parametre, zákonite sa tak vytvorili predpoklady pre vznik moderného vzdelávacieho a vedeckého centra excelentnosti aj na UK. Návrh na zriadenie CEBB UK spracovala a predložila do Vedeckej rady UK prof. RNDr. M. Kollárová, DrSc.,
prorektorka UK pre vedeckovýskumnú oblasť, a preto sme ju požiadali, aby nám priblížila vznik a štruktúru nového centra.
Prečo práve biotechnológie a biomedicína?
– Voľba zamerania nového centra vychádza
z priorít 7. RP EÚ, programového vyhlásenia vlády
SR a z doterajších excelentných výsledkov existujúceho, predovšetkým ľudského potenciálu na
Univerzite Komenského. 6. a 7. RP EÚ definujú
ako hlavné priority zdravie a biotechnológie a zámerom Európskej komisie je dosiahnuť, aby v tejto
oblasti zaujala Európa vo svete vedúce postavenie.
Biomedicínsky a biotechnologický výskum nebývalou mierou akceleruje a trh biotechnologických
produktov je podľa OECD v dnešnom svete najrýchlejšie rastúcim trhom. Európska únia počíta
s tým, že v najbližších rokoch v oblasti biotechnológií vznikne trh s tromi miliónmi nových, vysokokvalifikovaných pracovných miest. V posledných
desaťročiach sa rozhodujúcim metodickým a poznávacím nástrojom pre celý biomedicínsky výskum, ako aj pre jeho praktické využitie v podobe
nových, molekulárnych biotechnológií, stala molekulárna úroveň štúdia živých systémov. Molekulárna biológia, ktorá integruje molekulárne aspekty
viacerých biologických odborov, predovšetkým
biochémie, genetiky, mikrobiológie, virológie a ďalších, je hlavným metodickým a inovačným nástrojom biotechnológií. Všetky uvedené disciplíny
majú na UK dlhodobú tradíciu a aj v súčasnosti,
najmä na experimentálne orientovaných fakultách univerzity, sú vytvorené podmienky pre takúto
orientáciu výskumu.
Okrem kvalitného a finančne vynikajúco zabezpečeného vedeckého výskumu v uvedených oblastiach má prevažná väčšina európskych univerzít
výučbu biotechnológie zahrnutú tiež v ponuke
svojich magisterských a doktorandských kurzov.
Podmienky pre to sú vytvorené aj na UK – výučbu
rozhodujúcich vedných disciplín pre biotechnológie napr. dlhodobo rozvíja Prírodovedecká fakulta UK. Má akreditovaný magisterský a doktorandský študijný program Biotechnológie, v ktorých
vhodne kombinuje výučbu biologických a chemických disciplín s cieľom splniť požiadavky na profil
absolventa pôsobiaceho v oblasti molekulárnobiologického, biomedicínskeho výskumu a biotechnológií. Títo absolventi patria v súčasnosti
k tým najhľadanejším a očakávame, že ak sa nám
v oblastí biotechnológií otvorí prístup k programom Euromaster a Eurodoktorand, nájdu uplatnenie aj na celoeurópskom biotechnologickom
trhu práce.
Čo bude poslaním centra?
– Poslaním CEBB UK bude zabezpečiť vzdelávanie a výskum v oblasti biotechnológií a bio-

medicíny pre potreby SR a zároveň dosiahnuť
v tomto smere významné pozície aj v Európskom
výskumnom priestore. Naplnenie tohto zámeru
vidíme predovšetkým v synergickom efekte koordinovaného prepojenia prírodovedného a biomedicínskeho výskumu. Ťažisko riešenia v tomto
období bude založené na výskumných kapacitách
a infraštruktúre Prírodovedeckej fakulty UK, Lekárskej fakulty UK, Jesseniovej lekárskej fakulty UK,
Farmaceutickej fakulty UK, Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky UK, Fakulty telesnej výchovy
a športu UK a Fakulty managementu UK. Práve
toto prepojenie špičkového experimentálneho
výskumu s klinickými pracoviskami a s modernými
manažérskymi prístupmi je nutným predpokladom
pre úspešné uplatnenie biotechnológií v oblasti
praktickej ochrany zdravia. Do budúcnosti centrum
ostáva otvorené pre vstup ďalších partnerov, napríklad z oblasti humanitných vied zaoberajúcich
sa najmä problémami etiky, bioetiky a ochrany
duševného vlastníctva.
Ambíciou EÚ je prepojiť prírodovedný a medicínsky výskum a získané poznatky preniesť nielen
do samotnej klinickej praxe, ale aj do rozvoja bioekonomiky, ako jednej z najziskovejších oblastí
poznatkovej ekonomiky. Súčasťou poslania centra,
okrem výstupov vo výchove a výskume, bude aj
jeho funkcia ako inkubátora nových inovatívnych
firiem v oblasti biomedicíny a biofarmácie. Takéto
spoločnosti vo vyspelých ekonomikách vznikajú
práve v bezprostrednej blízkosti univerzitných
a výskumných centier. Biotechnológie sú oblasťou, kde efektívny transfer poznatkov z výskumu
do praxe bol ekonomicky najúspešnejší..
Aká je stratégia budovania centra?
– Predpokladáme, že centrum sa bude konštituovať v troch etapách. V prvej etape plánujeme vytvoriť virtuálne centrum, ktoré bude združovať
príslušné pracoviská zaoberajúce sa rozvojom
a uplatnením genomiky, proteomiky, bunkového
inžinierstva a bioinformatiky v medicíne a v biotechnológiách. V druhej etape sa budeme uchádzať o národné grantové prostriedky a zapojíme
sa do súťaže o získanie podpory v rámci budovania Národných centier excelentnosti. To však vyžaduje rozšíriť štruktúru o pracoviská SAV a o ďalšie mimobratislavské výskumné kolektívy. V tretej
etape sa budeme usilovať o získanie zdrojov zo
štrukturálnych fondov, z projektov EÚ a koordinovať naše aktivity v rámci dohôd s analogickými
centrami v regióne strednej Európy.
Sme presvedčení, že vytvorenie centra má celoslovenský význam. Niektoré pracoviská UK sú

svojím zameraním jedinečné v SR a výsledky výskumu, napríklad v podobe nových lekárskych
diagnostických metód, sa budú realizovať v celej
SR. Alebo výstupy farmaceutického výskumu do
oblasti priemyslu majú šancu byť realizované v Žilinskom, Prešovskom, Banskobystrickom a Trnavskom VÚC, vzhľadom na lokalizáciu výrobných
kapacít. Na základe existujúcej spolupráce predpokladáme, že vytvorenie centra bude tvoriť istý
zrkadlový obraz pre už existujúce vzdelávacie
a výskumné centrá na univerzitách v Brne a vo
Viedni, spolu s ktorými by sme sa mohli pokúsiť
v rámci Európskeho výskumného priestoru vybudovať vlastný „bioregión“.
Aká je súčasná podoba centra?
– Aktivity na koncipovaní CEBB UK sa začali už
v januári 2006. Zúčastnené fakulty nominovali
svojho zástupcu, ktorý bol členom univerzitného
prípravného výboru a na svojej fakulte plnil funkciu koordinátora. Najprv formou ponuky jednotlivé
kolektívy deklarovali svoje aktivity a ľudský potenciál a následne pri ďalších stretnutiach boli navrhnuté moduly, do ktorých sa dané aktivity zaradili.
V priebehu roka 2006 sa výskumné oblasti konkretizovali a upravovali a v súčasnosti sa pripravuje štatút centra, ktorý presnejšie upraví jeho
fungovanie. Dnes centrum ponúka spoluprácu
v nasledujúcich ôsmich moduloch a v ôsmich podmoduloch:
Modul 1: Diagnostika
Submodul 1.1. Laboratórium DNA diagnostiky
Submodul 1.2. DNA diagnostika patogénnych
a probiotických mikroorganizmov
Submodul 1.3. Diagnostika iná
Modul 2: Farmakogenetika a drug design
Submodul: Farmakogenomika a drug desing
vo vývoji nových kancero- a angiostatík
Modul 3: Bioinformatika a molekulárne modelovanie
Submodul 3.1. Informatika
Submodul 3.2. Bioinformatika
Modul 4: Funkčná a komparatívna genomika
mikroorganizmov
Modul 5: Proteomika a štruktúrna biológia
Submodul 5.1. Bioanalytické separačné metódy
Modul 6: Environmentálne zdravie a genotoxikológia
Modul 7: Knowledge management
Modul 8: Hodonotenie a vývoj liečiv na animálnych modeloch humánnych ochorení
Modul 8.1. Molekulová analýza odpovede CNS
a srdca na hypoxické a ischemické poškodenie.
(jh)

Budova na Žižkovej
už slúži zahraničným študentom
Centrum ďalšieho vzdelávania UK dňa 30. októbra 2006 slávnostne
otvorilo svoju novú budovu na Žižkovej 10, priamo pod bratislavským
hradom. Za účasti predstaviteľov Univerzity Komenského sa otvorenia
zúčastnili zástupcovia Ministerstva školstva SR, reprezentanti veľvyslanectiev a konzulátov, ako i kultúrnych zväzov a inštitúcií. Stuhu slávnostne
prestrihol PhDr. Libor Lubelec, CSc., riaditeľ Centra ďalšieho vzdelávania
UK. Ako informoval, v budove bude sídliť Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov a časť Univerzity tretieho veku.
(jh)
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Stretli sa vedenia spriaznených univerzít
Na pôde Univerzity Komenského sa dňa 12. januára 2007 stretli najvyšší reprezentanti Masarykovej univerzity v Brne – rektor MU prof. PhDr. Peter
Fiala, PhD., prorektori MU, kvestor MU, predseda AS MU a riaditeľ Centra zahraničných štúdií MU s kompletným vedením Univerzity Komenského.
Hostí privítal a rokovanie viedol doc. PhDr. F. Gahér, CSc., rektor UK.
Stretnutie sa začalo v miestnosti Vedeckej rady
UK, kde MUDr. M. Dúbrava, CSc., prorektor UK,
informoval hostí o štruktúre UK, predstavil jej súčasti a uviedol nosné údaje zo základných oblastí
jej činnosti – pedagogickej, vedeckej, medzinárodnej a rozvojovej. V následnej diskusii sa kolegovia z MU dotkli najmä problematík, ktoré rezonujú v oboch republikách, ako napr. získanie
štatútu vedeckej univerzity, dosiahnutie diferencovaného financovania vysokých škôl v závislosti
od ich podielu na vedeckej činnosti, vzdelávanie
v oblasti ošetrovateľstva, snaha dosiahnuť zmeny
kritérií rozdeľovania rozpočtu z úrovne MŠ a pod.
Zvlášť ich zaujal podiel UK na vzdelávaní doktorandov v SR a tiež rozsah a skladba študentov
UK z pohľadu regionálneho zastúpenia.
Hlavným cieľom stretnutia bolo vyšpecifikovanie
možných oblastí vzájomnej spolupráce, ktoré už
boli načrtnuté pri prvom stretnutí zástupcov oboch
univerzít v máji 2006 v Brne. Manažmenty oboch
univerzít sa dohodli na spolupráci v oblasti spoločných doktorandských programov, kde možno
predpokladať pomerne jednoduché doladenie
akreditovaných študijných programov vzhľadom
na jazykovú príbuznosť a totožnosť vedných odborov v minulosti. Vedenie UK podporilo inštitucionalizovanie cezhraničnej spolupráce formou
Zmluvy o strategickom partnerstve medzi Masarykovou univerzitou, Univerzitou Komenského
a Univerzitou vo Viedni, ktorá by deklarovala existenciu výskumnej infraštruktúry a umožnila tak
univerzitám čerpať finančné prostriedky na rozvoj
a vedu z Európskych štrukturálnych fondov. Naj-

bližším krokom bude dopracovanie textu zmluvy
a jej predloženie vedeniu viedenskej Univerzity.
Reálna je i spolupráca v rámci 7. rámcového
programu, najmä pri podávaní spoločných projektov. Výzva bude adresovaná riešiteľom projektov na fakultách MU a UK.
V popoludňajších hodinách navštívila delegácia
MU Prírodovedeckú fakultu UK, kde sa oboznámila s Centrom excelentnosti pre biotechnológie
a biomedicínu UK.

Stretnutie prebehlo v príjemnej a priateľskej
atmosfére a potvrdilo, že spoločná minulosť, jazyková a kultúrna príbuznosť a geografická blízkosť
vytvárajú nadštandardne priaznivé podmienky
pre dobrú spoluprácu. Stanovené ciele tvoria iba
zlomok možností, ktoré máme, a ich splnenie bude závisieť najmä na tom, ako budú prijaté konkrétnymi pracoviskami, pedagógmi, vedeckými
pracovníkmi a študentmi oboch univerzít.
Mgr. M. Belková

Právnická fakulta UK má prvých nositeľov „Cambridge Diploma“
Slávnostným odovzdávaním vysvedčení cambridgskej univerzity „Diploma in an Introduction to English and European Union Law“, ktoré sa
uskutočnilo v piatok 19. januára 2007 v Aule Univerzity Komenského, sa zavŕšil prvý cyklus vzdelávania v anglickom a európskom práve, ktorý na
pôde našej alma mater zabezpečovala Univerzita v Cambridgi.
Projekt ďalšieho vzdelávania sa uskutočnil na
základe Dohody o spolupráci medzi Univerzitou
Komenského v Bratislave a jej Právnickou fakultou a Univerzitou v Cambridgi (V. Británia) v období od októbra 2004 do mája 2006 v priestoroch
Univerzity Komenského. Pedagogický tím tvorili
lektori z Cambridge, ktorí pravidelne mesačne
prichádzali za svojimi študentmi do Bratislavy.
Projekt vzdelávania kombinoval moderné vyučovacie metódy dištančného štúdia s využitím
e-learningovej metódy, série tutoriálov a seminárov a písania odborných assignmentov ako priebežných testov hodnotenia. Účasť troch doktoran-

dov a dvoch učiteľov fakulty v tejto forme štúdia
sa pozitívne prejaví nielen po stránke obsahu, ale
aj metodiky výučby.
Do projektu sa na začiatku prihlásilo 49 účastníkov, avšak vzhľadom na kvalitatívnu i časovú
náročnosť vzdelávací program úspešne ukončilo
24 účastníkov. Niektorí štúdium pre pracovné alebo rodinné dôvody prerušili, pričom ho plánujú
ukončiť v ďalšom ročníku, alebo pokračujú vo
výučbe v inom geograficky blízkom európskom
stredisku – v Prahe či v Budapešti.
Projekt „Cambridge Diploma“ je jediný program,
ktorý umožňuje štúdium mimo samotnej univer-

zity, a preto sa počas celého jeho priebehu kladie
mimoriadny dôraz na priebežné hodnotenie. Na
záver štúdia poslucháči musia vykonať písomné
záverečné skúšky, ktoré sú vyhodnocované vo
V. Británii výlučne podľa domácich kritérií.
Pre všetkých účastníkov, ktorí sa v piatok 19. januára stretli v Aule UK ako Alumni of Cambridge
University, bol tento deň veľmi významný. Úspešným absolventom prišiel odovzdať diplomy prof.
Cornish z Univerzity v Cambridgi a jeho kolegyňa
Denise Ashmore, riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity v Cambridgi.
Úvod slávnostnej udalosti patril profesorovi
Cornishovi, ktorý zablahoželal absolventom a odovzdal im diplomy. Po slávnostných okamihoch
v Aule UK sa úspešní absolventi poslednýkrát
oficiálne stretli pri čaši vína v Rektorskej sieni
UK. Keďže Univerzita v Cambridgi má prepracovaný systém udržiavania kontaktov s bývalými
absolventmi, vrátane absolventov Cambridge
Diploma, viacerí z nich sa budú aj v budúcnosti
stretávať v rámci rozmanitých odborných programov. Už začiatkom marca budú mať niektorí absolventi programu 2004 – 2006 možnosť zúčastniť
sa konferencie k 50. výročiu podpísania Rímskych
zmlúv vo Varšave.
Garantov organizácie štúdia zo strany Právnickej fakulty by veľmi potešilo, ak by sa samotnej
promócie zúčastnili aj reprezentanti našej univerzity.
Doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc.,
Mgr. Lucia Mokrá, PhD.

4

Klady a úskalia čerpania eurofondov
Fakty o financovaní vzdelávania a vedy
Vybudovanie znalostnej ekonomiky bez špičkových vzdelávacích inštitúcií
a rozvoja vedy nie je možné. Na Slovensku pretrváva nepriaznivá situácia
v investovaní do vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Kým v rokoch
2001 až 2005 sa podarilo zvýšiť financovanie na vzdelávanie z 0,63 na
0,72 percenta HDP, priemer Európskej únie sa vstupom nových krajín
znížil z 1,3 na 1,1 percenta HDP, zatiaľ čo podpora vzdelávania v USA je
na úrovni 2,7 percenta HDP. Z krajín V 4 sme na tom dlhodobo najhoršie.
Ešte zúfalejšia situácia je v investovaní do vedy. Súčasné investície do výskumu na Slovensku dosahujú tretinu európskeho štandardu, a ten zase
iba polovicu priemeru krajín na špičke vedy. Na Slovensku sa investície do
vedy od roku 1998 (0,79 % HDP) paradoxne postupne znižovali. Chýbali
a chýbajú investície do infraštruktúry, na zakúpenie prístrojov a zariadení,
ktoré sú nevyhnutné na rozvoj súčasnej modernej vedy.
Zlepšenie financovania vysokých škôl zo štátneho rozpočtu sľubuje vo
vládnom programe aj súčasná vláda. Na to, aby deklarované zvýšenie bolo
efektívne, treba však čo najskôr oficiálne diferencovať vysoké školy na
výskumné a nevýskumné a výskumné univerzity financovať v špeciálnom
režime. Takto získaná významnejšia finančná podpora by umožnila realizovať kvalitný výskum, zatraktívniť vedu a zvýšiť konkurencie schopnosť univerzít na medzinárodnej úrovni.

Pozitíva využívania finančných prostriedkov z eurofondov
Treba si však uvedomiť, že ani zvýšenie financovania univerzitnej vedy
zo štátneho rozpočtu nebude dostatočné. Tak ako v súčasnosti, aj v budúcnosti bude potrebné získavať ďalšie finančné zdroje z národných a medzinárodných grantových agentúr. Vstup Slovenska do Európskej únie
otvoril ďalšiu možnosť čerpať značné prostriedky na vedu a vzdelávanie aj
zo štrukturálnych fondov EÚ. Pri splnení určitých podmienok je možné
z nich čerpať nenávratný finančný príspevok až vo výške 30 – 95 percent
celkových oprávnených nákladov.
Univerzita Komenského okrem zapojenia sa do prioritných tematických
oblastí výskumu 5. a 6. rámcového programu EÚ v značnej miere využíva
aj Európsky sociálny fond (ESF). Ide o jeden zo štyroch typov štrukturálnych fondov, ktorých poslaním je znížiť existujúce rozdiely životnej úrovne
medzi regiónmi v EÚ.
Finančné prostriedky získané z projektov ESF sa využívajú na významné
rozšírenie škály vzdelávacích aktivít, ktoré nie je možné pokryť zo štátneho
rozpočtu, ako napríklad:
– možnosť zabezpečenia vzdelávania pre vlastných zamestnancov, ako aj
pre vlastných študentov a doktorandov (nad rámec bežne ponúkaného)
a získanie certifikátov o absolvovaní akreditovaného vzdelávania,
– nadviazanie užších kontaktov s odbornou a širokou verejnosťou a zabezpečenie jej vzdelávania,
– nadviazanie kontaktov so strednými školami,
– možnosť propagácie štúdia s cieľom získať pre fakulty potenciálnych
budúcich študentov,
– materiálne dobudovanie fakúlt zariadením, kancelárskou a didaktickou
technikou,
– aktivizovanie pracovných kolektívov na vzájomnú spoluprácu,
– posilnenie popularizácie vedy pre spoločnosť,
– rozšírenie zručností zamestnancov v písaní a manažovaní projektov,
– zviditeľnenie fakúlt v celoslovenskom meradle a mnohé ďalšie významné
aktivity.

chodnom registri (napr. živnostenský list), v prípade žiadateľa z verejného
sektora zriaďovaciu listinu alebo podobný dokument (nadačná listina
a pod.) a vymenovací dekrét štatutárneho zástupcu,
– výpis z registra trestov žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou, ako aj štatutárneho zástupcu žiadateľa, nie staršie ako 3 mesiace,
– potvrdenie príslušného daňového úradu o tom, že žiadateľ nie je daňovým
dlžníkom, nie staršie ako 1 mesiac,
– potvrdenie príslušného daňového úradu o tom, že žiadateľ je/nie je platcom dane z pridanej hodnoty a fotokópia karty DIČ (ak je platcom DPH),
– potvrdenie o tom, že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na dôchodkové
zabezpečenie, nemocenské poistenie, zdravotné poistenie a príspevku
na poistenie v nezamestnanosti, nie staršie ako 1 mesiac,
– účtovná závierka (Súvaha a Výkaz ziskov a strát, resp. výkaz o majetku
a záväzkoch, príjmoch a výdavkoch) k 31. decembru predchádzajúceho
roka (resp. mimoriadna súvaha v prípade podnikateľských subjektov,
ktoré boli založené v priebehu bežného roka),
– výročná správa žiadateľa za rok predchádzajúci k predloženiu žiadosti
alebo jej podobný dokument opisujúci činnosť organizácie za predchádzajúci rok,
– potvrdenia, že žiadateľ nie je v konkurze, v likvidácii, resp. nebol voči nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu.
Je tiež nepochopiteľné, prečo pri žiadosti viacerých žiadateľov o projekty
z Univerzity Komenského nestačí vyžadovaná dokumentácia za UK a štatutárneho zástupcu v jednej kópii, ale je potrebná niekoľkonásobná duplicita, čo v prípade obmedzenia platnosti dokladov spôsobuje mnohokrát
stratu nemalých finančných prostriedkov za overovanie dokladov (kolky
a podobne).
Rovnako značne limitujúcim faktorom je obmedzenie platnosti na 1 mesiac. Napríklad zdravotné poisťovne a Sociálna poisťovňa nevydávajú
doklady na počkanie, tento proces trvá minimálne 2 týždne, a za ten čas
plynie lehota platnosti iných dokladov, čo utvára takmer začarovaný kruh
nepružnosti tohto systému.
To sú vymenované len úskalia, s ktorými sa na UK stretávame pri podávaní projektov. Tieto úskalia sa však vyskytujú aj pri realizácii, a v konečnom
dôsledku aj pri účtovnej závierke úspešných projektov.
Najčastejšie sa na našej univerzite opakuje požiadavka fakúlt na prefinancovanie časti alebo celého schváleného projektu, keďže fakulty majú
odsúhlasený spôsob úhrad formou refundácií každé 2 – 3 mesiace po predložení žiadostí o platbu na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Rovnaký posun v pridelení finančných prostriedkov nastáva aj pri odmeňovaní zamestnancov na dohody o vykonaní práce. Napriek tomu, že práca
na dohodu je splnená, finančné prostriedky sú pridelené až pri dofinancovaní projektu, oneskorene o niekoľko mesiacov, niekedy až rok po skončení
projektu. V súvislosti s tým si treba uvedomiť, že rozpočtové organizácie
nie sú pripravené preklenúť takéto vnútorné úverovanie projektov.
Úvahu o pozitívach a negatívach, s ktorými sa stretávame pri podávaní
a realizovaní projektov EÚ, však by sme mali ukončiť optimisticky, pretože
tieto projekty umožňujú uskutočňovať mnohé zmysluplné zámery, ktoré
by sa bez pomoci finančných prostriedkov z eurofondov nemohli v súčasnosti realizovať.
Prof. RNDr. M. Kollárová, DrSc., prorektorka UK
(Forum scientiae et sapientiae č. 3/2006, upravila autorka)

Čo na UK sťažuje čerpanie eurofondov
V prvom rade fakt o maximálnej náročnosti prípravy a manažovaní projektov.
Medzi konkrétne negatíva možno zaradiť aspoň niektoré z nich:
– organizačná a finančná záťaž pre fakulty počas realizácie projektov,
– fyzické a psychické vypätie manažérov projektov, dekanov fakúlt a ostatných zodpovedných pracovníkov,
– maximálna nepružnosť zo strany finančných tokov príslušných ministerstiev,
– nemožnosť realizácie partnerských projektov v dôsledku nelogických
finančných predpisov,
– prehnané nároky na administráciu projektov zo strany predpisov príslušných ministerstiev,
– nemožnosť realizácie zmien (hlavne finančných), ktoré život prinesie počas realizácie projektu oproti návrhu projektu,
– podcenenie náročnosti administrácie projektov zo strany niektorých projektových vedúcich a podobne.
Na ilustráciu administratívnej náročnosti prípravy projektov uvádzame
zoznam príloh, ktoré je nutné spolu s projektom priložiť k žiadostiam o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ:
– výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace alebo notárom overený doklad o oprávnení na podnikanie, ak žiadateľ nie je zapísaný v ob-

Novoročná grafika Magdalény VINTEROVEJ, 3. roč., Katedra výtvarnej
výchovy PdF UK, ktorá sa v celouniverzitnej súťaži o Najkrajší novoročný grafický list umiestnila na 3. mieste.
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V minulom čísle sme informovali o udelení čestného doktorátu UK
Philippe Maystadtovi, prezidentovi Európskej investičnej banky.
Dnes prinášame jeho akceptačnú reč.
Vážený pán rektor, vážený pán dekan, páni profesori, dámy a páni,
predovšetkým mi dovoľte vyjadriť vďačnosť, som mimoriadne dojatý čestným doktorátom, ktorý ste mi práve udelili. Je to už druhý raz, čo ma zahraničná univerzita poctila týmto vyznamenaním a obzvlášť som šťastný,
že je to univerzita v srdci Európy, v tej časti Európy, ktorá teraz konečne
zaujala svoje miesto v spoločenstve európskych národov, z ktorého nemala
byť nikdy vylúčená.
Rozhodol som sa preto venovať tento príhovor niektorým úvahám o budovaní Európy. Moje úvahy budú mať nevyhnutne politický charakter, pretože
každá iniciatíva, ktorá sa opiera o zásadu solidarity a ktorá určuje pravidlá
na dosiahnutie kolektívnych ambícií, je svojou povahou politická. Predovšetkým by som však chcel využiť túto príležitosť a pokúsiť sa objasniť viaceré
nedorozumenia, s ktorými sa často stretávame v rozhovoroch o budovaní
Európy. A to preto, že tieto rozhovory často obsahujú skreslené zastarané
predstavy o novej politickej forme, ktorú prijala Európska únia. To sa týka
najmä tých ľudí, ktorí v tejto iniciatíve vidia vytvorenie dominujúcej, politickej
nadstavby, ignorujúcej kultúrnu rozmanitosť a národnú identitu, vytvorenie
akéhosi nadnárodného superštátu, skrátka akéhosi impéria.
Európska únia neobsahuje nič, čo by sa podobalo impériu, a to z tohto
dobrého dôvodu: väčšina z jej zakladajúcich štátov sa utvárala tvárou v tvár
imperiálnym ambíciám – explicitným alebo iným – svojich susedov. V boji
proti Anglicku sa v storočnej vojne utvoril zárodok francúzskeho štátu, Španielsko sa sformovalo v boji proti Maurom. Bol to boj proti Napoleonovi,
ktorý zjednotil Nemecko, a odpor proti imperiálnym plánom, ktorý viedol
k obrodeniu v Taliansku. Celkom nedávno to bol boj proti sovietskemu
imperializmu, ktorý umožnil národom strednej Európy znovu získať svoju
slobodu a nezávislosť.
Z historického hľadiska majú impériá dva spoločné znaky: vznikajú a udržiavajú sa silou a znamenajú nadvládu jedného národa nad inými.
Európska únia nepredstavuje nič podobného, pretože od samého začiatku
odmietla uvedené dve charakteristické črty impéria. Pri podpisovaní Rímskej zmluvy v roku 1957 Paul-Henri Spaak hovoril o „dosiahnutí najväčšej
dobrovoľnej transformácie v dejinách Európy“ a o tom, že sa tak deje, ako
zdôraznil, „zrieknutím sa akéhokoľvek použitia sily, akéhokoľvek nátlaku,
akejkoľvek hrozby“. Jednou z hlavných charakteristických čŕt európskej
integrácie je preto jej mierová a pacifikujúca povaha, ktorá jej vtláča historický kredit. Európska iniciatíva dokázala natrvalo odstrániť antagonizmus
medzi jej členmi, takže bratovražedná vojna sa zdá byť nemožná. Skutočne,
základná myšlienka, ktorá inšpirovala zakladateľov, bola: zabezpečiť, aby
včerajší nepriatelia, ktorí v priebehu polstoročia stáli proti sebe v dvoch
veľkých vojnách, boli odteraz zjednotení ekonomicky i politicky do takej
miery, aby už viac nemohli viesť medzi sebou vojny. A v tomto smere bola
európska integrácia úspešná. Nikdy sme po celé minulé stáročia neboli
svedkami tak dlhého obdobia mieru medzi štátmi, zapojenými do tohto
procesu.
Úspešné kolá rozširovania sa tiež uskutočnili pokojne a na základe dobrovoľnosti, bez použitia sily alebo nátlaku. Ako ináč si máme vysvetliť, že po
toľkých rokoch ešte stále klope na dvere veľký počet žiadateľov, keby sa
tak dialo cestou násilia a potláčania národov?
Európskej únii teda rozhodne nezodpovedá prvá charakteristika impéria,
nemá však ani tú druhú črtu: nevyznačuje sa politickou nadvládou.
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Je dosť nezvyklé zdôrazňovať, že vo väčšine aliancií existuje dominantná veľmoc, ktorá
aj pri dodržiavaní určitých pravidiel udáva tón, diktuje okruh
pôsobnosti, určuje cestu a fakticky alebo na základe práva
uplatňuje svoje dominantné postavenie. Tak je tomu v prípade NATO a MMF. Keďže som
v priebehu viac ako dvadsiatich rokov zastával funkcie, ktoré mi umožňovali
pozorne sledovať každodennú činnosť európskych inštitúcií, veľmi dobre
som si uvedomil, že v tejto štruktúre existujú podsystémy, teda koalície –
dlhodobé, opakujúce sa, zavše neformálne – ktoré sa, so striedavým úspechom, snažia v mnohých oblastiach vytýčiť pre Úniu osobitný smer. Tak to
bolo často v prípade francúzsko-nemeckej aliancie a zavše v prípade krajín Beneluxu. Južná solidarita spája v niektorých otázkach viaceré stredomorské krajiny, takisto ako škandinávska solidarita často, nie však vždy, spája severské krajiny. Stredoeurópske alebo „Višegrádske“ krajiny sa snažia
obhajovať spoločné stanoviská, aspoň v niektorých oblastiach. No vo všetkých týchto prípadoch nejestvuje nič, čo by svedčilo o hegemónii.
Boli tu určité pokusy, najmä generál de Gaulle sa snažil utvoriť „direktórium“
väčších krajín, ktoré by určovali politiku Spoločenstva. Tento postup opätovne navrhol Nicolas Sarkozy, kandidát na úrad francúzskeho prezidenta,
a menovite z Poľska získal priaznivú odozvu. Ak sa pridržíme faktov a zriekneme sa snov a fantázií, musíme potvrdiť, že sa zatiaľ žiadna väčšia etapa
v budovaní Európy nevyznačovala „direktóriom“, prostredníctvom ktorého
by väčšie štáty presadzovali svoju vôľu nad inými štátmi. Keďže som sa
zúčastnil celého kola rokovaní o Maastrichtskej zmluve a v menovej únii, môžem sa zaručiť, že hoci Nemecko v tomto smere zohralo významnú úlohu,
nepodarilo sa mu pri jednotlivých článkoch presadiť svoje názory a muselo dokonca urobiť svojim partnerom veľké ústupky.
Jedna z najlepších definícií Európskej únie, ktorú poznám, znie, že Európa
je „únia menšín“. Nikto nemá väčšinu; nikto nemôže presadiť svoju nadradenosť nad ostatnými. Skutočnosť, že v Európskej únii nejestvuje žiadna
hegemónia, vysvetľuje aj jej príťažlivosť. Švédsko, Fínsko a Rakúsko sa pripojili, pretože videli, že ostatné krajiny s podobnou rozlohou sa ako členovia
EÚ cítili veľmi dobre a boli reálne zapojené do rozhodovacieho procesu. Krajiny strednej Európy, ktoré boli štyridsať rokov utláčané, to jasne pochopili.
Boli súčasťou impéria a už toho mali dosť; chceli sa pripojiť k Európskej únii,
pretože v nej niet imperiálnych vzťahov.
Jacques Delors o Európskej únii správne povedal, že je to „najdlhšie trvajúci experiment s riadením vzájomnej závislosti v rámci spoločného systému,
ale bez hegemónie jedného štátu“.
Absencia hegemónie tvorí základ inštitucionálnej štruktúry, ktorú navrhli
jej zakladatelia, s jej dvoma rozhodujúcimi prvkami: hlavnú úlohu zohráva
právo iniciatívy a výkonnej funkcie Európskej komisie a dominujúce postavenie práva prostredníctvom Európskeho súdneho dvora. Kladiem na tieto
dve charakteristiky veľký dôraz, pretože dnes by ich niektorí ľudia chceli
oslabiť spochybnením Komisie alebo vznášaním námietok proti rozhodnutiam Európskeho súdneho dvora. Chcel by som ich upozorniť, že takýmto
konaním ohrozujú hlavné charakteristické črty systému: skutočnosti, že
žiadna krajina alebo skupina krajín nemá v Únii dominantné postavenie,
teda absenciu hegemónie. Nemýľte sa, prosím: Komisia a Európsky súdny
dvor sú najlepšími garantmi rešpektovania záujmov menších krajín.
Aj keď Európska únia nie je impérium, nie je to ani federatívny štát. Ukázalo sa, že nie je vhodné používanie tradičných kategórií verejného práva.
Ako jednoznačne povedal profesor Duverger, „Európska únia stelesňuje
model, ktorý je radikálne odlišný od všetkých minulých alebo súčasných
federácií“. Preto opakujúce sa debaty o federatívnej Európe sa vždy ukázali ako jalové.
Právnici vnímali myšlienku spoločného štátu ako súčasť teórie vládnutia,
ako jednu z foriem, kde sa vykonávanie moci môže uplatňovať v rámci
štátnej štruktúry. No vzhľadom na skutočnosť, že tu nemáme do činenia
s vytvorením štátu, túto koncepciu nie je možné uplatniť. Nesporne Je však
možné povedať, že určité aspekty systému Spoločenstva sú inšpirované
federatívnym, takisto ako iné aspekty konfederatívnym usporiadaním. Zhodne s Valérym Giscard d’Estaignom môžeme hovoriť o „čiastočne federatívne spravovanej konfederácii“. Sú to však porovnania, aproximácie, ktoré
sa pokúšajú definovať zložitú realitu, ktorá nie je ani tradičnou medzinárodnou organizáciou, ani zárodkom federatívneho štátu. Je to, ako Jean
Monnet jednoducho, ale správne povedal, „nová politická forma“.
Európska únia nie je ani impériom, ani federatívnym štátom, neohrozuje
ani existenciu štátov ani národné identity, predsa však má svoje požiadavky.
Budovanie Európy znamená, že zúčastnené štáty odmietajú nacionalizmus ako ideológiu, že nevnímajú národnú zvrchovanosť ako „predmet zbož-

ňovania“ (ak máme použiť výraz, ktorý sformuloval slávny historik Toynbee),
že nevyžadujú výhradnú a výlučnú lojálnosť občanov k ich národným štátom. Iniciatíva zakladateľov spočívala práve v snahe presvedčiť zúčastnené
štáty, aby definovali svoje záujmy na základe, ktorý nebol iba čisto národný.
To vysvetľuje ich úspech na kontinente, ktorého krvavé skúsenosti príliš
často poučili, k čomu vedie nacionalistický prístup. Vysvetľuje to aj skutočnosť, prečo európske poslanie dnes prichádza do konfliktu s bezvýznamnými alebo rozsiahlymi prejavmi nacionalizmu, ktoré vznikajú alebo sa opätovne vynárajú v rôznych častiach Európy.
To neznamená, že sa usilujeme rozvíjať európsky nacionalizmus. Občiansku realitu vytvárajú viacnásobné príslušnosti: k svojim mestám, svojim
regiónom, svojim rodinným zväzkom, svojim jazykom, svojim vierovyznaniam atď. V závislosti od času a miesta sa tieto príslušnosti spájajú s ďalšou,
hromadia sa alebo sa navrstvujú na ďalšiu; predchádzajú, sprevádzajú alebo
dopĺňajú štátnu príslušnosť. Z tohto hľadiska Európska únia predstavuje
len jednu príslušnosť medzi ostatnými, ani výlučnú, ani deštruktívnu; je to
len súčasť zložitej reality.
Keď hovorím pred publikom, v ktorom sú početne zastúpení aj mladí
ľudia, chcel by som sa na záver obrátiť na nich a vyzvať ich, aby pokračovali v tejto nádhernej činnosti – v budovaní Európy. Nebuďte voči Európskej
únii ostýchaví alebo rezervovaní, naopak, vo všetkých oblastiach, v ktorých
ide o našu spoločnú budúcnosť, podporujte pokrok a nádej, buďte pripravení prevziať nové zodpovednosti v oblasti bezpečnosti, inovácií, udržateľného rozvoja.
Nech bude Európa pre vás všetkých viac ako „byrokratická mašinéria“,
nech bude Európa dôležitým rozmerom vašej identity a vašej činnosti.

Neváhajte sa zdokonaliť
v informačných technológiách!
V roku 2006 bol Centru informačných technológií UK priznaný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu na projekt
Vzdelávanie v IT – cesta k efektivite, určený pre zamestnancov Univerzity Komenského. Projekt by mal v priebehu nasledujúcich
dvoch rokov umožniť približne 400 pracovníkom, najmä administratívnym a pedagogickým pracovníkom, ale aj manažmentu
a odborným pracovníkom informačného systému univerzity, zdokonaliť sa vo využívaní informačných technológií. Školenie je pre
zamestnancov univerzity bezplatné, koná sa spravidla v pracovnom čase a navyše, až na výnimky, v priestoroch rektorátu. Kurzy sú
koncipované tak, aby sa ich mohli zúčastniť tak začiatočníci, ako aj pracovníci, ktorí ovládajú základné zručnosti a potrebujú sa
zdokonaliť. Za realizáciu projektu je zodpovedné Centrum informačných technológií UK, ktoré vedie RNDr. Martin Domány. Boli
sme preto zvedaví, ako hodnotí doterajšie aktivity centra v tomto projekte.
– S potešením môžem konštatovať, že sa práca na projekte rozbehla veľmi dobre. Zásluhu na tom má celý kolektív CIT a predovšetkým to, že sme mali šťastnú ruku pri výbere kandidátov na
lektorky IT vzdelávania – od prvej chvíle obe vybrané lektorky podávajú pri IT školeniach profesionálny výkon. Chcem spomenúť aj veľmi dobrú spoluprácu s Jazykovým centrom UK, ktoré zabezpečuje
jazykové kurzy angličtiny, a podporu vedenia univerzity, bez ktorej
by sme teraz len ťažko mohli hovoriť o úspešnom projekte.

zAko sa môže záujemca dozvedieť, aké kurzy ponúkate, a kto
sa môže na ne prihlásiť?

zMáte prehľad o tom, koľko kurzov sa od začiatku projektu doteraz konalo?

– Na webovej stránke UK, v priečinku CIT UK, si môžu záujemcovia
vyhľadať stránku, na ktorej je všeobecná informácia o nami uskutočňovaných školeniach a je na nej aj elektronická prihláška. Skrátená
adresa je cit.uniba.sk/kurzy. Pri vyplňovaní prihlášky si uchádzač –
zamestnanec univerzity zvolí kurz, o ktorý má záujem, ponúknu sa
mu termíny, v ktorých sa kurz koná a dozvie sa aj aké predchádzajúce vedomosti sa vyžadujú na bezproblémové zvládnutie kurzu. Informácie, ktoré nie sú uvedené na www stránke, sa môže telefonicky
dozvedieť na tel. č. 59244 102.

– Začnem s tými dlhodobými, t. j. s kurzami anglického jazyka.
Konajú sa dvakrát do týždňa počas celého semestra a účastníci školenia sú rozdelení do piatich skupín podľa stupňa ovládania anglického jazyka.

zElektronická prihláška už je na informatickom pracovisku zrejme
samozrejmosťou. Znamená to, že ste úplne odbúrali v agende
okolo školení papierovanie?

IT vzdelávanie sa sústreďuje na kurzy krátkodobé, 4 – 5 dňové,
a o ich členení sme už v Našej univerzite informovali. Týchto kurzov,
zameraných najmä na zdokonalenie sa frekventantov v používaní
operačného systému Windows a na ovládanie kancelárskeho balíka MS Office, bolo v minulom štvrťroku (t.j. od začiatku realizácie)
uskutočnených 23.
zPredpokladám, že za týchto podmienok sú kurzy pre zamestnancov UK atraktívne a že je o ne veľký záujem.
– Áno, na nedostatok záujemcov sa nemôžme sťažovať. Už máme
pripravený aj harmonogram IT kurzov až do mája 2007 a viaceré
termíny sú už dnes obsadené. Okrem toho samozrejme beží letný
semester jazykových kurzov v Jazykovom centre UK. Pre vysoký
záujem sme dokonca pri niektorých školeniach museli prehodnotiť
pôvodne zamýšľaný „komorný charakter“ školenia.

– Žiaľ, nie je to také jednoduché. Z pohľadu CIT by elektronické
prihlásenie sa stačilo. Pretože sa ale školenie koná v pracovnom
čase, potrebujeme písomný súhlas nadriadeného s tým, že sa jeho
pracovník školenia zúčastní. Naše súčasné IT prostriedky neumožňujú vhodným spôsobom vyjadriť tento súhlas elektronicky, preto je
papier zatiaľ nutnosťou. Bez papierovania sa nezaobíde ani agenda
spojená s Európskym sociálnym fondom, ale to je už záležitosť celkom iná.
Verím, že tento náš rozhovor podnieti ďalších záujemcov o zdokonalenie sa v počítačovej gramotnosti, prípadne v jazykových
kompetenciách, ktorí doteraz s prihláškou váhali. Želám vášmu
pracovisku, aby ste tento záujem dokázali uspokojiť a aby z kurzov odchádzali frekventanti spokojní a dokonalejšie pripravení na
vykonávanie svojich pracovných povinností.
(ps, jh)
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Čo je nové na novom webe UK?
Časť 1.
V polovici januára nastala na internetových stránkach http://www.uniba.sk
dlho očakávaná zmena. Viditeľne sa zmenil ich vzhľad, usporiadanie,
ovládacie prvky, pribudli nové funkcie. Zmenili sa aj veci, ktoré unikajú
prvému pohľadu. Zmenila sa technológia prípravy nových stránok, organizácia práce, mechanizmy zodpovednosti za obsah a formu každej
stránky a podstatne sa zvýšil rozvojový potenciál celej prezentácie.
Návštevníkovi, ktorý dobre poznal starú prezentáciu, sa môže zdať, že
za tieto parády platí privysokú daň. Informácie, ku ktorým včera ľahko pristupoval, dnes musí vyhľadávať v novej štruktúre, na ktorú si musí zvykať.
Pokúsim sa ukázať, že všetky zmeny boli užitočné a boli motivované hlavne snahou o používateľský komfort na strane návštevníka, ktorý hľadá
nejakú informáciu. Vývojový tím veľmi vážne analyzoval skúsenosti z najlepších prezentácií popredných svetových univerzít a opieral sa o overené
zásady súčasného webdizajnu. S cieľom poznať typického návštevníka cez
jeho záujmy a možnosti, analyzoval návštevnosť vybraných stránok starej

prezentácie a štatisticky zisťoval, aké technické prostriedky používate na
čítanie stránok (rýchlosť pripojenia, pracovnú platformu, typ prehliadača,
veľkosť monitora, farebnú hĺbku zobrazenia a pod.).
Jednou z ambícií návrhára moderného systému je dosiahnuť, aby
návštevník zvládol jeho používanie vlastnou intuíciou bez toho, aby potreboval absolvovať rozsiahle školenie alebo štúdium hrubých manuálov. Samozrejme, intuícia návštevníka vyrastá z jeho predchádzajúcich
skúseností a môže byť rôzna, ale v každom prípade by mala stačiť na to,
aby sa, aj za cenu niekoľkých pokusov a omylov, dostal k informácii, ktorú
hľadá.
Druhou ambíciou návrhára je poskytnúť návštevníkovi nové funkcie, ktoré mu jeho hľadanie spríjemnia. Ani na to, aby ste tieto funkcie mohli používať, netreba školenie, ale treba upozorniť na ich existenciu a zmysel –
ďalej to pôjde samo. Povedzme si o nich pár slov a začneme rovno na titulnej
stránke.

Oblasť 1: Výberové menu. Tu sú definované základné vetvy navigačného stromu. Aby sme pomohli návštevníkovej intuícii, za farebným názvom vetvy, napríklad O univerzite: nasleduje vymenovanie niekoľkých
vybraných podvetiev, v našom príklade Orgány univerzity, Súčasti univerzity, Rektorát atď. Vo výberovom menu zoznam podvetiev nie je úplný,
ale dáva návštevníkovi jasnejšiu predstavu, čo sa skrýva za trochu nejednoznačným názvom O univerzite, a umožňuje mu bez ďalšej námahy preskočiť na podvetvu, ktorá ho zaujíma – stačí klepnúť na príslušný názov
podvetvy. Ak chce návštevník vidieť celú štruktúru, ktorá patrí do vybranej
vetvy, klepne na farebný názov vetvy a tým si otvorí ďalšiu stránku s ďalšími podrobnosťami. Ak získate dojem, že niektorá dôležitá stránka je ťažko
prístupná, pretože je zastrčená niekde hlboko, môžete požiadať administrátora webu, aby uvážil jej sprístupnenie priamo z titulnej stránky.
Oblasť 2: Cieľové skupiny. Návštevník, ktorý sa zaujíma o konkrétnu fakultu, využije ľavé okienko v oblasti 2, čím sa presunie na titulnú stránku
príslušnej fakultnej prezentácie. Z pohľadu návštevníka by bolo veľmi
vhodné, keby tam našiel podobnú štruktúru a navigačné prvky, ako videl
na univerzitnej stránke alebo na stránke inej fakulty našej univerzity. Príkladom, ako sa to dá realizovať, je prezentácia Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky UK. Inými príkladmi cieľových skupín sú Uchádzač o štúdium, Študent, Absolvent, Zamestnanec alebo Verejnosť. Na voľbu týchto
cieľových skupín slúži druhé okienko v oblasti 2. Výsledkom je prispôsobenie výberového menu v oblasti 1 a v pravom okienku oblasti 2 sa
zafixuje názov vybranej cieľovej skupiny. Ak si návštevník zvolí napríklad
cieľovú skupinu Uchádzač o štúdium, vo výberovom menu v oblasti 1 vystúpia do popredia také ponuky ako História UK, Kde nás nájdete?, Info
o možnostiach štúdia, Podpora študentov so zdravotným postihnutím a pod.,
o ktorých predpokladáme, že môžu uchádzača zaujať. Ak sa potrebujete
vrátiť do úplného menu, klepnite na logo univerzity.
Oblasť 3: Textové vyhľadávanie a iné. Jednoduché textové vyhľadávanie
spustíte, ak do textového okienka v oblasti 3 napíšete hľadané slovo a klep-

nete na trojuholníček vpravo od okienka. Ak napíšete viac slov oddelených
medzerou, implicitne platí logická spojka AND. Širšie možnosti vám ponúka
ponuka Rozšírené vyhľadávanie. Zdôrazniť treba, že funguje aj textové vyhľadávanie v PDF dokumentoch.
Oblasť 4: Novinky. To sú aktuálne oznamy, výzvy a ponuky, ktoré sa
viažu na dlhší časový interval a chceme na ne sústrediť pozornosť akademickej obce. Aby boli vždy aktuálne, autor takejto správy musí uviesť dátum
jej „exspirácie“. Systém automaticky vyradí novinky, ktoré už exspirovali,
a ostatné usporiada tak, že na začiatku zoznamu budú tie, ktoré sú dnes
najbližšie k dátumu svojej exspirácie, a teda akademická obec má poslednú
možnosť reagovať na ich obsah. Názvy dvoch noviniek, ktoré sú v tomto
zmysle najaktuálnejšie, sa zobrazia v oblasti 4. Ak si chcete prezrieť aj menej naliehavé novinky, klepnite na nadpis Novinky. Odporúčam ešte jeden
pohľad na novinky. V oblasti 1 klepnite na ponuku Aktuálne. Zobrazí sa vám
zoznam piatich posledne publikovaných noviniek zoradených podľa dátumu
publikácie bez ohľadu na dátumy ich exspirácie.
Oblasť 5: Kalendár podujatí. To sú aktuálne oznamy o konaní podujatí,
pri ktorých pozývame záujemcov s uvedením miesta, dátumu a času začiatku podujatia. Systém automaticky vyradí záznamy o podujatiach, ktoré
sa už konali, a ostatné usporiada podľa dátumu konania tak, že na začiatku
zoznamu sú tie, ktoré sú časovo najbližšie. Názvy prvých dvoch podujatí
sa zobrazia v oblasti 5. Ak si chcete prezrieť aj neskoršie podujatia, klepnite na nadpis Kalendár podujatí.
Oblasť 6: Vyhľadávanie osôb a iné. Ponuka Obrazová galéria má rovnaký
význam ako v starej prezentácii. Ponuka Úradná výveska otvára inštrukcie
o prístupe k informáciám, ktoré musí organizácia zverejňovať podľa zákona
č. 211/2000 Z.z , prípadne podľa iných zákonov. Ponuka Vyhľadávanie
osôb otvára vyhľadávaciu službu, ktorá je naviazaná na priebežne aktualizovanú databázu pracovníkov a študentov. Potrebné poučenie nájdete vo
formulári, do ktorého budete vpisovať svoju požiadavku na vyhľadávanie.
Ponuka Login / Logout slúži pre vstup do univerzitného intranetu.
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V tomto príspevku sme nevyčerpali ani problematiku titulnej stránky.
Všimnite si napríklad ponuku v jej poslednom riadku. O RSS kanáloch ponúkneme informáciu v niektorom budúcom čísle NU. Zvláštny článok
venujeme aj otázkam spolupráce pri tvorbe prezentácie celej UK.
Vývojový tím si od začiatku uvedomoval zložitosť a rôznorodosť univerzity,
ktorá sa premieta do množstva požiadaviek na jej internetovú prezentáciu.
V pilotnom projekte, ktorého výsledok predkladáme univerzitnej akademickej
obci aj širšej verejnosti, sme vyriešili prezentáciu jednej časti univerzitného
organizmu. Súčasne vznikol model riešenia prezentácie ďalších súčastí
univerzity. Prakticky bol vyskúšaný na FMFI UK, ktorej nová prezentácia je
už prístupná, a na FiF UK a EBF UK, kde práce na konverzii sú pred dokončením. Veľmi vážne sa o projekt zaujímajú aj ďalšie súčasti UK. Vývojový
a teraz už aj realizačný tím projektu môže súčastiam univerzity poskytnúť
priestor na serveri s potrebnou kapacitou a technickou podporou, odla-

Je lepšie sa spýtať ako nevedieť
O činnosti Poradenského a rozvojového centra
Fakulty managementu UK
Poradenské a rozvojové centrum Fakulty managementu UK vzniklo
v r. 2005 a je finančne podporované Európskym sociálnym fondom
(ESF). Poslaním centra je poskytovať kvalitné a cenovo prístupné poradenské služby ohľadne založenia a riadenia podniku najmä študentom nemanažérskych a neekonomických odborov. Zároveň poskytuje
študentom fakulty možnosť absolvovať v centre odbornú prax v oblasti
poradenstva.
Spôsob poskytovania poradenských služieb
Poradenstvo poskytujú študenti FM UK v spolupráci s internými
a externými expertmi. Ako sa môžeme spoľahnúť, že študenti poskytnú
profesionálne poradenstvo? Odpoveď je jednoznačná. Aby mohli študenti FM UK poskytovať kvalitné poradenstvo, musia prejsť viackolovým
výberom, v ktorom sa berú do úvahy doterajšie výsledky v škole, skúsenosti študentov, ako aj relevantné zručnosti, ktoré môžu využiť ako
poradcovia. Vybraní študenti absolvujú systém školení, seminárov
a tréningov, v ktorých získajú všetky nevyhnutné zručnosti potrebné
pre poskytovanie kvalitného poradenstva. Poradenskú činnosť následne vykonávajú pod odborným dohľadom expertov, ktorí sú nielen nápomocní študentom, ale sú aj zárukou profesionálneho riešenia problémov. Medzi interných expertov patria najmä pedagógovia z FM UK.
Externými expertmi sú ľudia z praxe, ktorí pôsobia v rôznych oblastiach,
ide napr. o odborníkov na audit, právo, účtovníctvo, marketing, ľudské
zdroje a iné. Dá sa teda povedať, že úlohou expertov je poskytovanie
dostatočných teoretických aj praktických vedomostí z oblastí súvisiacich s poradenstvom, ako aj podpora pri konkrétnych riešeniach problémov. Experti garantujú kvalitu výstupu pre klienta.
Kto sú klienti centra
Poradenské a rozvojové centrum FM UK poskytuje poradenstvo začínajúcim alebo už existujúcim malým podnikateľom. Konkrétne ide
o tieto skupiny klientov:
– študenti a absolventi vysokých škôl, ktorí majú nápad a chcú začať
podnikať alebo konzultovať realizovateľnosť nápadu,
– absolventi, ktorí nemajú presnú predstavu, ale tiež uvažujú o podnikaní,
– začínajúci podnikatelia alebo zakladatelia malých podnikov.
Čo vie centrum ponúknuť?

• Poradenské a rozvojové centrum poskytuje nasledovné služby:
• vypracovanie podnikateľského zámeru,
• zabezpečovanie administratívneho procesu založenia firmy,
• pomoc s prípravou zmlúv, dokumentov a účtovných dokladov,
• analýza nákladov a finančnej štruktúry,
• overovanie uskutočniteľnosti podnikateľského zámeru,
• analýza trhového prostredia – konkurenti a zákazníci,
• návrhy marketingovej stratégie, marketingových nástrojov a plánov,
• ďalšie úlohy podľa dohody.

dené riešenia, šablóny, školenia a konzultácie. Zo strany súčasti okrem rozhodnutia treba pripraviť aj realizačný tím, ktorý dokáže v relatívne krátkom
čase vykonať konverziu existujúcej prezentácie do nového systému.
Na záver ešte jedna dôležitá poznámka: Vytvorením realizačného tímu
a konverziou starej prezentácie do nového tvaru sa práca len začína. Ak nová
prezentácia má splniť očakávania, vedenie inštitúcie musí zaistiť kvalitu, aktuálnosť a úplnosť ponúkaných informácií a realizačný tím zase ich včasné
publikovanie, opravy a archivovanie. Samozrejme, musíme už uvažovať aj
o ďalších zmenách a inováciách, aby sme udržali krok s neustálym rozvojom
informačných a komunikačných technológií.
Svetozár Kalavský,
správca internetovej prezentácie UK

Ekumenický preklad
Starej zmluvy dokončený
Vyspelosť národov v Európe by sa nemala posudzovať len podľa
priemernej dĺžky života, počtu osobných automobilov či výšky
HDP, ale podľa toho, či dotyčný národ má ekumenický preklad
Biblie. Medzi národy, ktoré sa môžu pochváliť ekumenickým prekladom Biblie, sa onedlho zaradia aj Slováci.
Práca na ekumenickom preklade Biblie sa začala v roku 1988.
Tento projekt podporili všetky cirkvi a náboženské spoločnosti,
ktoré boli zaregistrované vo vtedajšom Československu. Ich najvyšší predstavitelia vytvorili riadiacu komisiu a menovali odborníkov do dvoch prekladateľských skupín: pre preklad Starého zákona (Starej zmluvy) a pre preklad Nového zákona (Novej zmluvy).
Koordináciu práce oboch prekladateľských skupín prevzala Československá biblická spoločnosť, od roku 1993 Slovenská biblická spoločnosť.
Preklad Novej zmluvy a starozmluvnej Knihy žalmov vyšiel už
v roku 1995. Preklad textu Starej zmluvy, ktorá je asi štyrikrát rozsiahlejšia ako Nová zmluva, bol dokončený až v týchto dňoch.
Na preklade Starej zmluvy začali pracovať trinásti odborníci zo
šiestich cirkví. Z tejto pôvodnej zostavy sa šiesti nedožili dokončenia prekladu a piati sa z rôznych dôvodov (napr. poverenie vysokou cirkevnou funkciou) prestali podieľať na spoločnej práci.
Z tohto dôvodu bola prekladateľská komisia neustále doplňovaná. Len dvaja prekladatelia (Dr. Zemánek a prof. Bándy) pracovali od začiatku do konca.
Práca trvala tak dlho jednak preto, lebo všetci prekladatelia mali
a majú aj iné povinnosti či už na farách alebo na bohosloveckých
fakultách, a jednak preto, lebo preklad textu v rozsahu 1343 normostrán zo starobylého semitského jazyka, akým je hebrejčina,
do modernej slovenčiny, nie je jednoduchá úloha. Pri preklade
boli dôsledne dodržané Smernice pre medzikonfesijnú spoluprácu
pri prekladaní Biblie, na ktorých sa dohodol vatikánsky Sekretariát
pre jednotu kresťanov so Spojenými biblickými spoločnosťami
v roku 1987. Základnou zásadou tejto smernice je to, že medzikonfesijné preklady sa opierajú o hebrejský text Starej zmluvy
a o grécky text Novej zmluvy.
Prekladatelia odovzdali text prekladu Starej zmluvy na slávnostnom stretnutí dňa 30. januára 2007 predstaviteľom Slovenskej biblickej spoločnosti (SBS), Konferencie biskupov Slovenska (KBS), Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike
(ERC). Predstavitelia cirkví a Biblickej spoločnosti sa v najbližšom
čase dohodnú na technických, ekonomických a právnych otázkach, aby ekumenický preklad celého Písma svätého mohol byť
vytlačený čo najskôr.

Ako nás osloviť?
Žiadosť o poradenské služby je potrebné zaslať prostredníctvom
e–mailu, v ktorom je uvedené meno, kontaktné údaje, existujúca alebo
zamýšľaná podnikateľská činnosť a rámcové definovanie problému.
www.prc.sk (doména spustená v priebehu februára)
e–mail: prc@fm.uniba.sk

Na preklade sa v značnej miere podieľali pedagógovia Univerzity
Komenského: okrem biblistov z oboch teologických fakúlt sa na
prekladateľskej práci zúčastnil aj prof. D. Škoviera z FiF UK. V novozmluvnej komisii tvorili pedagógovia UK „najsilnejšiu frakciu“
a v starozmluvnej komisii mali nadpolovičnú väčšinu.

Dobrucká Lucia, Mrva Miloš – manažéri projektu, FM UK

Prof. ThDr. Juraj Bándy
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80-ročný prof. MUDr. Karol Kapeller, DrSc., – môj morfologický otec
Podujal som sa na veľmi ťažkú úlohu. Veľmi
ťažkú preto, lebo o tomto vzácnom, dobrom
človekovi, ktorému akoby sa s pribúdajúcimi
rokmi stupňovali len dobré vlastnosti, sa už
veľmi mnoho povedalo, ba i napísalo. Neustále
rozvážny, s príslovečnou úctivosťou a stálym
úsmevom na tvári, so šibalskými očami a snehobielymi kučerami na hlave, sa elegantným
krokom pohybuje po Teoretických ústavoch Lekárskej fakulty UK v Bratislave dodnes. Bol by
hriech, aby sme sa pri príležitosti jeho 80. narodenín pri ňom nepozastavili a nepripomenuli
si jeho život a čo zaň vykonal pre naše malé
Slovensko.
Prof. Kapeller sa narodil 12. novembra 1926
v Chtelnici. Je to neveľká obec na východnom
svahu Malých Karpát v blízkosti Dobrovodskej
kotliny. Chtelnica a okolie mu tak prirástli
k srdcu, že dodnes do tohto svojho raja chodí
čerpať energiu. Základnú školu vychodil v rodnej obci a v roku 1939 išiel študovať na Trnavské gymnázium. Pre dedinského chlapca, zvyknutného na široké lono prírody, to bola veľká
zmena. Začiatky boli ťažké, ale dobre vychovaný svojimi rodičmi, za pomoci profesorov,
dobrých priateľov, športu a pohľadov na trnavské dievčence, prežil aj toto, isto zložité obdobie mladého života.
Vďaka svojej láske ku všetkému živému a za
veľkej podpory rodičov rozhodol sa ísť študovať na Lekársku fakultu vtedajšej Slovenskej
univerzity do neďalekej Bratislavy. Na Lekárskej fakulte začal študovať v školskom roku
1947/48. Počas štúdia ho stihli vážne životné
problémy, keď na začiatku 2. ročníka mu zomrel otec a on vážne ochorel. Zocelený húževnatosťou, cieľavedomosťou a vrodenou schopnosťou prekonávať prekážky, zvládol aj tieto
v jeho veku veľmi vážne problémy a po úspešných šiestich rokoch štúdia bol 11. decembra
1952 promovaný na doktora medicíny.
Po ukončení štúdia mu distribučná komisia
predurčila celoživotnú dráhu morfológa. Nastúpil na Anatomický ústav materskej fakulty
v januári 1953, kde viedol praktické cvičenia,
pitvy a prednášal 25 rokov. Výborne zapadol
do vtedajšieho tvorivého kolektívu mladých
ľudí a stal sa jeho veľmi platným členom. Hoci
väčšina jeho najbližších spolupracovníkov sa
uplatnila na klinikách, zostal verný morfologickým odborom. Založil na anatómii elektrónovomikroskopické pracovisko, zaviedol nové
metodiky výskumu a s porozumením vtedajšieho vedúceho ústavu prof. Čierneho rozvinul

výskum ultraštruktúry nervového systému.
Z tohoto pracoviska v rokoch 1964 – 1965
odišiel na študijný pobyt s pedagogickým úväzkom na Department of Anatomy and Human
Biology, Medical Faculty, Sheffield University
v Anglicku. Tu sa prejavila jeho extrémna pracovitosť, ktorá mu priniesla objaviteľské práce
v oblasti prúdenia axoplazmy v autonómnych
nervových vláknach. Výsledky práce uverejnené v Proccedings of the Royal Society B,
Journal of Fysiology, Journal of Pharmacology
sú citované v najprestížnejšej svetovej Gray´s
Anatomy v kapitole Axonal Flow. Túto etapu
práce zavŕšil napísaním diela „Štruktúra autonómneho nervového vlákna“ (Bratislava, SAV,
1997, 160 s.). Pre prácu na morfologických
disciplínách dokázal získať aj mladých nadšencov, ktorých entuziazmus starostlivo usmerňoval. Patria medzi nich známi vedecko–
pedagogickí pracovníci, napr. prof. P. Mráz,
prof. F. Čiampor, prof. V. Bauer, doc. M. Mikulajová, m. prof. K. Belej, doc. H. Strakele,
doc. J. Mentel, doc. E. Rovenská, doc. I. Škodáček, Ing. J. Polónyi, MUDr. D. Slováková,
MUDr. D. Hornáček.
Ďalšiu kapitolu vedecko-pedagogickej práce
začal v roku 1980 na Ústave histológie a embryológie LF UK v Bratislave, kde sa stal
vedúcim ústavu a ako emeritný profesor na
ňom pôsobí dodnes. Jeho aktivita na tomto

ústave smerovala k odstráneniu veľkého nedostatku učebných textov pre lekárske fakulty. V spolupráci s českými profesormi (Klika,
Vacek, Dvořák) napísal celoštátne učebnice
Histológia, Embryológia a učebnicu Histológia
pre stomatológov v slovenskom a českom
jazyku. V spolupráci s MUDr. Strakelem napísal skriptá Cytológia pre medikov a knižné
vydanie Cytomorfológia v dvoch vydaniach.
V spolupráci s doc. Pospíšilovou napísal skriptá
Blastogenéza a kriptá Organogenéza, knižné
vydanie Embryológia človeka a Embryologický
atlas v slovenskom a anglickom jazyku. Všetky
učebnice sa používajú dodnes.
Nemôžem nespomenúť prekrásnu, závideniahodnú kapitolu jeho života. Je to jeho rodina. Pokojný záliv vo vlnobití života a veľké
porozumenie pre pracovné úsilie i pre všetky
huncútstva mu vytvára manželka. Prof. MUDr.
Alica Kapellerová, DrSc., známa pediatrička,
vzácny človek, mu je dodnes veľkou oporou
a majákom, ku ktorému sa stále rád vracia pre
lásku, starostlivosť a porozumenie. Syn Karol,
úspešný lekár v Anglicku a dcéra Dagmar,
známa telovýchovná lekárka, sú dostatočnou
hrdou vizitkou tohoto manželského páru.
Okrem vedecko-pedagogickej práce otvoril
a nezanedbal aj ďalšiu komnatu svojho života.
Svoj talent a hlboké citové založenie vkladá
do veršov už od svojich gymnaziálnych rokov.
Témy pre svoje básne čerpá zo širokej škály
celého bohatého života. Je skutočný sviatok
pre každého čitateľa vnímať hĺbku citov, duše
a myšlienok autora vyjadrených v rýmoch.
Obdivuhodná škála tém spracovaných vo
veršoch vyjadruje činorodý talent človeka –
„vedca so srdcom básnika“ – ako je napísané
o prof. Kapellerovi. Doteraz mu knižne vyšli
zbierky: V rodisku láska zrodená (2000); Druhým dychom (2003); Pod mikroskopom duše
(2005). V súčasnosti pripravuje do tlače ďalšiu
zbierku.
Ako pedagóg na LF UK počas 53 rokov pôsobenia učil poznávať morfologickú stavbu
ľudského tela stovky budúcich lekárov z celého Slovenska. Prajme mu teda mnoho zdravia, pohody v rodine, mnoho dobrých prajných
priateľov, čistú myseľ, oblietanie múz, plodné
pero a všetko naj – aby ešte dlho šíril okolo
seba jemu vlastnú charizmu.
S úctou,
Doc. MUDr. Kamil Belej, CSc., mim. prof.
JLF UK, vedúci ÚHE JLF UK Martin

Evanjelická fakulta UK dočasne bez strechy
Hurikán Kyrill, ktorý narobil veľké škody na európskom kontinente,
značne poškodil aj strechu komplexu Evanjelickej bohosloveckej fakulty
UK. Silný nárazový vietor v noci z 18. na 19. januára 2007 podfúkol strechu (išlo doslova o podfuk) internátnej časti a približne 400 m 2 strešnej
krytiny odvial na aulu a na administratívnu časť budovy. Šťastím v nešťastí
bolo, že nik nebol zranený a nedošlo k poškodeniu cudzieho majetku.
Škody na budove boli odhadnuté na 900 tisíc až 1 milión Sk. Keďže došlo
k zatekaniu do budovy a k znefunkčneniu bleskozvodov, musel byť prerušený pedagogický proces a zatvorený internát.
Na tomto mieste sa chcem poďakovať príslušníkom Hasičského zboru,
ktorí promtne a profesionálne zabezpečili budovu a spojazdnili okolité komunikácie, a firme Hydros, ktorej pracovníci neodkladne začali opravovať
poškodenú strechu. Ak poveternostné podmienky dovolia pokračovať
v prácach, letný semester by sa mohol na našej fakulte začať podľa celouniverzitného harmonogramu, teda 12. februára 2007.
J. Bándy
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K nedožitým osemdesiatinám
profesora Greguša
Kolegovia, priatelia i rodina si dňa 22. decembra 2006 pripomenuli nedožité osemdesiatiny
prof. RNDr. Michala Greguša, DrSc., vynikajúceho slovenského matematika.

Osobnosť prof. M. Greguša bola spätá s akademickou pôdou – celý svoj život zasvätil rozvoju
školstva, výchove študentov a predovšetkým rozvoju matematiky. Nie nadarmo matematiku nazýval kráľovnou vied.
Prof. M. Greguš Patril medzi popredných slovenských matematikov, vo svojej vedeckej práci
rozpracoval teóriu lineárnych diferenciálnych
rovníc tretieho a vyšších rádov. S jeho menom je
spojený pojem zväzkov riešení lineárnych diferenciálnych rovníc tretieho rádu, ich vzťah k rovniciam

druhého rádu; pomocou nich odvodil nevyhnutné
a postačujúce podmienky pre diskonjugovanosť
a úplnú oscilatorickosť riešení rovnice tretieho
rádu.
Inou skupinou problematiky, ktorou sa zaoberal,
boli okrajové úlohy vyšších rádov obsahujúce
jeden alebo dva parametre. Zaviedol pojem Greenovej funkcie pre viacbodové okrajové úlohy.
Intenzívne sa tiež zaoberal aj asymptotickými
vlastnosťami riešení diferenciálnych rovníc vyšších rádov. Mnohé svoje výsledky zovšeobecnil
pre kvázilineárnu rovnicu tretieho rádu a pre lineárnu diferenciálnu rovnicu n-tého rádu. Jeho
výsledky a metódy vedeckej práce sa stali významné pre technickú i fyzikálnu prax.
Publikoval v domácich i zahraničných časopisoch, na ktoré nadväzujú aj dnes početní matematici. Podstatným prínosom bola najmä jeho
monografia Lineárna diferenciálna rovnica tretieho
rádu (1982, v angl. preklade vyšla vo vydavateľstve D. Reidel Publishing Company, Dordrecht,
Boston, Lancaster, Tokyo 1987).
Akademik Greguš, dekan Prírodovedeckej fakulty UK, prorektor Univerzity Komenského, stály
delegát bývalého Československa v UNESCO

v Paríži, prvý a dlhoročný dekan Matematickofyzikálnej fakulty UK, prevzal v roku 1996, pri príležitosti svojich sedemdesiatych narodenín, Veľkú
zlatú medailu Univerzity Komenského za svoju
dlhoročnú pedagogickú, vedeckú i organizátorskú činnosť, za zásluhy o výstavbu vysokoškolského areálu v Mlynskej doline v Bratislave, ako
aj za zásluhy o založenie a vznik Matematickofyzikálnej fakulty Univerzity Komenského.
Vo voľných chvíľach bol prof. M. Greguš vášnivým športovcom. Jeho zanietenosť pre šport sa
prejavovala ešte v časoch existencie Šmeralky,
kde so svojimi kolegami hrávali volejbalové zápasy, a so zmyslom pre fair play, jemu tak vlastným,
viedol často futbalové mužstvo učiteľov v zápasoch so študentmi. Vzťah k prírode sa odrážal
najmä pri organizovaní matematických výletov,
ktoré boli neodmysliteľnou súčasťou rozvíjajúcej
sa Katedry matematiky ešte na Prírodovedeckej
fakulte UK.
Vzácny a nevšedný človek, medzinárodne uznávaný vedec, zanietený pedagóg, diplomat, neúnavný organizátor a múdry a rozvážny akademický funkcionár. To bol prof. Michal Greguš.
(dg)

PUBLIKÁCIE VYDANÉ VO VYDAVATEĽSTVE UK
v októbri 2006 – januári 2007

Študijná literatúra
Bartík, I. – Jandzík, D.: Zoologický slovník. Plazy – Reptilia
Breza, J. – Kliment, J. – Valanský, L. a kol.:
Všeobecná a špeciálna urológia pre poslucháčov lekárskych fakúlt
Buc, M. – Bucová, M.: Základná a klinická imunológia pre ošetrovateľstvo
a iné nelekárske odbory
Cihová, J. a kol.: Textbook for Students of Life Science.
English for Specific Purposes
Gahér, F.: Stoická sémantika a logika z pohľadu intenzionálnej logiky
Horňanová, S.: Synagógy. Kontinuita medzi synagógé a ekklésia
Javorka, K. – Čalkovská, A. – Mokrá, D. – Tonhajzerová I.:
Medical physiology. Laboratory manual
Javorka, V. – Janková, M. – Tomandlová, A.: Praktické cvičenia
z preventívnej stomatológie
Judák, V.: Kresťanstvo v antickom svete
Kišš, I.: Sociálna etika
Kolektív: Atlas obyvateľov Slovenska
Kontseková, E. – Kontsek, P.: Základy špeciálnej imunológie
Lainšček, F.: Myšlienôčky. Desať rozprávok
Likavský, P.: Všeobecná didaktika geografie
Lysý, J.: Dejiny politického myslenia 1
Lysý, J.: Dejiny politického myslenia 2
Mládek, J. a kol.: Demogeografická analýza Slovenska
Mládek, J. a kol.: Demogeographical Analysis of Slovakia
Országhová, Z. – Hrvoľ, J. – Benická, V. – Sobeková, K.:
Hniezdna biológia lastovičky domovej (Hirundo rustica)
Pavlík, R.: Elements of Sociolinguistics
Sedlárová, E. – Valent, A. – Kohútová, M.: Chémia. Súbor otázok
na prijímacie skúšky
Stančeková, M. – Stanček, D.: Virológia pre pedagógov
Světlík, J.: Molekulová spektroskopia a optické metódy
Švec, P. – Kyselovič, J.: Biológia. Súbor otázok na prijímacie skúšky
Tížik, M.: K sociológii novej religiozity
Tupý, D.: Ticho po anjelovi
Vidumanský, L. – Kalečík, Ľ.: Teória a didaktika vodného póla

Vyčlo na CD
Angličtina pre študentov chémie
Čipková, E. kol.: Námety školských porozovaní a pokusov
z vybraného učiva biológie
Farkašová, J. a kol.: Uplatnenie – pôsobenie liečebného pedagóga v praxi
Konferencia Dni IIKS UK 2006
Krajinné plánovanie v rozšírenej Európskej únii
Ošetrovateľský proces v zariadeniach sociálnej starostlivosti
na Slovensku
Prokša, M.: Chemické divertimento. Multimediálny program
Prokša, M. a kol.: Plamene chémie
Science and Technology for Safe Development of Lifeline Systems
Učebné texty z matematiky pre 1. ročník geológie
Zborníky vedeckých prác
XVIIIth Slovak Spectroscopic Conference
Acta Didactica UC Issue 6/2006 – Mathematics
Acta Geographica UC 47
Acta Mathematica UC LXXV/2006/2
Acta Meteorologica UC XXXIV/2006
Bibliografia 2005. Publikačná činnosť zamestnancov
Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
Book of Abstracts
Index seminum 2006
Mechanizmy regulácie krvného tlaku a ich poruchy
Mikrobiológia vody a prostredia 2006
Paedagogica 18
Projekty Európskeho sociálneho fondu na Fakulte matematiky, fyziky
a informatiky UK so začiatkom realizácie v rokoch 2005 a 2006
Science and Technology for Safe Development of Lifeline Systems
Spring Conference on Computer Graphic 2006
Studia orientalia Slovaca V/2006
Vyučovanie filozofie: problémy, inovácie, diskusie v rámci krajín V4
Zborník k 60. výročiu vzniku Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.
Telesná výchova
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Študijné a kongresové stredisko
v Modre-Harmónii
ponúka svoje služby

Študijné stredisko Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity
Komenského sa nachádza v malebnom a tichom prostredí
pod Malými Karpatami, hneď na začiatku cesty do známej
rekreačnej oblasti Harmónia, cca 30 km od Bratislavy a 25 km
od Trnavy.
Zariadenie je vhodné na školenia, semináre, kurzy, pracovné
porady, tréningové programy, prezentácie firiem, sústredenia
športových a umeleckých kolektívov a pod. s možnosťou stravovania a ubytovania priamo v stredisku.
Ubytovanie je zabezpečené v dvojposteľových izbách s vlastnou sprchou a toaletou. Strava je pripravovaná a podávaná
subdodávateľom priamo v jedálenských priestoroch strediska.
Pre organizované skupiny je možné vopred dohodnúť jedálny
lístok, špeciality.
V stredisku je pripravených:
5 študijných – rokovacích miestností s kapacitou 8, 18
a 24 miest, so základným technickým vybavením,

kongresová sála s kapacitou 146 miest, s pódiom a s kompletným ozvučením,
počítačová miestnosť vybavená počítačmi, s neobmedzeným
prístupom na internet s rýchlosťami (512/128 kbit/sec.).
Pre športové aktivity je k dispozícii:
fitnes centrum,
tenisový kurt,
volejbalové ihrisko,
biliard,
stolný tenis.
Krásna prírodná scenéria Malých Karpát je vhodná na prechádzky, túry, cykloturistiku, návštevu kultúrnych a historických
pamiatok (hrad. z 13. st. Červený Kameň, Smolenický zámok
zo 14. st., chránená prírodná jaskyňa Driny v Smoleniciach,
Malokarpatská vínna cesta).
Viac informácii a cenník nájdete na www.modra.cdvuk.sk.

