Spondeo ac polliceor
Slávnostné spoločné zasadnutie vedeckých rád a akademických senátov Univerzity Komenského a jej fakúlt, na ktorom boli uvedení do funkcie
rektor UK a dekani fakúlt UK, sa uskutočnilo dňa 22. februára 2007 v Aule UK. Lesk slávnostnej inaugurácii pridala účasť poslancov NR SR a predstaviteľov vlády SR, veľvyslancov akreditovaných v SR, rektorov slovenských a zahraničných univerzít, zástupcov mesta Bratislavy a jej častí, reprezentantov
početných vedeckých, kultúrnych a iných inštitúcií, s ktorými univerzita spolupracuje. Do posledného miesta zaplnili Aulu UK členovia Akademickej obce
UK, študenti a ďalší hostia.
„Zišli sme sa, aby sme vzdali hold tým mužom našej univerzity a jej fakúlt,
ktorých na čelné miesto vyzdvihla vôľa akademickej obce. Zišli sme sa, aby
sme pri insígniách Univerzity Komenského, ktoré nám pripomínajú jej hodnoty, poslanie a tradíciu, vypočuli ich Spondeo ac polliceor,“ uviedla v úvode
moderátorka podujatia, prof. RNDr. M. Kollárová, DrSc., prorektorka UK.
Dekrét rektora, ktorý v duchu starých univerzitných tradícií symbolizuje právo
rektora viesť univerzitu, vystupovať v jej mene, predsedať vedeckej rade
univerzity a ďalším grémiám, ako aj právo a povinnosť rektora integrovať
fakulty do harmonicky spolupracujúceho univerzitného organizmu, odovzdal
nastupujúcemu rektorovi doc. PhDr. F. Gahérovi, CSc., prezident SR už dňa
22. 1. 2007.
Slávnostný akt inaugurácie rektora UK sa začal správou Akademického
senátu UK o vykonaní voľby kandidáta na funkciu rektora UK, ktorú predniesol predseda AS UK doc. RNDr. Karol Mičieta, CSc. Dotykom ruky na
žezlo rektora UK a vyslovením sľubu Spondeo ac polliceor rektor UK sľúbil,
že vynaloží všetky svoje sily na rozvoj Univerzity Komenského, na ochranu
jej dobrého mena doma i v zahraničí, na dodržiavanie tradícií a akademických slobôd a že podriadi všetky svoje kroky v prospech univerzity a jej
akademickej obce.
Nadväzujúc na tradície prvých inaugurácií rektorov UK predniesol po sľube
rektora UK mužský spevácky zbor Oktet singers slávnostnú kompozíciu
„Zbor k inštalácii rektora“, ktorú pri príležitosti uvedenia rektora UK do funkcie zložil v roku 1925 Ján Levoslav Bella.
Nasledovala inaugurácia tých dekanov, ktorí boli na desiatich fakultách UK zvolení v jesenných voľbách akademickými senátmi fakúlt za
kandidátov na dekana. Po vypočutí správy podpredsedu AS UK prof.
MUDr. D. Dobrotu, CSc., o vykonaní volieb kandidátov na dekanov na fa-

kultách UK a po ich predstavení prijal rektor UK sľub dekanov. Nastupujúci
dekani dotykom pravej ruky na žezlo univerzity a na žezlo svojej fakulty
a vyslovení sľubu Spondeo ac polliceor potvrdili svoju vernosť najlepším tradíciám Univerzity Komenského a jej fakúlt.
Po zložení sľubu dekoroval rektor UK dekanskou reťazou a odovzdal dekrét týmto nastupujúcim dekanom fakúlt UK:
doc. MUDr. Peter LABAŠ, CSc., dekan LF UK
doc. MUDr. Dušan MIŠTUNA, PhD., dekan JLF UK
doc. JUDr. Marián VRABKO, CSc., dekan PraF UK (2. funkčné obdobie)
doc. PhDr. Anton ELIÁŠ, CSc., dekan FiF UK (2. funkčné obdobie)
prof. RNDr. Anton GÁPLOVSKÝ, DrSc., dekan PriF UK (2. funkčné obdobie)
doc. RNDr. Ján BOĎA, CSc., dekan FMFI UK (2. funkčné obdobie)
doc. PaedDr. Miroslav HOLIENKA, PhD., dekan FTVŠ UK
prof. RNDr. Oto MAJZLAN, PhD., dekan PdF UK (2. funkčné obdobie)
doc. Ing. Jozef PAPULA, PhD., dekan FM UK
prof. PhDr. Teodor KOLLÁRIK, DrSc., dekan FSEV UK
Pánom dekanom zvyšných troch fakúlt UK pokračuje funkčné obdobie.
Profily nových pánov dekanov, ako ich rozvojové zámery publikujeme na
str. 6-8.
Po inaugurácii dekanov fakúlt UK predniesol rektor UK slávnostný prejav
(viď str. 4-5). Akceptačnú reč v mene všetkých zvolených dekanov predniesol doc. J. Boďa, dekan FMFI UK (viď str. 5).
Na záver slávnosti zaznela ešte v podaní Oktet singers druhá kompozícia
určená pre inštaláciu rektora UK, zložená v roku 1925 Rudolfom Chlupom.
Najväčšiu a najhonosnejšiu akademickú zavŕšila akademická hymna
(jh)
Gaudeamus igitur a Akademické fanfáry UK.
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Editorial
Mnoho chvíľ je dôležitých. Niektoré pre niektorých, iné pre mnohých. Tie, ktoré sú dôležité prakticky pre všetkých v danom spoločenstve, sa môžu zapísať do jeho dejín. Na
UK medzi okamihy s historickým potenciálom
patrí február 2007, kedy sa začali ďalšie funkčné obdobia rektora UK a „viacnežústavnej“
väčšiny dekanov fakúlt našej alma mater.
Niektorí začínajú (ich zámery dnes približujeme podrobnejšie). Akademickí funkcionári
vstupujúci do druhého funkčného obdobia to
majú zdanlivo ľahšie. Veď už majú skúsenosti,
spoznali rutinu administratívnych nutností,
pamätajú si tvrdosť nárazov na legislatívne
mantinely a vedia, ako je náročné meniť finančné reality, v ktorých sa musia pohybovať.
Byť akademickým funkcionárom nie je len
výsada, ale najmä zodpovednosť. Za to, aby
sa napríklad náš historický potenciál februára 2007 zmenil po skončení funkčného
obdobia na historický zápis. Veď dve funkčné obdobia napríklad pri 80-ročnej histórii
znamenajú, že funkcionári vtláčali pečať inštitúcii desatinu jej histórie. Pri 40-ročnej fakulte je to pätina jej bytia.
Prívlastkové chvíle inaugurácií majú aj silný
symbolický odkaz: „Insígnie UK pripomínajú
jej hodnoty, poslanie a tradíciu.“. Ale aj praktický: „Vôľa akademickej obce vyzdvihla na
čelné miesto.“. Pri dnešnej diskusii o novele
vysokoškolského zákona by vôbec nezaškodilo uvedomiť si, že niektoré výsady akademickej samosprávnosti nie sú kodifikované
odjakživa, nevznikli samé od seba, ani bezbolestne. Tak, ako do ich etablovania musel
niekto vložiť svoj čas, energiu a múdrosť, musíme ich neskôr s rovnakou vervou stále kultivovať a ako sa nám to až pričasto zjavuje,
veru aj chrániť. Ak nám na to pri práci nad
„dôležitejším“ nevystane, jedného dňa sa budeme bezradne obzerať, kamže sa nám naše
práva podeli.
Zdá sa, že nám často nevyvstáva čas ani
na náš jazyk. Ignorovanie (krásy) slovenčiny
ako fenomén širšie zrkadliaci úzko pociťovanú kultúrnosť. Sladkokyslú chuť má to, že
o tom píše nadšená mladá biochemička. Ale
možno práve preto dokáže povedať: „Dostatočne rozšírené chyby sa neraz časom vyhlásia za normy.“. Plač nad rozliatym mliekom
nielen slovenčiny. Nielen nad nedocenením
jej schopnosti byť nástrojom úspešnej komunikácie. Čím častejšie sme si schopní priznať
pravdu, tým máme väčšiu šancu na zdravé
napredovanie.
Akoby nás zložitejšie symboly reči zaujímali
menej, ako symboly farieb. Svedčí o tom diskusia dekanov na ostatnom kolégiu rektora
o fakultných farbách webu i frekvencia otázok tohto druhu na „webmastera“, ku ktorým
sa dnes vyjadruje. Možno dobrá téma na
nasledujúcu filozofickú konferenciu UK o znakovosti. Exkurzia nadstavbou kultúrnosti v dnešnom čísle pokračuje na pohľad priam obmedzujúcou a zdržujúcou analýzou právneho
žitia na webe. V skutočnosti nás práve takéto
odkazy vedú k harmonickému rozvoju.
Toto putovanie našou vyspelosťou viem
zakončiť len poďakovaním pánovi dekanovi
Boďovi za to, ako nám pripomenul, že sa dá
nájsť aj hlbší ako pragmatický „dôvod pre to,
aby pod jednou strechou žili a nie zriedkavo
sa sporili aj filozof a lekár, aj fyzik a bohoslovec, aj športovec a manažér“. Pripomenul
nám to tak mäkko, ako to hádam dnes na
UK vie len on. Historická sila jeho posolstva
tkvie v tom, že napriek tomu to bolo zároveň
pripomenutie, z ktorého načúvajúcemu naskakovali zimomriavky a hučalo v hlave. Vzhľadom na hodnoty, poslanie a tradíciu UK som
rád, že som tento pocit zďaleka nemal len ja
sám. Dokonca verím, že nás bola „viacnežústavná“ väčšina. Dobré východisko pre pokračovanie harmonického rozvoja UK.
M. Dúbrava, prorektor UK
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Akademický senát UK zaujal stanovisko
k návrhu zmien vysokoškolského zákona
Akademický senát UK sa zišiel dňa 21. februára 2007 a rokoval pod vedením svojho predsedu
doc. RNDr. K. Mičietu, CSc.
V úvode zasadnutia senát na návrh rektora UK vyjadril súhlas s vymenovaním MUDr. Petra Osuského, CSc., za prorektora pre medzinárodné vzťahy na ďalšie funkčné obdobie. Na návrh dekana FiF
UK doc. PhDr. A. Eliáša, CSc., schválil tiež zmenu Štatútu FiF UK, týkajúcu sa zrušenia Katedry telesnej výchovy FiF UK a zriadenia Strediska telovýchovných voľnočasových aktivít. K prerokovaniu a schváleniu Štatútu FSEV UK a Študijného poriadku FSEV UK senát pristúpi až po vyjadrení príslušných prorektoriek UK a po predložení stanoviska právnej i pedagogickej komisie AS UK. AS UK tiež schválil
Kritéria pre rozdeľovanie ubytovacej kapacity Univerzity Komenského.
K návrhu zásad zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Akademický senát UK
jednomyseľne prijal nasledovné stanovisko, ktoré bude poslané ministrovi školstva SR:
Akademický senát UK na svojom zasadnutí dňa 21. 2. 2007 konštatoval, že pripomienky vyjadrené
vo Vyhlásení a Vyjadrení AS UK z 13. 12. 2007 boli akceptované a následne prijal k návrhu zásad zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nasledovné stanovisko.
- AS UK je za zachovanie rigorózneho pokračovania.
To má u nás viacgeneračnú tradíciu. V najnovšej novele vysokoškolského zákona v Českej republike
z r. 2006 sa rigorózne pokračovanie zachovalo. To znamená, že v prípade jeho zrušenia v SR budú
uchádzači môcť získať príslušné tituly v ČR a viaceré slovenské fakulty tak stratia dôležitý zdroj príjmov (práve v dobe, keď sa zdôrazňuje potreba viaczdrojového financovania). Príklad Českej republiky dokazuje neopodstatnenosť odôvodnenia, že tituly získavané v rigoróznom pokračovaní nemajú
v zahraničných vysokoškolských sústavách obdobu. Navyše v analogickej situácii je titul Ing., ktorý
sa napr. v USA udeľuje len v technických odboroch na bakalárskej, magisterskej a doktorandskej
úrovni vždy však v kombinácii s príslušným titulom ako Bc.-Ing., Ms.-Ing. a Dr.-Ing. Pritom inžiniersky
stupeň štúdia v USA neexistuje. Vývoj v krajinách EÚ má tendenciu približovať sa v tomto smere
k americkému modelu (napr. v Nemecku postupne končí udeľovanie titulov Dipl.-Ing.).
Ak sa teda v rámci preberania najnovších medzinárodných trendov uvažuje o zrušení rigorózneho
pokračovania, treba v záujme komplexného riešenia zrušiť aj tzv. inžiniersky stupeň štúdia a samostatné
tituly Ing.
- AS UK trvá na zachovaní §2 ods.16 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v úplnom znení,
v ktorom sa definujú výskumné univerzity.
- AS UK trvá na tom, aby všetky vysoké školy v SR boli zriaďované a zrušované zákonom.
- AS UK zásadne nesúhlasí so zmenami kompetencií vo vnútri vysokých škôl. Súčasný samosprávny
model považujeme za vyvážený.
- AS UK je zásadne proti limitovaniu počtu funkčných období volených zástupcov akademickej obce
v AS vysokých škôl a fakúlt.
- AS UK požaduje, aby postavenie doktoranda nebolo diskriminačné a aby sa zachoval aspoň súčasný stav v nemocenskom, dôchodkovom poistení a v poistení v nezamestnanosti.
V závere rokovania rektor UK informoval senátorov o aktuálnych otázkach a senát poveril predsedu
AS RKCMBF UK realizáciou doplňujúcich volieb do AS UK.
(jh)
Ospravedlňujeme sa za mylnú informáciu uvedenú v predchádzajúcom čísle spravodaja
Naša univerzita – predsedom Ubytovacej komisie AS UK je Michal Chovanec, študent FiF UK.
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Z výjazdového rokovania Kolégia rektora UK
Zasadnutie výjazdového Kolégia rektora UK, ktoré sa konalo v dňoch 14. – 16. februára 2007 v Demänovskej doline, viedol doc. PhDr. F. Gahér, CSc.,
rektor UK.
V úvode sa kolégium zaoberalo listom predsedu Akreditačnej komisie
vlády SR a odporučilo rektorovi UK, aby v odpovedi oznámil, že UK zvažuje neskorší termín zapojenia sa do komplexnej akreditácie, keďže pripravovaná novela zákona o VŠ predpokladá rozdelenie vysokých škôl iba
na kategórie univerzitných a neuniverzitných vysokých škôl a nie je zrejmé,
či v zákone zostane kategória výskumných univerzít a najmä ak budú platiť
kritériá komplexnej akreditácie.
Kolégium rektora UK odporučilo vypracovať novelu Smernice rektora
UK č. 5/2001 o postupe pri zaraďovaní a úprave prezentácie popredných vedeckých pracovísk na internetovej stránke UK. Okrem platných
kritérií odporúča medzi kritéria prezentovania popredných vedeckých pracovísk zaradiť aj princíp katedry, ústavu alebo prierezového pracoviska
ako najmenšej funkčnej jednotky. Ďalej navrhuje dokumentovať rozhodujúci podiel členov pracoviska na akreditácii a realizácii aspoň jedného
študijného programu pre doktorandský stupeň vzdelávania a uviesť kritériá
na habilitačné konanie a vymenúvacie konanie za profesora. Prezentácia
popredných pracovísk UK bude na internetovej stránke fakulty uvedená
v slovenskom a v anglickom jazyku a bude sa v každom roku aktualizovať
do 30. júna.
So súhlasom kolégia rektor UK vymenuje za členov Komisie VR UK pre
vedu prodekanov fakúlt UK pre vedu a doktorandské štúdium na čele
s prorektorkou UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
prof. RNDr. Martou Kollárovou, DrSc. Za členov Komisie VR UK pre
vzdelávanie vymenuje prodekanov fakúlt UK pre vzdelávaciu činnosť na
čele s prorektorkou UK pre vzdelávaciu činnosť doc. Mgr. art. Annou Predmerskou.
Kolégium zaviazalo dekanov fakúlt UK, aby podmienky prijatia na bakalárske štúdium a spojené študijné programy v akad. roku 2008/2009
predložili do senátov fakúlt tak, aby mohli byť schválené a zverejnené do
30. júna 2007. Uchádzači o štúdium v akad. roku 2008/09 si tak budú
môcť zvoliť maturitný predmet práve so zreteľom na tieto podmienky.
Kolégium ďalej odporučilo, že ak budú v podmienkach prijatia na štúdium
na UK zohľadnené aj výsledky maturitnej skúšky, aby sa podľa predmetov
preferovala úroveň A maturity. Dekani tiež zabezpečia jeden náhradný
termín pre každého uchádzača, ktorý sa prijímacieho konania v riadnom
termíne nemohol zúčastniť z dôvodu účasti na prijímacom konaní na inej
fakulte UK.
Kolégium rektora UK vzalo na vedomie vyhodnotenie výsledkov prijímacích skúšok na UK v roku 2006, ktoré prezentoval MUDr. M. Dúbrava, CSc.,
prorektor UK.
Ďalej sa kolégium zaoberalo návrhom Zásad evidencie študijných výsledkov (EŠV) a zaviazalo dekanov fakúlt UK, aby vypracovali vlastné zásady EŠV a rozhodli, či budú súčasťou „Študijného poriadku“ alebo budú
v senátoch fakúlt schválené ako „Príloha k študijnému a skúšobnému poriadku“.
V zmysle novej Smernice rektora UK o poplatkoch za štúdium budú na
základe odporúčania kolégia schválené do 15. marca 2007 vo fakultných
senátoch fakultné smernice o poplatkoch za štúdium na UK.
Na základe rozhodnutia kolégia by mali fakultné akademické senáty
schváliť zmenu študijného poriadku v tom zmysle, že podmienkou pripustenia k obhajobe záverečnej práce bude odovzdanie práce v elektronickej
podobe, čo osvedčí školiteľ. Podmienky tvorby a zverejnenia práce budú
určené už pri zadaní témy záverečnej (bakalárskej, resp. diplomovej) práce. Po schválení v senátoch fakúlt UK budú navrhované zmeny predložené
Akademickému senátu UK a následne bude v tomto zmysle novelizovná aj
platná Smernica rektora č. 5/2005 o základných náležitostiach záverečných prác na Univerzite Komenského v Bratislave.

Kolégium odsúhlasilo, aby dekani fakúlt UK a riaditelia súčastí zabezpečili
transformáciu internetových stránok fakúlt a súčastí podľa jednotnej
celouniverzitnej šablóny tak v slovenskej, ako aj v anglickej verzii. Po diskusii k návrhu novely zákona o vysokých školách sa kolégium o.i . vyslovilo za to, aby ostalo zachované rigorózne konanie
Kolégium vzalo na vedomie informáciu o náplni práce Kancelárie európskych projektov UK a o národnom projekte vzdelávania „Excelentná
univerzita“ a plne podporuje uchádzanie sa UK o jeho získanie a realizáciu. Opakovane vyzvalo dekanov fakúlt UK, aby aj z dôvodu dopadu na výšku štátnej dotácie zabezpečili priebežnú evidenciu publikačnej činnosti
svojich zamestnancov vo fakultných akademických knižniciach.
K Metodike rozpisu štátnej dotácie v roku 2007 medzi súčasti UK prebehla ako zvyčajne intenzívna diskusia, pri ktorej členovia kolégia dospeli
k niektorým zmenám doterajšej metodiky.
Najbližšie rokovanie kolégia sa bude zaoberať hodnotením výsledkov
hospodárskej činnosti v r. 2006, preto sa od dekanov fakúlt a riaditeľov
súčastí očakáva príprava podkladov.
Členovia kolégia taktiež schválili 24 strategických cieľov UK, ktoré predložil rektor UK a ktoré vyplynuli aj z odporúčaní hodnotiacej komisie EUA:
usilovať sa o status výskumnej univerzity (aj ak neostane zákonne kodifikovaný); realizovať interdisciplinárny výskum a veľké výskumné programy;
zvýšiť podiel tzv. zahraničných finančných prostriedkov na rozpočte UK; budovať centrá excelencie; zvýšiť administratívnu podporu pri podávaní prihlášok o projekty EÚ; rozvinúť ochranu duševných práv; napĺňať a rozvíjať
národný charakter UK; plnohodnotne realizovať bolonský model štúdia;
dokončiť reštrukturalizáciu študijných programov; inovovať koncepciu hodnotenia študijnej záťaže; zabezpečiť rozvoj spoločných študijných programov viacerých fakúlt; vytvoriť spôsob hodnotenia pedagogickej činnosti učiteľa založený nielen na študentskej ankete; generovať študijné programy
v cudzom jazyku; znížiť podiel ústnej formy hodnotenia študenta; realizovať ústne hodnotenie v prítomnosti aspoň dvoch ďalších osôb; organizačne
pomôcť absolventom bakalárskeho štúdia pri hľadaní práce; založiť a personálne obsadiť kanceláriu pre absolventov univerzity; zvýšiť počet kontraktov so súkromnými spoločnosťami; pripraviť formálne vyhlásenie UK
o zabezpečení kvality; pripraviť dlhodobý zámer, ktorý bude konštruovaný
tematicky, a to nielen ako mechanické spojenie jednotlivých fakúlt UK;
vypracovať akčný plán realizácie dlhodobého zámeru, pričom termín a zodpovedná osoba budú v ňom uvedené; realizovať rekonštrukciu a dostavbu
areálu v Mlynskej doline; zriadiť informačné centrum UK. Ciele budú zapracované do nového Dlhodobého zámeru rozvoja UK.
Kolégium rektora UK požiadalo dekanov a riaditeľov súčastí UK, aby
rektorovi UK predložili v stanovenom termíne koncepcie rozvoja fakúlt
a súčastí UK, ktoré sa stanú podkladom pre vypracovanie dlhodobého
zámeru rozvoja UK. Následne dekani fakúlt a riaditelia súčastí UK vypracujú dlhodobý zámer svojich fakúlt. Kolégium rektora UK, ktoré bude
riadiacim výborom pre prípravu dlhodobého zámeru rozvoja UK, následovne schválilo aj harmonogram prác.
Kolégium vzalo tiež na vedomie aktuálne informácie o stave projektu Sofia
na UK a o grantovej politike UK. Odporučilo, aby pri príprave novelizovanej Smernice rektora č. 6/2005 (Zásady udeľovania Grantov UK) boli
zohľadnené tieto návrhy dekanov fakúlt UK:
a) Granty UK udeľovať len interným doktorandom;
b) V definícii „mladého vedeckého pracovníka“ znížiť vekovú hranicu
z 35 rokov na 30 rokov;
c) Finančné prostriedky v princípe neprideľovať na cestovanie, s výnimkou grantov vykonávaných v teréne.
(jh)

Na počesť 85. výročia otvorenia Filozofickej fakulty UK
V sídle Filozofickej fakulty UK na Gondovej ul. v Bratislave sa dňa 19. februára 2007 konalo slávnostné zhromaždenie, na ktorom si akademická
obec fakulty pripomenula 85. výročie jej otvorenia. Na zhromaždení, ktoré zvolali doc. PhDr. A. Eliáš, CSc., dekan FiF UK, a PhDr. M. Vojtech, predseda AS
FiF UK, bol prítomný aj doc. PhDr. F. Gahér, CSc., rektor UK.
Po privítaní sa ujal slova rektor UK doc. F. Gahér, aby vyzdvihol význam
fakulty, ktorá už 85 rokov rozvíja oblasť humanitných vied a šíri ideály rozumu, pravdy, dobra a krásy. Pripomenul, že už pri otvorení Filozofickej
fakulty prevládal názor o jej zvláštnom poslaní a mimoriadnom význame
pre Slovensko. Význame, ktorý vtedy nemali filozofické fakulty ani v Prahe,
ani v Brne, a poslanie bratislavskej filozofickej fakulty sa z hľadiska národného považovalo za oveľa vážnejšie ako u ostatných fakúlt. „Potvrdzujú to
i slová prof. Dr. Jozefa Hanuša, prvého dekana fakulty, ktorý, keď opisoval
jej počiatky, vyzdvihol tri najdôležitejšie dôvody, pre ktoré bolo nutné fakultu otvoriť. Konštatoval, že fakultu je nutné otvoriť po stránke národnej, aby vytvorila v Bratislave baštu národného presvedčenia v odboroch duchovedných, ktoré práve u Slovákov v dobe národného prebudenia hrali význačnú
rolu, po stránke teoretického skúmania, aby táto fakulta bola vlastne vedeckým ústavom pre výskum Slovenska, a po stránke všeobecnovzdelávacej, aby
bola najvyšším kultúrnym ústavom Slovenska v odbore vied duchovedných
a tým nevyhnutným doplnkom v sústave nových kultúrnych zdrojov Slovenska”, konštatoval rektor UK.
„Sme právom hrdí na to“, pokračoval rektor UK, „že poslanie, ktoré jej
bolo dané do vienka, fakulta napĺňala a uchovala si do dnešných dní, že je

vskutku národnou inštitúciou, ktorá bdie nad uchovávaním a zveľaďovaním
národného kultúrneho bohatstva a nad pestovaním národnej identity. Že je
najctihodnejším reprezentantom humanitného vzdelávania, strediskom spoločenských vied, že o štúdium na nej majú záujem uchádzači zo všetkých regiónov Slovenska.“
Na záver rektor UK poďakoval všetkým pedagógom a zamestnancom fakulty za všetko, čo vykonali v prospech fakulty a univerzity, za jej prestížne
a výnimočné postavenie, ktoré dosiahla vo viacerých vedných odboroch,
za jej úctu a lásku k národným hodnotám, ktorú odovzdáva aj svojim
študentom. Na znak úcty a vďaky odovzdal fakulte pri príležitosti jej 85. výročia Pamätnú medailu UK.
Dekan FiF UK doc. A. Eliáš taktiež ocenil prácu pedagógov a zamestnancov fakulty, ktorým predovšetkým patrí úcta a vďaka za dosiahnuté
úspechy. Podrobnejšie sa zaoberal zhodnotením cesty fakulty za ostatných päť rokov a jej ďalšími perspektívami na najbližšie štyri roky. Správa
o činnosti Akademického senátu FiF UK za rok 2006 zavŕšila oficiálnu časť
zhromaždenia. V diskusii, ktorá nasledovala, sa účastníci stretnutia zaujímali
najmä o stratégiu ďalšieho rozvoja fakulty.
(jh)
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Prejav doc. PhDr. Františka Gahéra, CSc., rektora UK,
pri príležitosti akademickej inaugurácie rektora a dekanov fakúlt UK dňa 22. 2. 2007 v Aule UK
Vážení členovia akademickej obce
Univerzity Komenského, ctení hostia, dámy a páni,
takmer presne o mesiac uplynie 85 rokov odvtedy,
keď sa na Univerzite Komenského uskutočnila prvá
slávnostná inaugurácia rektora – druhého rektora
UK v poradí – profesora Dr. Augustína Rátha. Rektorský úrad vtedy preberal z rúk prvého rektora našej
alma mater – profesora MUDr. Kristiána Hynka. Pri
tejto príležitosti magnificencia Ráth vyslovil nadčasové želanie, s ktorým sa i ja plne stotožňujem a ktoré
vnímam ako stále aktuálne: „Prial by som si, aby sme
hmotné dobrá a statky nahradili bohatstvom ducha
a pokladmi srdca, prial by som si, aby sa obrodením
mládeže akademickej obrodil celý národ a povzniesol na mravnú výšku, aby zaujal rovnocenné miesto
v spoločnosti slobodných národov. Pestovať vedu
nie pre zisk a márnu slávu, ale aby pravda ľuďom jasnejšie žiarila, aby spravodlivosť panovala a humanita
na každého sa rozširovala.“
Od tých čias sa už inaugurácia rektora koná pravidelne a býva spojená aj s inauguráciou dekanov
fakúlt Univerzity Komenského. Táto udalosť sa v živote našej alma mater stala významnou akademickou slávnosťou, ktorá aj rečou univerzitných symbolov vypovedá o slávnej histórii univerzít, o kontinuite
akademických práv a slobôd a o zodpovednosti za
správu vecí univerzitných a fakultných.
Mám tú česť, že som bol do funkcie rektora Univerzity Komenského zvolený aj na druhé funkčné
obdobie. Po druhýkrát mi bola vyjadrená dôvera,
bola mi zverená právomoc a uložená ťarcha zodpovednosti. Spolu s insígniami a so žezlom rektora UK
som pred chvíľou zložil sľub, že všetky svoje kroky
podriadim dobru univerzity a jej akademickej obce.
Tento sľub chcem so cťou splniť. Zároveň som s radosťou odovzdal fakultné insígnie i novým pánom
dekanom. Som presvedčený, že na post dekana
nastupujú s predsavzatiami a ideálmi, hodnými tradície našej alma mater. Blahoželám im a pri výkone
funkcie v prospech fakúlt a univerzity im prajem pevné zdravie a veľa úspechov.
Uplynulo 19 rokov od pamätného stretnutia rektorov európskych univerzít v Bologni, ktorí sa tam zišli
pri príležitosti 900. výročia založenia najstaršej univerzity v Európe. Na tomto stretnutí v Bologni bola
prijatá Magna charta universitatum, základný dokument európskych univerzít, ktorý, zohľadňujúc ich
historické poslanie, vyzdvihuje základné princípy,
o ktoré sa musí trvalo opierať i poslanie moderných
európskych univerzít v 21. storočí. O význame tohto
dokumentu som hovoril aj vo svojom prvom inauguračnom prejave. Domnievam sa však, že je užitočné vracať sa k tomuto textu a zamýšľať sa nad tým,
do akej miery nielen spoločnosť, ale aj samé univerzity reflektujú tieto princípy, ako plnia svoje poslanie.
Môžeme si klásť otázky, do akej miery a ktoré slovenské či európske univerzity tieto ciele aj spĺňajú.
V úvode Magny charty sa hovorí, že univerzity sú
zdrojom kultúrneho, vedeckého a technického rozvoja ľudstva, že slúžia spoločnosti ako celku a že
táto služba si, pochopiteľne, vyžaduje aj značné investície. A že ich poslaním je vychovávať budúce
generácie tak, aby mali vo veľkej úcte harmóniu ľudského života s prírodným prostredím. Zdalo by sa,
že oveľa ľahšie by mohli univerzity rešpektovať v Magne charte stanovené základné princípy pôsobenia
univerzít. Možno aj preto, že sú zväčša v ich kompetencii. Vynára sa tu však viacero otázok. Skutočne
univerzity, citujem: „prostredníctvom bádania a vzdelávania produkujú, preverujú, zhodnocujú a odovzdávajú kultúru“? Je na všetkých univerzitách vzdelávanie a bádanie vzájomne neoddeliteľné a bádanie
slobodné? A napokon – čo bráni tomu, aby sa univerzity dôraznejšie prejavovali ako strážkyne európskej humanistickej tradície? Aby unisono odsudzovali barbarské činy a viac dbali o rozvoj humanitných
vied, spoločensko-vedného bádania?
A čo naša alma mater? Ktoré najdôležitejšie úlohy
aktuálne pred ňou stoja?
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Výsledky činnosti v predchádzajúcom funkčnom
období napovedajú, že rozhodne máme na čo nadväzovať. Posilnili sme našu pozícia lídra v oblasti
vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, uchovali
sme si status národnej univerzity. Výsledky v oblasti
vedy nás napĺňajú optimizmom a hoci žiadna univerzita pre pomalú činnosť ministerstva školstva
a akreditačnej komisie nie je na Slovensku de jure
výskumnou univerzitou, sme hlboko presvedčení, že
Univerzita Komenského ňou výsledkami v oblasti
vedy a výskumu de facto je. Veď napr. každý tretí
absolvent najvyššieho stupňa štúdia – doktorandského svoje vzdelanie získal na UK.
Prenikavo sa zvýšila naša zahraničná mobilita, najmä študentov, posilnila sa medzinárodná autorita
univerzity. Na univerzite akceleroval rozvoj informačných technológií a internetizácie.
Obrovský kus práce bol vykonaný v oblasti legislatívy a nakladania s nehnuteľným majetkom. Som
rád, že UK sa nezmenila na realitnú kanceláriu sprostredkujúcu lukratívne predaje akože nepotrebných
pozemkov či budov. Mojím cieľom nikdy nebol krátkodobý zisk, ale dlhodobý udržateľný rozvoj univerzity. Chcem vyhlásiť a podrobný odpočet to jasne
dokázal, že majetok univerzity sme zveľadili.
Podarilo sa reštrukturalizovať a následne stabilizovať ľudské zdroje. Zlepšila sa celková finančná
situácia univerzity, a to aj vďaka inovovaniu pôvodných kritérií rozdeľovania finančných prostriedkov
z úrovne ministerstva školstva, na inovácii ktorých
sme mali nemalý podiel. Našťastie túto minuloročnú
metodiku sa podarilo presadiť aj v tomto roku a odvrátili sme destabilizáciu financovania vysokých škôl,
ktorá hrozila z pôvodného návrhu.
Za priority našej činnosti do budúcnosti považujem podporu dostupnosti, šírky, kvality, praktickej
užitočnosti a internacionalizácie vzdelávania, ktoré
UK poskytuje svojim študentom. Nemenej dôležité
bude vyvážené financovanie súčastí a zložiek UK
za výkonnosť v pedagogike a vo vede, spolu s pokračujúcou diverzifikáciou finančných zdrojov.
Vždy som preukázateľne bol a aj v budúcnosti budem zástancom maximálnej miery samostatnosti
a zodpovednosti fakúlt. Zároveň sa ale pre blaho
univerzity ako celku aj do budúcna budem uchádzať
o to, aby fakulty na základe všeobecnej výhodnosti
dobrovoľne participovali na celouniverzitných projektoch, ktoré prinášajú synergický efekt. Inými
slovami povedané, vedecká integrácia univerzity je
nutnou podmienkou jej úspešného rozvoja. Preto
jednou z našich hlavných priorít bude vytváranie
centier excelentnosti a vysoko špecializovaných
servisných pracovísk, na ktorých by mali možnosť
participovať pedagógovia a vedeckí pracovníci zo
všetkých fakúlt, aby sa využila synergia širokého
portfólia vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti
pracovísk UK.
Aktuálnym cieľom Európy i Slovenska je budovanie
spoločnosti založenej na poznaní. V tom istom čase
však žiaľ platí, že Európa i Slovensko trpia obrovským únikom najcennejšieho, čím v tejto modernej
dynamickej dobe disponujeme – únikom mozgov.
Vedomostnú spoločnosť Slovenska však nemôžeme budovať len ako modernú firmu s cieľom získavať stále väčšie zisky v globálnom konkurenčnom
prostredí. Pri nekončiacom sa hľadaní pravdy a spravodlivosti je rozhodujúci hodnotový rozmer spoločnosti. Preto je práve základný výskum v oblasti spoločenských a humanitných vied a hlboká reflexia
nových problémov v tejto oblasti nutnou podmienkou skutočného rozvoja spoločnosti.
José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie, na konferencii Európskej asociácie univerzít,
ktorá sa konala pod názvom „Silné univerzity pre
silnú Európu“, okrem iného otvorene povedal: „Našou
najvážnejšou starosťou je však nedostatočné financovanie našich univerzít. Ako dlho môžeme ešte
očakávať, že budeme úspešne súperiť s ázijskými
univerzitami, keď napríklad Južná Kórea míňa takmer
3 percentá svojho hrubého domáceho produktu na

univerzity. Porovnajme to s Európou, ktorá bojuje
o to, aby spolu naškriabala sotva o trochu viac ako
1 percento.“ Podotýkam, že na Slovensku je to len
0,8 % HDP. Barosso ďalej povedal: „Ak však univerzity majú používať svoje obmedzené finančné zdroje
čo najefektívnejšie, ak majú maximalizovať sociálnu
návratnosť investícií spoločnosti, musia mať viac slobody riadiť sa samé tak, ako pokladajú za správne.“
Môžem dodať, že na Slovensku dnes vynakladáme na jedného vysokoškolského študenta niečo
vyše 2000 EUR. Preto môžeme hovoriť skôr o zázraku, ak za štvrtinu, resp. osminu prostriedkov stále
dokážeme produkovať konkurencieschopných absolventov v porovnaní so západoeurópskymi či severoamerickými vysokými školami.
Situácia v oblasti vedeckého výskumu je ešte horšia. Barosso potvrdil platnosť cieľa Lisabonskej stratégie pre túto oblasť: „Dohodlo sa, že sa treba držať
zámeru zvýšiť celkovú európsku úroveň investícií do
vedeckého výskumu na 3 % HDP, pričom budú adekvátne rozdelené medzi investície verejné a súkromné. Daňové stimuly by sa mali používať na podporu
súkromných investícií, a verejným investíciám by sa
mal umožniť väčší vplyv.“ Koniec citátu. Opäť môžeme smutne dodať, že na Slovensku je to iba 0,58 %
HDP.
Vo svete sa vie, že investície do vzdelania, vedy
a výskumu sú z dlhodobého hľadiska najefektívnejšie investície. Rola univerzít, a to najmä výskumných,
je v tejto úlohe nezastupiteľná. Úloha najmä základného výskumu pri budovaní vedomostnej spoločnosti je rozhodujúca a univerzity môžu byť doslova
genómom nielen rastu spoločnosti, ale aj jej skvalitňovania a hodnotového vyzrievania. Bol by som
šťastný, ak by sme mohli raz v budúcnosti o slovenských univerzitách konštatovať to, čo o amerických
konštatoval nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Steven
Weinberg: „Som presvedčený, že bez výskumných
univerzít by sa obyvatelia Spojených štátov museli
živiť pestovaním sójových bôbov a sprevádzaním nemeckých a japonských turistov Veľkým kaňonom.".
Na tomto mieste si musíme opäť položiť otázku:
Kto z vládnych predstaviteľov bral či berie ciele Lisabonskej stratégie naozaj vážne? Tohoročný prídel
štátnych dotácií pre vysoké školy je v zásade stagnačný a nepatrný nárast v absolútnych číslach, ktorý
ani nestačí sledovať medziročný nárast HDP a inflácie, je iba zlomkom očakávanej zvýšenej podpory
vysokoškolského vzdelávania, vedy a výskumu. Takmer všetky politické strany pred každými voľbami
tvrdili, že vysokoškolské vzdelávanie a veda a výskum sú rozhodujúce pre budúcnosť našej krajiny.
Uvidíme, či to politická prax v budúcich rokoch tentoraz aj potvrdí.
Vedeckovýskumná práca na univerzite nie je individuálne či skupinové podnikanie so zárukou všeobecnej poisťovne značky UK, z ktorého majú profit
iba priamo zainteresovaní. Je to služba pre spoločnosť, ktorá z daní svojich občanov solidárne a cieľavedome financuje tento výskum. Výsledky tohto
výskumu majú pôsobiť pre blaho spoločnosti. Ak
sú do tejto činnosti zapojené súkromné firmy, podiely ziskov verejných a súkromných inštitúcií majú
byť primerané ich finančným a intelektuálnym vkladom. Štátne či verejné prostriedky nemajú slúžiť na
neoprávnené zvyšovanie ziskov súkromných spoločností.
Ak si jednotlivci neoprávnene prisvojujú majetok,
tak sa to nazýva krádež či neoprávnené obohacovanie. Ak sa to robí vo veľkom, tak sa to často skrýva
pod maskovacími názvami, ako sú podpora podnikateľov či zahraničných investorov. Veľmi často je
to sprevádzane morom či rakovinou spoločnosti,
ktorou je korupcia. Podstata korupcie sa nezmení,
ak ju budeme nazývať poradenstvo pri privatizácii
alebo výber strategického partnera či personálny
audit. Prekvapuje ma, že sa nediskutuje napríklad
o dani z dedičstva. Nie o dani z dedenia rodičovského domčeka, ale o dani zo stámiliónových majetkov.
Je nemorálne, ak majetok tých, ktorí rozkradli štátny

majetok, môžu bez zaplatenia akejkoľvek dane a bez
akýchkoľvek zásluh zdediť ich potomkovia a stať
sa tak legálnymi vlastníkmi toho, čo vyprodukovali
celé generácie našich predkov. Veď to nie je nič iné,
ako vyvlastnenie. Koľko finančných prostriedkov títo
rýchlozbohatlíci dali na vzdelávanie, vedu a výskum
na Slovensku? Nič. A aj preto je v základoch ohrozená naša schopnosť konkurovať vyspelým krajinám
EÚ či USA alebo Japonsku.
Nemenej podivný je aj iný fakt. Ak súkromná firma
dostane na podporu svojho podnikania takmer toľko,
ako všetky vysoké školy na Slovensku za celý rok,
pričom na vytvorenie jedného pracovného miesta
je to rádovo viac ako jeden milión korún, tak by sme
mali očakávať aj primeranú návratnosť. Pochybujem,
že to niekto niekedy objektívne a správne spočítal
a vyšlo mu, že pre Slovensko je to prínos porovnateľný s investíciami do vzdelávania a vedy. Vysoké
školy na Slovensku za posledných 17 rokov takmer
strojnásobili počet študentov pri nepatrnom náraste
zamestnancov. UK viac ako zdvojnásobila počet
svojich študentov pri zmenšení celkového počtu
zamestnancov. Takú produktivitu nedosiahli žiadne
firmy. Spomínané veľké firmy však v okamihu straty
komparatívnej výhody lacnejšej pracovnej sily zo
Slovenska odídu. Vysoké školy tu však zostanú. Nie
sme krajina bohatá na suroviny, bohatí sme okrem
krásnej krajiny nanajvýš na šikovných ľudí. A práve
v ich harmonickom a trvalom vzdelávaní je naša perspektíva, náš trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti.
Je smutné, že niektoré ministerstvá či rozličné
asociácie, zväzy a profesijné kluby sú ochotné šíriť
demagógiu typu „automobilky nemajú dostatok
inžinierov technických smerov, a preto treba zvýšiť
podporu technickým študijným smerom“. V skutočnosti týmto fabrikám chýbajú, s prepáčením, dvojnohé roboty z radov zamestnancov s učňovským
vzdelaním, ktoré vydržia pracovať 8 hodín postojačky
pri páse za priemernú mzdu 12 tisíc Sk. Povedzme
si pravdu: veď práve tí sú podstatou ich komparatívnej výhody a ich ziskov. Nie slovenskí inžinieri či
výskumníci. Koľko a ako veľkých výskumných a inovačných centier majú na Slovensku zahraničné firmy? Nejaké sú v oblasti informačných technológií,
ale tiež z dôvodu lacnejšej, hoci vysokokvalifikovanej sily. Inak je to bieda.
Rám obrazu univerzity je ale jasný a je iba jeden:
všetko naše úsilie nasmerujeme na to, aby Univer-

zita Komenského ostala národnou inštitúciou a udržala si kredit medzinárodne uznávanej výskumnej
univerzity, výsledkami kompatibilnej s poprednými
európskymi univerzitami.
V rámci tohto cieľa je naším zámerom udržať vo
všetkých troch stupňoch štúdia ponuku širokého
spektra študijných programov, vrátane originálnych,
a zabezpečiť kvalitu vzdelávacieho procesu.
Prvý krok k tomu, aby sa UK stala atraktívnou pre
väčší počet zahraničných študentov a učiteľov, je
poskytovanie väčšieho počtu študijných programov
alebo kurzov v angličtine či v inom svetovom jazyku.
S otvárajúcim sa európskym trhom práce by sme
mali využiť aj jedinečné synergické možnosti, ktoré
poskytuje rôznorodosť štúdia na UK, a pretaviť ich
do nových študijných programov realizovaných v kooperácii viacerých fakúlt či vo vnútornej otvorenosti
univerzity.
Nielen kvalita vzdelávania, ale aj kvalita vedy reálne zvyšuje konkurencie schopnosť univerzity prinajmenej v stredoeurópskom vysokoškolskom priestore. Všetci sme svedkami toho, ako sa vývoj v oblasti
vedy a výskumu nezvyčajne zrýchľuje a že cesta
k úspechu vedie cez kooperáciu a integráciu tak
intelektuálnych kapacít, ako aj finančných investícií.
Zreteľne sa ukazuje, že len obrovské zdroje môžu
vytvoriť také podmienky, ktoré obstoja v medzinárodnej súťaži. Chcel by som preto, aby univerzita
využila svoje postavenie národnej univerzity a z pozície lídra mobilizovala a iniciovala integráciu vedeckovýskumného potenciálu bratislavských verejných
vysokých škôl, aby spoločne presviedčali predstaviteľov mesta, regiónu a podnikateľskej sféry o potrebe
hmatateľnej spolupráce, o nevyhnutnosti budovania
a investovania do koncentrovaných vedeckovýskumných centier. Keďže kvalitná veda nepozná hranice
štátov a spôsob financovania vedy a výskumu z európskych fondov preferuje veľké projekty, je potrebné
naplánovať aj konkrétnu medzinárodnú spoluprácu
s najuznávanejšími partnerskými univerzitami v susedných regiónoch.
Som hlboko presvedčený, že by sme mali v hierarchii našich úloh klásť do popredia ochranu a zveľaďovanie univerzálnych hodnôt demokracie a humanizmu, akademických práv a slobôd. Nie sme
obyčajnou univerzitou či len jednou z mnohých. Predstavujeme referenčný bod vzdelávania, výskumu
a kultúry Slovenska. Dobre si uvedomujeme náš

diel zodpovednosti za budúcnosť Slovenska, a preto
sa naša univerzita musí podieľať na budovaní vedomostnej spoločnosti založenej práve na hodnotách
humanizmu a demokracie.
Vedomostná spoločnosť má základnú a neoddeliteľnú hodnotovú dimenziu. A práve pri skúmaní
a budovaní humanistickej dimenzie spoločnosti
v čase dynamického rozvoja technológií, akými sú
napríklad génové manipulácie, je úloha spoločenských vied nemenej dôležitá, ako technologický pokrok. Pretože vždy a všade, keď sa spoločnosť rozvíjala rýchlejšie v oblasti technológií a zaostávala
v oblasti hodnôt, prišli alebo hrozili najväčšie katastrofy. Zisk a peniaze nie sú všetko.
Naša univerzita má ešte jednu dôležitú úlohu. Ak
sme v tejto Aule často hovorili o našom poslaní ako
o službe komunite, spoločnosti, národu, obyvateľom
Slovenska, pokúsme sa pri tejto príležitosti formulovať požiadavky k štátnym orgánom a jasne povedať,
prečo si myslíme, že musíme mať adekvátne podmienky a dosť prostriedkov pre našu prácu. Univerzity sú neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti a negatíva politiky a politických rozhodnutí sa odrážajú
aj na fungovaní a kvalite univerzitného života. Preto
chcem popriať tejto krajine aj veľa múdrych politických rozhodnutí, so strategickým a vizionárskym
rozmerom, aby univerzity mali šancu plniť svoje
poslanie, aby účinne prispievali ku kultúrnemu a hospodárskemu rastu krajiny a k jej hodnotovému vyzrievaniu.
Obyvatelia tzv. starej Európy sa budú dobre dívať,
kto to prichádza a čo prináša. Ak veríme, že nemôže byť pravdivá téza, že kde nie sú peniaze, tam nie
sú hodnoty, tak potom aj malá krajina, akou je naša
vlasť, sa môže stať aj pre veľkých a bohatých vzorom.
Vzorom môže byť napr. slušný život slobodných
ľudí v demokratickej a humánnej spoločnosti. A kto
iný, ako univerzita, ktorej podstatou je sloboda členov jej obce, ich spolupráca, hľadanie pravdy a pôsobenie na mladých s vierou, že tieto ideály uskutočnia, má povinnosť formulovať takéto ciele. Následnou
povinnosťou je zžiť sa s nimi vo svojom vnútri a dokázať, že táto cesta je možná aj pre spoločnosť ako
celok.
Vážení členovia akademickej obce Univerzity Komenského, hostia, dámy a páni, bolo mi cťou, že ste
ma vypočuli. Ďakujem.

Akceptačná reč doc. RNDr. J. Boďu, CSc., dekana FMFI UK
Magnificencia, vážený pán rektor, spektability,
vážení páni dekani, honorability,
vážené panie prorektorky, páni prorektori,
vážené panie senátorky, páni senátori,
vážení a milí hostia, ctené dámy, vážení páni.
Dostalo sa mi cti prehovoriť na dnešnom slávnostnom zhromaždení za práve inaugurovaných dekanov fakúlt Univerzity Komenského, ktorí pred vami
zložili do rúk rektora svoj inauguračný sľub. Sľubovali sme s rukou položenou na žezlo svojej fakulty.
A sľubovali sme to isté s rukou položenou na žezlo
univerzity. Sľúbili sme snažiť sa zo všetkých svojich
síl rovnako o blaho svojich fakúlt, ako o spoločné
blaho našej univerzity.
Minulý týždeň sa konalo zasadnutie kolégia rektora. Okrem iných vecí na kolégiu prebehla aj vzrušená diskusia o metodike delenia štátnej dotácie
medzi fakulty. Počas diskusie zaznela aj otázka, v tej
chvíli skôr rečnícka, o zmysle koexistencie natoľko
rozdielnych fakúlt pod spoločnou strechou jednej
univerzity. Využijem dnešnú vzácnu príležitosť a pokúsim sa porozprávať vám o svojej odpovedi na túto
otázku, chápanú už nie ako rečnícku.
Odpovedí na túto otázku možno nájsť viacero
a všetky, aj v duchu toho, čo poviem neskôr, sú
pravdivé. Koexistujeme pod spoločnou strechou
našej univerzity, pretože sa to tak historicky vyvinulo.
Je dobré byť spolu, pretože spoločne sa ľahšie vzdoruje nie zriedkavej nepriazni okolitého sveta. Je dobré byť spolu, pretože sa môžeme (mali by sme sa?)
navzájom obohacovať o skúsenosti a vedomosti.

Tieto dôvody, a dajú sa asi vymenovať aj ďalšie podobné, možno označiť za viac-menej pragmatické.
Dá sa ale nájsť aj hlbší dôvod pre to, aby pod jednou strechou žili a nie zriedkavo sa sporili aj filozof
a lekár, aj fyzik a bohoslovec, aj športovec a manažér?
Začnem úvahou o zmysle existencie univerzity
vôbec. Zmyslom existencie univerzity je poznávať,
sprostredkúvať poznanie, šíriť ho, učiť poznávaniu,
nadchýňať pre poznávanie. Vychádzam pri tom nie
z vysokoškolského zákona, ale z Heglovho: Na počiatku bola idea, ktorá sa zhmotnila, aby mohla samu seba spoznať. Potom je pre mňa zmyslom existencie nielen našej univerzity, zmyslom existencie
nielen civilizácie, ľudstva, každého človeka, ale dokonca zmyslom existencie Univerza, nášho Všehomíru, práve poznávanie. A čo je poznávanie? Snáď
možno poznávanie stotožniť s hľadaním pravdy.
Pravdy o svete, o človeku, o vzťahoch medzi človekom a svetom, o vzťahoch medzi človekom a človekom.
Ako zaznamenal Ján vo svojom evanjeliu, Pilát sa
spýtal: Čo je pravda? Následne vyslovil: Ja žiadnej
viny na ňom nenachádzam. Nová zmluva neuvádza,
čo viedlo Pontského Piláta od jeho otázky k takému
záveru. Možnými Pilátovými úvahami sa zaoberá
Karel Čapek vo svojej Knihe apokryfov. Dovolím si
použiť svoj preklad príslušnej časti Čapkovho Pilátovho kréda: „Verím, vrúcne verím, že je pravda a že
ju človek spoznáva. Bolo by bláznivé myslieť si, že
pravda je len na to, aby ju človek nepoznal. Poznáva
ju, áno, ale kto? Ja, alebo ty, alebo snáď každý? Ve-

rím, že každý má na nej podiel. Aj ten, kto hovorí áno,
aj ten, kto hovorí nie. Keby sa tí dvaja spojili a rozumeli si, vznikla by tým celá pravda. Áno a nie sa pravdaže nedá spojiť. Ľudia sa ale môžu spojiť vždy. Je
viac pravdy v ľuďoch, ako v slovách.“
Čo je, napríklad, pravda o ľudskom srdci? Lekárova
pravda je, že je to orgán, pozostávajúci z dvoch predsiení a dvoch komôr, spletený z priečnych svalových
vlákien. Fyzik dokáže ľudské srdce opísať ako pumpu, vytvárajúcu tlakový rozdiel, ktorý je schopný zabezpečiť tečenie pomerne viskóznej kvapaliny úzkymi kanálmi. Pre matematika je srdce zložitý systém
opísateľný rovnicami, poskytujúcimi aj chaotické
riešenia. Básnikova pravda je, že práve srdce je to
miesto, v ktorom ľúbiaci nosí svoju lásku. Bohoslovec
vie svoju pravdu – srdce dostal človek preto, aby
mohol konať dobro. Čo je teda pravda o ľudskom
srdci? Spolu s Karlom Čapkom a možno aj s Pontským Pilátom som presvedčený, že k pravde sa
priblížime len vtedy, keď spojíme všetko uvedené
a všetkých uvedených do jedného celku.
Aký má zmysel koexistencia natoľko rozdielnych
fakúlt pod spoločnou strechou jednej univerzity?
Tým zmyslom je podľa mňa poznávať, alebo inak –
hľadať pravdu. A k pravde môžeme dospieť len tak,
že každý prispeje svojim dielom. Ak by čo len jedna
časť chýbala, už by výsledkom nášho snaženia pravda nebola. K poznaniu, k pravde nutne potrebujeme
aj tých iných tak, ako oni potrebujú nás.
Ctené dámy, vážení páni, ďakujem za Vašu pozornosť.
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Predstavujeme nových dekanov fakúlt UK
Doc. PaedDr. Miroslav HOLIENKA, PhD.,
dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK

Profesný životopis

Dátum a miesto narodenia: 25. 5. 1957, Podkriváň
Vzdelanie:
1977 – 1982 FTVŠ UK, Bratislava
1983 – 1986 FTVŠ UK, Bratislava, interný ašpirant
1982 – PaedDr.
1988 – CSc. (PhD.)
1993 – tréner I. triedy vo futbale
2004 – doc. – vedecko-pedagogická hodnosť po úspešnej habilitácii v odbore športová edukológia
Zamestnanie:
1986 – 2004 odborný asistent, FTVŠ UK
od r. 2001 vedúci Katedry hier FTVŠ UK Bratislava
Počet diplomantov: 83
Počet publikačných záznamov: 188 (k 1. 4. 2006)
Počet monografií: 4
Riešiteľ výskumných úloh: 10
Školiteľ doktorandov: 6
Ostatná činnosť:
Od r. 2001 člen Kolégia dekana FTVŠ UK
2005 – 2006 člen vedenia FTVŠ UK
1996 – 1998, 2005 – 2006 predseda AS FTVŠ UK,
1996 – 2002 predseda Red. rady časopisu Športové hry
1998 – 2002 zostavovateľ časopisu ÚFTS Tréner
2003 – 2004 člen redakčnej rady časopisu ÚFTS Pro–
futbal
1998 – 2004 podpredseda ÚFTS

Oblasť rozvoja (výstavby):
1. Dobudovať komplex ihrísk a športovísk v priestoroch fakulty (plážové multifunkčné ihrisko, tenisové
ihrisko s umelým povrchom, futbalové ihrisko s umelou
trávou, lezeckú stenu, U – rampu).
2. Začať budovať relaxačnú zónu v priestore medzi
športovou halou a plavárňou (zelená zóna).
3. Čo najrýchlejšie uskutočniť rekonštrukciu auly a ročne zrenovovať minimálne dve seminárne miestnosti (posluchárne).
4. Pre lepší interspersonálny kontakt vybudovať vo
voľných priestoroch fakulty učiteľský a študentský klub.
5. Zrekonštruovať vstupnú časť fakulty a okolie pred
budovou fakulty.
Oblasť manažmentu:
1. Vyvinúť maximálne úsilie na zlepšenie imidžu fakulty, jej vedecko – pedagogicko – športovo – spoločenskej prestíže a postavenia fakulty v rámci telovýchovného a športového hnutia na Slovensku a posilniť jej
konkurencie schopnosť v stredoeurópskom regióne.
2. Vytvoriť podmienky a pripraviť opatrenia pre rozšírenie počtu profesorov na fakulte. Profesori a vedúci
katedier sa musia stať lídrami každodennej činnosti na
fakulte.
3. Získať generálneho sponzora pre športové oblečenie študentov a učiteľov fakulty.
4. Udržiavať úzku spoluprácu so SOV, so SPV a dosiahnuť lepšiu spoluprácu so športovými zväzmi pri
príprave trénerskych kádrov rôznych tried (stupňov).
Vynaložiť maximálne úsilie o výraznejší rozvoj vysokoškolského športu na fakulte.
5. Vynaložiť maximálnu snahu na premiestnenie Národného športového centra (alebo časti NŠC) do priestorov fakulty a vyvinúť úsilie o užší kontakt s NŠC za
účelom využitia ich prístrojového vybavenia.

Prof. PhDr. Teodor KOLLÁRIK, DrSc.,
dekan Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK

Programové vyhlásenie
Pedagogická oblasť:
1. Obsahovo dopracovať študijné programy TV – regenerácia a TV – manažment, dopracovať profil absolventa uvedených študijných programov pre ich pripravovanú novú akreditáciu, príp. kreovať nový študijný
program s pružným reagovaním na dynamické zmeny
pracovného trhu.
2. Stabilizovať počty prijímaných poslucháčov vzhľadom na priestorové podmienky pre vyučovací proces
na fakulte, kvalitu vyučovacieho procesu, kvalitu pripravenosti absolventa. Zaviesť individuálne študijné plány
pre podporu vrcholových športovcov a skvalitniť systém evidencie študijnej agendy a tvorby rozvrhu.
3. Zabezpečiť systematickú činnosť pedagogickej komisie dekana fakulty.
4. Vynaložiť maximálne úsilie na začatie činnosti
Trénerskej školy FTVŠ UK od roku 2007 v čo najširšom rozsahu jednotlivých športov a kvalifikačných tried
(stupňov).
5. Začať s iniciatívou pre tvorbu systému ďalšieho
vzdelávania učiteľov v oblasti telesnej výchovy, príp.
zriadiť oddelenie ďalšieho vzdelávania.
Vedeckovýskumná oblasť:
1. Dosiahnuť, aby každá katedra v priebehu roka
riešila minimálne 1 grantovú úlohu VEGA a 1 grantovú úlohu KEGA (prípadne projekty MVTS, AV, Eurofondy...) a spoločne sa uchádzať o nadnárodné granty.
2. Jedenkrát za dva roky uskutočniť medzinárodnú
fakultnú vedeckú konferenciu a na každej katedre
v priebehu roka uskutočniť minimálne jeden vedecký
seminár (konferenciu, workshop...) k prezentácii vlastných poznatkov z vedeckovýskumnej činnosti katedry.
3. Zabezpečiť systematickú činnosť komisie vedy
dekana fakulty za účelom integrácie vedeckovýskumného potenciálu pedagogických a vedeckých pracovníkov fakulty, s prioritnou úlohou vybudovania aspoň
jedného vysokošpecializovaného pracoviska.
4. Vzhľadom na stále výraznejší podiel výsledkov vedeckovýskumnej činnosti na objeme finančných prostriedkov pre fakultu, zriadiť na každej katedre miesto
pre minimálne jedného vedeckovýskumného pracovníka.
5. Pri ročnom hodnotení učiteľov a zamestnancov
dôsledne postupovať podľa platných „Noriem zapojenia
tvorivých pracovníkov do vedeckého výskumu a publikačnej činnosti“.
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Stručný životopis
Dátum a miesto narodenia: 16. 9. 1945, Dolný Pial
Vzdelanie:
Filozofická fakulta UK, 1967, odbor psychológia
1993 – prof. (FiF UK)
1989 – DrSc., (FiF UK – doktor psychologických vied)
1982 – doc. (FiF UK)
1977 – PhD. (FiF UK)
1971 – PhDr.(FiF UK)
Profesionálny status:
2002 doteraz profesor, riaditeľ Ústavu aplikovanej psychológie a prodekan FSEV UK
1999 – 2003 riaditeľ Centra ďalšieho a celoživotného
vzdelávania UK
1993 – 1999 profesor psychologie FiF UK
1989 – riaditeľ Psychologického ústavu UK
1986 – 1993 vedúci Katedry psychologických vied FiF
UK
1982 – 1993 docent psychológie FiF UK
1977 – 1982 odborný asistent Katedry psychológie FiF
UK
1968 – 1977 asistent, vedúci katedry, zástupca riaditeľa
Inštitútu Slovchémie
Publikačná činnosť:
Autor kníh: 5
Spoluautor: 4 (1 preklad do ruštiny a španielčiny)
Editor: 1
Spolueditor: 3
Vysokoškolské skriptá a učebnice: 7
Psychodiagnostické metódy: 16 (6 originálne, 10 adaptovaných)
Príspevky v odborných časopisoch, zborníkoch a knihách: 96
Členstvo v profesionálnych inštitúciách, profesionálnych komisách a vedeckých radách:
– Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV (1974 –
1989), predseda Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV a 1. podpredseda Českosloven-

skej psychologickej spoločnosti pri ČSAV (1987 –
1989)
– Predseda spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore psychológia (FiF UK), predseda odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore psychológia (FSEV UK), predseda komisie pre
Śtátne záverečné skúšky v odbore psychológia (FSEV
UK), člen odbornej komisie pre vymenovanie za profesora v odbore psychológia (ÚEP SAV)
– Člen Rady expertov (Psychodiagnostika)
– Člen VR UK, VR FiF UK, VR FSEV UK, VR UKF v Nitre,
VR Pedagogickej fakulty UKF v Nitre
Krátkodobé študijné a prednáškové pobyty v zahraničí:
1993 – Univerzita v Jaroslavli (Rusko)
1991 – Fakulta psychológie v Turíne (Taliansko)
1974 – Inštitút vzdelávania vo Varšave (Polsko)
1973 – Akadémia vzdelávania v Budapešti (Maďarsko)
Zámery v rozvoji fakulty
I. Koncepčné zložky existencie a smerovania fakulty
1. Interdisciplinarita fakulty. Vedecko-odborná koncentrácia odborov fakulty na interdisciplinárne riešenie vyznačeného problému(odborná profilácia fakulty
ako celku). Sme heterogénna fakulta, k tomu ešte nová,
kde sa iba formujú predstavy a zbierajú skúsenosti
o mieste a pozícii jednotlivých odborov v nej, ale najmä sa hľadajú cesty ich spojenia a využitia na báze
vzájomnej symbiózy. Pozícia fakulty bude oveľa silnejšia
a výraznejšia, ak bude silné a výrazné toto spojenie,
prezentované konkrétnymi aktivitami fakulty v súhrne,
na báze aktivít ústavov. Táto predstava rezonovala už
pri tvorbe projektu fakulty aj s ohľadom na argumenty
pre konštituovanie ústavov zabezpečujúcich vzdelávanie v odboroch, ktoré na jednej strane sú zabezpečované aj inými fakultami UK, a na druhej strane netradičnými odbormi v rámci UK (napr. ekonómia).
2. Starostlivosť o absolventov fakulty. Otázka uplatnenia našich absolventov v praxi, ich umiestnenie nielen
v rámci Slovenska, ale aj v rámci EÚ (kontaktácia na
príslušné ministerstvá – MŠ, MP a SV, MZ prípadne K).
Musíme si osvojiť myšlienku zodpovednosti za prípravu
našich študentov v smere ich uplatnenia sa v praxi
a kvalitnou prípravou i aktívnymi cestami im vytvárať
podmienky pre možnosť získania zamestnania, ktoré je
relevantné ich vzdelaniu.
3. Externé štúdium. Je to špecifická forma štúdia, ktorou môžeme uspokojiť mnohých uchádzačov, a preto
po jednoročných skúsenostiach je potrebné stabilizovať a aplikovať moderné a efektívne formy. Vyžaduje si
to čas a námahu, ale nemusíme myslieť hneď na komplexný systém e-learningu, ale postupne sa k nemu dopracovávať.
II. Interné faktory kvality fakulty, odborov a ústavov
4. Habilitačné a inauguračné konanie. Je to jeden
z prvkov, ktorý patrí k dobrej fakulte, pretože odbormi,
v ktorých sa môžu realizovať habilitácie a inaugurácie,
sa prezentuje váha a význam fakulty. Má to aj motivačný charakter pre vlastných zamestnancov, pretože im
fakulta umožňuje odborný postup a rast. Usilovať o to
by mali všetky ústavy, aby splnili podmienky pre tieto
vážne aktivity, najmä ak máme schválené kritériá pre
habilitácie a inaugurácie v rámci UK.
5. Publikačná činnosť – učebnice RUK. Zintenzívniť
publikačnú činnosť v oblasti vydávania študijných publikácií, textov a materiálov. Zostaviť a dodržiavať publikačný plán s ohľadom na jednotlivé študijné programy,
aby publikácie pokrývali nosné predmety. Osobitne
dôležité vzhľadom na externú formu štúdia.
6. Možnosť štúdia 2. a 3. jazyka. Súčasťou zložiek
kompetentnosti absolventov už v súčasnosti musí byť
dokonalá jazyková vybavenosť, najmä s ohľadom na
kritériá a potreby EÚ. Kvalita študentov v jazykoch jednoznačne uľahčí a zvýši úspešnosť umiestnenia absolventov v atraktívnych sférach EÚ, prípadne na úrovni
národných inštitúcií.
III. Image fakulty
7. Atmosféra fakulty. Budovať pozitívne vzťahy v rámci
fakulty, jej článkov, interne i smerom na externé podmienky a inštitúcie (vzťahy učiteľov a ústavov so študentmi a budovanie pozitívnej atmosféry v horizontálne i vertikálnej, formálnej i neformálnej rovine, napr.
spolupráca v rámci ŠVOK, výskumov a pod.).
8. Prezentácia fakulty v spoločnosti i navonok. Preniknúť do spoločenskej sféry niektorými aktivitami,
ktoré budú dobre reprezentovať fakultu a zviditeľnia ju
v rámci stredných a vysokých škôl i v rámci celej
spoločnosti. Získať si meno a pozíciu v sfére vysokého
školstva i v spoločnosti celkove.
9. Symboly fakulty. Sú oficiálnymi znakmi a prvkami
fakulty, vyjadrujú jej špecifikum s ohľadom na iné fakul-

ty a pomáhajú formovať vzťah k nej zo strany učiteľov,
študentov a priaznivcov.
Splnenie týchto úloh si vyžaduje našu schopnosť
a ochotu (vedieť a chcieť), ale aj vhodné ekonomické
podmienky. Tie nie sú v školstve príliš priaznivé a zdá
sa, že hrozby vlády o šetrení aj v školstve sa môžu stať
veľmi rýchle realitou. Preto bude na nás, ako dokážeme
rôznymi aktivitami a činnosťami vytvoriť priaznivú ekonomickú situáciu na fakulte, čo vidím najmä takými činnosťami podnikateľského charakteru, ktoré sú zamerané na prax a širokú verejnosť: ďalšie vzdelávanie, aplikačné výskumy, odborné expertízy a analýzy.

Doc. MUDr. Dušan MIŠTUNA, PhD., mimoriadny profesor,
dekan Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

Profesný životopis

–
–
–
–
–

Dátum a miesto narodenia: 8. 12. 1948, Liešťany
Pracovisko: prednosta I. Chirurgickej kliniky JLF UK
a MFN v Martine (od roku 1997)
Vzdelanie:
všeobecné lekárstvo – promócia na LF UK v Martine
v r. 1972
atestácia 1. stupňa v r. 1975 (chirurgia)
atestácia 2. stupňa v r. 1981 (chirurgia)
atestácia z gastrointest. chirurgie v r. 2005
1985 – PhD., 2002 – doc., 2003 – mimoriadny profesor

Významné pracoviská, kde doposiaľ pôsobil:
Halle – Nemecko, Pécs – Maďarsko, Budapešť – Maďarsko
Funkcie:
Člen výboru a vedecký sekretár Slovenskej chirurgickej
spoločnosti SLS, čestný člen Českej chirurgickej spoločnosti, šéfredaktor časopisu Slovenskej chirurgickej
spoločnosti „Slovenská chirurgia“ od r. 2004
Spolupráca so zahraničnými pracoviskami:
Česká republika – LF Univerzity Karlovej, Plzeň
Maďarská republika – SOTE Budapešť
Prednášková a publikačná činnosť (k 31. 12. 2006):
294 prednášok
172 záznamov v štatistike kategórií
174 citácií v štatistike ohlasov, z nich 41 ohlasov v zahraničných publikáciach registrovaných v citačných indexoch.

dagógov budem žiadať, aby vytvárali databázu raritných
postupov, nálezov a kazuistík, ktoré budú zverejnené
v intranetovej sieti fakulty, s adekvátnou ochranou pred
zneužitím.
V spolupráci s ostatnými fakultami Univerzity Komenského vypracujeme (ak nebude dovtedy ukončený KEGA
projekt) systém hodnotenia kvality pedagogického procesu (nielen študentských ankiet) tak, aby sa váha kvality a náročnosti vyučovania rovnala vedeckému výkonu a tak bola aj posudzovaná. Treba študentom vytvoriť
priestor pre hodnotenie jednotlivých pedagógov po každej prednáške a po každom bloku praktických cvičení, samozrejme so zachovaním anonymity študentov.
Zlepším podmienky pre organizáciu ŠVOČ a navrhnem, aby sa účasť vo ŠVOČ stala štandardnou podmienkou pred napísaním diplomovej práce.
Zvýšim počty platených kvalifikovaných stážistov.
Oblasť pedagogiky je v ére enormného nárastu informácii veľmi dynamický proces, ktorý vyžaduje kontinuálne sledovanie kooperácie medzi jednotlivými odbornými predmetmi tak na horizontálnej, ako i vertikálnej
úrovni. Tu vidím priestor na riadenie koordinácie jednotlivých výčbových báz z úrovne vedenia fakulty.
Proces riadenia však nesmie byť jednosmerný, ale musí
byť založený na permanentnom vzájomnom dialógu
a spoločnom hľadaní optimálnych riešení.
Vo vnútri vysokej školy mienim posilniť partnerstvo
medzi učiteľmi a študentmi, posilniť úlohu študentov
a tých pracovísk, kde sa celý život vysokoškolského
štúdia odohráva. Študenti dosahujú veľmi dobré výsledky v študentskej vedeckej a odbornej činnosti, čo
je vizitka tak ich kvality, ako aj kvality pedagógov zabezpečujúcich ich prípravu. Naďalej budem najlepších z nich aj adekvátne finančne odmeňovať.
Cesta k rozvoju fakulty vedie aj cez využívanie eurofondov, ktoré môžu až na 85 % pokryť náklady na vznik
inovačných nástrojov, napr. kompetenčných centier aplikovaného výskumu, združených pracovísk vysokých
škôl, výskumných a vývojových organizácií a podnikateľského sektoru na podporu cieľovo orientovaného
špičkového aplikovaného výskumu apod.
Ďalej budem podporovať oblasť postgraduálneho
vzdelávania, zvyšovanie počtu interných a externých
doktorandov. Záleží mi aj na ďalšom skvalitňovaní systému postgraduálneho špecializačného štúdia, ktorý
umožňuje JLF UK prijímať lekárov k atestačnej príprave
v akreditovaných špecializačných odboroch a udeľovať
im po ukončení štúdia a absolvovaní atestačnej skúšky doklad platný v EÚ a v krajinách uznávajúcich dekréty EÚ.

Doc. MUDr. Peter LABAŠ, CSc.,
dekan Lekárskej fakulty UK

Program rozvoja fakulty
Dosiahnuť vyššiu vedeckú úroveň pedagogického
procesu – za týmto účelom zabezpečím okamžité zlepšenie kvality a kvantity študijnej literatúry. Za vydanie
učebnice alebo učebných textov budem odmeňovať
autorov sumou 30 000.– Sk. Na jarné zasadanie senátu predložím návrh na zvýšenie financií na zakúpenie študijnej literatúry o 100 % oproti roku 2006, ktorej
výber bude prekonzultovaný so zodpovednými pedagógmi z jednotlivých predmetov.
Najneskoršie do jedného roka prehodnotím a predložím na schválenie senátu obsahovú náplň jednotlivých programov tak, aby boli kompatibilné s náplňou
programov krajín EÚ. Na príprave programov sa budú
podieľať všetci vedúci pedagogickí pracovníci, budú
pri tom zohľadňovať vzájomnú súvislosť a následnosť
predmetov, a prípadnú potrebu prehodnotenia ich kreditnej hodnoty. Budem presadzovať, aby pokračovalo
zjednocovanie učebných osnov lekárskych fakúlt na
báze programu Slovak Doctor. Nevyhnutnou podmienkou bude i zavedenie predmetu praktické lekárstvo v programe všeobecné lekárstvo. V programe ošetrovateľstvo v magisterskom štúdiu bude potrebné zaviesť špecializáciu „starostlivosť o dlhodobo chorých pacientov“, ako alternatívu vyplývajúcu zo svetových trendov.
Zabezpečím, aby fakulta uznávala všetky študijné
pobyty v rámci programov Sokrates/Erazmus, to znamená, že fakulta uzná študentom celý pobyt a aj skúšku,
ak ju študent absolvoval.
Počnúc letným semestrom presvedčím prednášajúcich pedagógov, aby používali iba elektronické médiá,
multimediálnu projekciu a pod. Každé klinické pracovisko zabezpečí počas semestra minimálne jednu prednášku formou videokonferencie. Od zodpovedných pe-

Stručný životopis
Doc. P. Labaš sa narodil 22. apríla 1949 vo Viedni.
V rokoch 1967–1973 študoval na Lekárskej fakulte
Univerzity Komenského, ktorú ukončil s vyznamenaním. Až do roku 1984 pracoval na I. chirurgickej klinike v Bratislave ako sekundárny lekár. V roku 1981
úspešne absolvoval atestačnú skúšku 2. stupňa z chirurgie a v nasledujúcom roku získal titul kandidáta lekárskych vied.V rokoch 1984–1992 pracoval ako expert
na Malte vo funkcii chirurg – konzultant, pričom počas
celého pobytu prednášal, skúšal a prakticky viedol výuku medikov na Maltskej univerzite. Po návrate pracoval
ako odborný asistent vo Fakultnej nemocnici Bratislava. Do klinickej praxe zavádza originálne antirefluxné
operácie na hlbokom žilovom systéme, rozpracováva
techniky kompresívnej skleroterapie hlbokej žilovej insuficiencie, snaží sa o zavedenie transplantácie pečene
do klinickej praxe, ale venuje sa i chirurgii pažeráka, pečene a pankreasu. Absolvoval niekoľkotýždňové pobyty
na špičkových chirurgických pracoviskách v Mníchove,
Prahe, Birminghame, Jeruzaleme, Viedni, Grazi a Berlíne. Prednášal na domácich i zahraničných odborných
podujatiach, napr. v Tokyu, Tel-Avive, na Cypre, v Aténach, Mayo Clinic, Ríme, Lyone a mnohých ďalších. Na
angiologickom kongrese na Cypre získal cenu za najlepšiu prednášku, podobne cenu za najlepšiu prednášku získal i na chirurgickom kongrese na Malte v roku

2004, ocenenie získal i na svetovom angiologickom kongrese v Tokyu.V roku 2000 habilitoval na Lekárksej fakulte UK na vedeckú hodnosť docent chirugie. Publikoval viac ako 250 vedeckých prác, prevažne v anglickom
jazyku, v zahraničných odborných časopisoch, odprednášal viac ako 360 odborných prenášok z chirugie.

Z prezentácie pred voľbami
Hlavné úlohy:

– Presun rozhodujúcich právomocí na kliniky a ústavy
– Systemizácia pracovných miest
– Vytvorenie profesionálnej skupiny pre získavanie grantov

– Spriehľadnenie finančných tokov
– Dosiahnuť adekvátne finančné ohodnotenie pracovníkov LF UK

– Postgraduálne štúdium na LF UK
– Zvýšiť koeficient kvalifikačnej štruktúry
– Odbúrať byrokraciu, liberalizovať a podporiť všetky
aktivity

Prof. Ing. Jozef PAPULA, PhD.,
dekan Fakulty managementu UK

Stručný životopis
Narodil sa 2. 10. 1946 v Bratislave, doteraz na fakulte zastával funkciu prodekana pre štúdium a vedúceho Katedry stratégie a podnikania.
Je absolvent Vysokej školy ekonomickej v Bratislave (súčasná Ekonomická univerzita), kde získal titul
inžiniera v roku 1969, vedecký titul CSc. (PhD.) v roku
1979, akademický titul docent v roku 1984 a v rokoch
1991 až 1994 zastával funkciu vedúceho Katedry manažmentu na Fakulte podnikového manažmentu.
V rokoch 1994 až 1997 pôsobil vo vrcholovom manažmente Chirana-Prema, a.s., ako riaditeľ pre stratégiu.
Od roku 1998 pôsobí na Fakulte managementu UK
ako vedúci Katedry stratégie a podnikania a dve funkčné obdobia zastával funkciu prodekana pre štúdium.
V roku 2005 získal akademický titul profesor v odbore
podnikový manažment. Je na FM UK garantom študijných programov. Vychoval päť doktorandov, v súčasnosti školí ďalších päť. Je autorom viac ako 120 vedeckých publikácií, z nich je 8 monografií a učebníc.
Na jeho vedecké práce je viac ako 100 citačných ohlasov doma i v zahraničí.
Je člen komisie VEGA pri MŠ SR, člen pracovnej
skupiny akreditačnej komisie, vedúci riešiteľského kolektívu grantovej výskumnej úlohy VEGA, člen Vedeckej rady FM UK. Absolvoval študijné pobyty a bol
hosťujúcim profesorom na viacerých univerzitách v Európe, v USA a v Kanade.

Tézy zámerov o rozvoji fakulty
Do volieb dekana Fakulty managementu UK vstúpil
s mottom „Dnešné voľby dekana nie sú o napĺňaní
osobných ambícií kandidátov, ale rozhodovaním o budúcnosti fakulty“. Jeho víziou je Fakulta managementu
UK ako centrum teórie a vzdelávania manažmentu na
Slovensku, uznávané v Európe a šíriace dobré meno
Univerzity Komenského vo svete.
Základnými znakmi stratégie smerujúcej k napĺňaniu tejto vízie je kvalita vzdelávania, podporená výskumnou a publikačnou činnosťou fakulty, rozvíjaním
partnerských vzťahov s domácimi i zahraničnými pracoviskami a organizáciami, elektronizáciou vzdelávania, využívaním aktívnych foriem výučby, tímovej práce
a predovšetkým formovaním „firemnej“ kultúry založenej na partnerských vzťahoch a spoločných hodnotách.
O tom, že uvedené zámery a ciele nie sú nereálne,
svedčia už doteraz dosahované výsledky fakulty, ktorá sa predovšetkým z pohľadu hodnotenia jej študentov stabilne zaraďuje medzi popredné fakulty na
Slovensku v svojom odbore. Zásluhu na týchto výsledkoch má celý proces od kritérií prijímania študentov cez
tvorbu študijných programov, ale i úspešne rozvíjané
programy mobility študentov a pedagógov a podporované kontakty s praxou. V tomto všetkom chce nový
dekan nadviazať na svojich predchodcov.
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Pre všetkých používateľov Internetu a tvorcov webových stránok!

Internet a World Wide Web z pohľadu práva
V poslednom desaťročí neustále sa rozvíjajúcej informačnej spoločnosti sa popri pojme Internet celkom prirodzene a s veľkým úspechom ustálil ďalší nový pojem World
Wide Web, WWW stránka alebo aj web-stránka. Možno povedať, že v súčasnosti patrí medzi najčastejšie používané pojmy informačnej spoločnosti.
Kým Internet chápeme ako celosvetový systém, ktorý pracuje na báze protokolu TCP/IP, s konkrétnymi IP adresami, World Wide Web môžeme označiť ako informačnú
službu, ktorá svojimi nástrojmi na báze počítačových serverov a s využitím hypertextových odkazov a multimédií vytvorila celosvetovú „pavučinu“, multirozmerný zdroj informácií v prostredí Internetu. WWW, ktorú často označujeme aj ako distribuovaný multimediálny hypertextový systém, sa u nás objavuje začiatkom deväťdesiatych rokov minulého
storočia. Dnes si už nevieme prácu v Internete bez web-stránok ani predstaviť.
Cieľom nášho príspevku však nie je opis Internetu alebo WWW stránky z technologického hľadiska. Pokúsime sa poukázať na niektoré právne aspekty, ktoré sú z pohľadu
používateľov Internetu, ale i tvorcov a používateľov web-stránok zaujímavé a v mnohých prípadoch osobitne chránené našim právnym poriadkom. Využívaním Internetu a informačnej služby, realizovanej cez World Wide Web, môžeme poukázať na ich právnu stránku.

1. Internet a jeho právne postavenie

3. World Wide Web ako autorské dielo

Internet je celosvetovou sieťou vzájomne prepojených počítačov a z hľadiska práva
nie je právnickou osobou, resp. nejakou obchodnou spoločnosťou, Internet totiž
nemá právnu subjektivitu. Právnické osoby, ktoré vznikli spôsobom predpokladaným v zákone, majú spôsobilosť mať práva a povinnosti, t.j. majú právnu subjektivitu. Občiansky zákonník1 ako lex generalis obsahuje všeobecnú úpravu právnických osôb, a to nielen tých, ktoré sú v ňom výslovne upravené, ale aj tých, ktoré
sú upravené osobitnými zákonmi, a rovnako tak obchodné spoločnosti a družstvá.
Vo všeobecnosti sa právnická osoba zriaďuje zmluvou alebo zakladacou listinou
(§ 19 OZ). Každá právnická osoba musí mať svoj názov, ktorý je jej nevyhnutným
pojmovým znakom (§ 19b OZ). Ďalším pojmovým znakom právnickej osoby je jej
sídlo (§ 19c OZ), ktoré musí byť tiež, rovnako ako aj názov právnickej osoby, určený
pri jej vzniku. Internet nemá svoje sídlo, neexistuje zakladacia listina alebo písomná
zmluva o zriadení právnickej osoby a niet ani štatutárov, ktorí by konali v mene právnickej osoby.
Keďže Inernet nemá právnu subjektivitu, nie je teda ani subjektom práva, ale na
druhej strane nemožno ho chápať ani ako vec. Internet sám osebe nie je masovokomunikačným médiom, je len prostriedkom na prenos informácií. Tvoria ho rôznorodé služby ako napríklad elektronická pošta, rôzne diskusné skupiny, elektronické
konferencie a dnes najmä World Wide Web a portály.
Napriek tomu všetko to, čo sa deje v prostredí Internetu, nie je v právnom vákuu.
Ide najmä o prevádzkovateľov, poskytovateľov služieb Internetu, dodávateľov obsahu do Internetu, technických pracovníkov, informatikov a programátorov, ktorí
pracujú najčastejšie ako zamestnanci v zamestnaneckom pomere na základe pracovnej zmluvy a v neposlednom rade aj používatelia, ktorí tiež vstupujú do právnych vzťahov.

Základnou otázkou, týkajúcou sa právnej stránky je, či web-stránka je autorským
dielom, t.j. či spĺňa pojmové znaky autorského diela v zmysle autorského zákona2
a teda či pôjde o ochranu web-stránok autorským právom.
Už samé spojenie textu, zvuku, grafiky či videa do multimédiá možno chápať ako
spojené dielo v zmysle autorské zákona. Podľa § 9 Autorského zákona pre spojené
diela platí, že spojenie dvoch alebo viacerých samostatných diel možno uskutočniť
len so súhlasom ich autorov, a to na dohodnutý účel; so spojenými dielami nakladajú autori spoločne. Práva autorov nakladať s dielami, ktoré boli takto spojené iným
spôsobom ako v tomto spojení, zostávajú nedotknuté. To znamená, že najčastejšie
pôjde o spojenie literárneho, hudobného, umeleckého i ďalšieho (grafického) diela.
Spojeným dielom označujeme spojenie rôznych samostatných diel na účel spoločného uplatnenia bez toho, aby došlo k ich osobitnému tvorivému usporiadaniu
do celku. Základnou podmienkou je, že ide o spojenie dvoch alebo viacerých samostatných diel a je k tomu potrebný súhlas všetkých autorov, ktorých diela sú do
spojeného diela začlenené.
Rovnako môžeme web-stránku chápať ako počítačový program, ktorý má dve
formy vyjadrenia myšlienky a to zdrojový kód a strojový kód. Aj pri web-stránke
môžeme hovoriť o zdrojovom tvare (najčastejšie pôjde o zápis web-stránky v HTML
alebo v inom podobnom jazyku) a o výsledku, teda to, čo vidí používateľ pomocou
prehliadača na monitore.
V každom prípade môže byť WWW stránka chránená ako autorské dielo, ak spĺňa
pojmové znaky v zmysle nášho autorského zákona, t.j.
– že ide o literárne a iné umelecké dielo a vedecké dielo,
– že takéto dielo je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, čiže ide
o pôvodné dielo autora
– a je vyjadrená vo vnímateľnej podobe.
Ustanovenia Autorského zákona možno aplikovať nielen na autorské diela, nachádzajúce sa, šíriace sa a používané v prostredí Internetu, ale aj na samé webstránky, ktoré, ako sme už uviedli, ak spĺňajú pojmové znaky v zmysle autorského
zákona, sú zároveň týmto zákonom chránené ako autorské diela.
V zmysle § 15 autorského zákona autorské právo na dielo vzniká okamihom, keď
je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami bez ohľadu na jeho podobu,
obsah, kvalitu, účel alebo formu jeho vyjadrenia. Autorské právo sa vzťahuje na
dokončené dielo, na jeho jednotlivé vývojové fázy a časti vrátane názvu diela a mien
postáv, ak spĺňajú pojmové znaky diela a sú ako predmety autorského práva v ňom
obsiahnuté. Autorské právo zahŕňa výhradné osobnostné práva (§ 17 AZ) a výhradné
majetkové práva (§ 18 AZ).
Výhradným osobnostným právom autora je právo
a) označiť svoje dielo menom alebo pseudonymom a žiadať, aby sa jeho meno
alebo pseudonym uvádzalo na všetkých rozmnoženinách diela náležitým spôsobom pri každom použití diela na verejnosti, a to podľa spôsobu použitia,
b) neoznačiť svoje dielo menom alebo pseudonymom,
c) rozhodnúť o zverejnení svojho diela,
d) na nedotknuteľnosť svojho diela, najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do svojho diela, ako aj pred
akýmkoľvek hanlivým nakladaním so svojím dielom, ktoré by malo za následok
narušenie jeho cti a dobrej povesti.
Týchto práv sa autor nemôže vzdať; tieto práva sú neprevoditeľné a smrťou autora zanikajú.
Po smrti autora si však nikto nesmie prisvojiť jeho autorstvo k dielu. Autorské dielo
možno použiť len spôsobom neznižujúcim jeho hodnotu a musí sa uviesť meno
autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo. Ochrany sa môže domáhať ktorákoľvek autorovi blízka osoba, a to aj v prípade, ak zanikli majetkové
práva k dielu.
Medzi výhradné majetkové práva autora patrí najmä právo autora použiť svoje
dielo. Ďalej má autor právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, najmä na:
a) vyhotovenie rozmnoženiny diela,
b) verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo
inou formou prevodu vlastníckeho práva,
c) verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním,
d) spracovanie, preklad a adaptáciu diela,
e) zaradenie diela do súborného diela,
f) verejné vystavenie diela,
g) verejné vykonanie diela,
h) verejný prenos diela.
Tieto práva autora, v prípade použitia jeho diela inou osobou, udelením súhlasu
autora autorovi nezanikajú; autor je len povinný strpieť použitie diela inou osobou
v rozsahu udeleného súhlasu.
Iná osoba však môže bez súhlasu autora použiť dielo len v prípadoch ustanovených týmto zákonom.
Bez súhlasu autora možno použiť krátku časť zverejneného diela vo forme citácie
v inom diele len na účel recenzie alebo kritiky tohto zverejneného diela alebo na

2. World Wide Web
Aby sme mohli hovoriť o právnej stránke World Wide Web, resp. web-stránke,
mali by sme si najprv povedať, čo to je. Ako sme si v úvode už naznačili, World
Wide Web môžeme označiť ako multimédium; najčastejšie ide o spojenie textu, zvuku, grafiky, prípadne videa, pričom akýkoľvek prístup k informáciám je založený na
hypertextovej technológii, t. j. používanie tzv. hyperodkazov. Ide vlastne o distribuovaný multimediálny hypertextový systém.
Dnes poznáme viacero druhov web-stránok, ich rôznorodosť vyplýva zo zamerania a samotného obsahu:
a) Členenie web-stránok podľa poskytovateľov služieb. Sem patria najmä:
– rôzne vyhľadávacie služby,
– providerské služby
– elektronická pošta
– reklamné služby
– telekomunikačné služby
– zábavné a oznamovacie služby
– diskusné fóra
b) Členenie web-stránok podľa zamerania. Z hľadiska zamerania web-stránok
poznáme spravodajské a publicistické web-stránky a osobitne web-stránky
existujúcich masových komunikátorov, akými sú tlačové médiá, rozhlasové
médiá a televízne médiá.
c) Členenie web-stránok z hľadiska obsahu – sem zaraďujeme najmä obchodné (firemné) web-stránky, ktorých účelom je prezentovať obchodné spoločnosti,
ich produkty, tovar, služby, stanoviská a názory v snahe, aby ich občania/spotrebitelia lepšie spoznali. Zároveň ide aj o ponuku a reklamu tovarov/produktov
a služieb. Dnes už aj pre obchodné web-stránky platí, že ak stiahne podnikateľ
svoju web-stránku z Internetu, akoby sa stratil aj z trhu.
d) Súkromné web-stránky – ide o úzko špecializované stránky, ktoré prezentujú
zväčša jednotlivciov – súkromné osoby, ktorí publikujú na nich svoje názory,
snímky, súkromné diela literárneho alebo grafického charakteru.
e) Nelegálne (warez) web-stránky – medzi ne patria najčastejšie také, na ktorých sa ponúka nelegálny softvér, MP3 – hudobné nahrávky alebo počítačové
hry
f) Vyhľadávacie služby – na základe požiadavky sa vyhľadávajú stránky, obsahujúce požadované slovo v koreni, resp. v časti web-stránky
g) Providerské služby – špecifické služby, ktoré súvisia s Internetom ako takým.
V porovnaní s firemnými web-stránkami slúžia prevažne na poskytovanie informácií a služieb k ďalšiemu pripojeniu užívateľa k Internetu
h) Reklamné služby – web-stránky v prostredí Internetu sú významným reklamným
médiom, pričom reklama môže byť komerčná aj nekomerčná
ch) Portál – ide o web-stránku, ktorej cieľom je získať čo najväčší počet používateľov
i prezretých stránok a s tým spojených investícií. Chce používateľovi poskytovať čo najväčší počet internetových služieb. Sú to rôzne vyhľadávacie služby,
elektronická pošta, prehľad tlače, obchody, zábava. Medzi prvé portály patrili
rôzne vyhľadávače. Prednosťou portálov je, že ide o snahu byť úvodnou stránkou, ktorá má používateľovi poskytnúť čo najviac nformácií „pod jednou strechou“. Až v prípade neuspokojenia jeho požiadavky má možnosť prejsť na inú
resp. ďalšiu stránkou s hľadanou informáciou.
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vyučovacie účely, vedeckovýskumné účely alebo umelecké účely. Takéto použitie
musí byť v súlade so zvyklosťami a jeho rozsah nesmie presiahnuť rámec odôvodnený účelom citácie. Pri citácii sa musí uviesť meno autora alebo jeho pseudonym,
ak nejde o anonymné dielo, alebo meno osoby, pod ktorej menom sa dielo uvádza na verejnosti, ako aj názov diela a prameň. Za takéto použitie nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu (§ 25 AZ).
Majetkové práva trvajú počas autorovho života a 70 rokov po jeho smrti. Pri diele
spoluautorov a pri spojenom diele, ktoré bolo vytvorené na účel použitia v takomto
spojení, majetkové práva trvajú počas života posledného z autorov a 70 rokov po
jeho smrti (§ 21 AZ).
V súvislosti s využívaním Internetu ako masovokomunikačného prostriedku a webstránok v tomto prostredí je potrebné poukázať aj na ustanovenie § 33 AZ, ktoré
upravuje použitie diela na informačné účely.
Podľa ods. 1 tohto ustanovenia súhlas autora sa nevyžaduje na
a) vyhotovenie rozmnoženiny diela zverejneného v novinách alebo v inom informačnom prostriedku, najmä o aktuálnych ekonomických, politických alebo náboženských udalostiach alebo otázkach a na verejný prenos s takýmto obsahom;
b) to neplatí, ak si autor v jednotlivých prípadoch vyhradil právo udeľovať súhlas
na rozmnožovanie a na verejný prenos tohto diela,
c) vyhotovenie rozmnoženiny a verejný prenos krátkej časti diela vnímateľného pri
aktuálnych udalostiach, ktoré sú predmetom spravodajstva,
d) vyhotovenie rozmnoženiny a verejný prenos prednášky, príhovoru alebo iného
diela podobnej povahy predneseného na verejnosti,
e) verejné rozširovanie rozmnoženiny vyhotovenej podľa písmena a) až c) predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, ak si autor diela takéto právo
nevyhradil.
Na použitie diela podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 25 tretia
veta AZ, t. j. „pri citácii sa musí uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak
nejde o anonymné dielo, alebo meno osoby, pod ktorej menom sa dielo uvádza
na verejnosti, ako aj názov diela a prameň“.

4. Ochrana autorských práv
Autorský zákon upravuje ochranu autorských práv autorov, a to osobitne v ustanoveniach § 56 až § 61 Autorského zákona.
Autor, do ktorého práva bolo neoprávnene zasiahnuté alebo ktorého právu hrozí
neoprávnený zásah, môže sa domáhať najmä
a) určenia svojho autorstva,
b) zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu hroziaceho opakovania alebo
zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva,
c) oznámenia údajov o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela,
o spôsobe a rozsahu jej použitia a o totožnosti osôb, ktoré sa na vyhotovení
rozmnoženiny, prípadne jej verejnom rozširovaní zúčastnili,
d) odstránenia následkov zásahu do práva, najmä
1. stiahnutím neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, alebo pomôcky podľa § 59 a 60 z obchodovania alebo iného použitia,
2. zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela, napodobeniny diela
alebo pomôcky podľa § 59 a 60,
e) poskytnutia primeraného zadosťučinenia za spôsobenú nemajetkovú ujmu,
najmä
1. ospravedlnením,
2. náhradou nemajetkovej ujmy v peniazoch, ak by sa priznanie iného zadosťučinenia neukázalo postačujúce; výšku peňažného zadosťučinenia určí súd,
ktorý prihliadne predovšetkým na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti,
za akých k zásahu do práva došlo; tým nie je vylúčená dohoda o urovnaní.
Ide o také konanie resp. neoprávnené nakladanie s autorským dielom, ktoré inak
patrí autorovi alebo inému nositeľovi autorského práva. Ak hovoríme o neoprávnenom nakladaní s autorským dielom v prostredí Internetu, spravidla takéto konanie
označujeme pojmom počítačové pirátstvo.
Do autorského práva neoprávnene zasahuje aj ten, kto na získanie majetkového
prospechu poskytovaním služieb či iným spôsobom vyvíja, vyrába, ponúka na predaj, nájom alebo vypožičanie, dováža, rozširuje alebo využíva pomôcky výlučne
alebo čiastočne určené na odstránenie, vyradenie z prevádzky alebo obmedzenie
funkčnosti akéhokoľvek technického zariadenia alebo technologického opatrenia
na ochranu práv podľa tohto zákona.
Technologické opatrenie je akýkoľvek postup, výrobok alebo súčiastka vložené
do postupu, výrobku alebo prístroja, ktoré majú predchádzať, obmedziť alebo zabrániť neoprávnenému zásahu do autorského práva k dielu (§ 59 AZ).
Porušovanie autorského práva je upravené aj v ustanovení § 283 Trestného zákona3, podľa ktorého
(1) Kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému
výkonu, zvukovému záznamu alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze, potrestá sa odňatím
slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha
čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
b) závažnejším spôsobom konania,
c) z osobitného motívu, alebo
d) prostredníctvom počítačového systému.
(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin
uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.
(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin
uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
Škodou malou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 8 000 Sk, škodou väčšou sa
rozumie suma dosahujúca najmenej desaťnásobok takej sumy, značnou škodou
sa rozumie suma dosahujúca najmenej stonásobok takej sumy a škodou veľkého
rozsahu sa rozumie suma dosahujúca najmenej päťstonásobok takej sumy (§ 125 TZ).

5. Ochrana osobnosti v prostredí Internetu a na web-stránke
Ochrana osobnosti fyzickej osoby je podrobne upravená predovšetkým normami
súkromného práva, a to najmä Občianskym zákonníkom. Občianskoprávna ochra-

na osobnosti tvorí súčasť celkovej právnej ochrany osobnosti v našom právnom
poriadku a v Občianskom zákonníku je upravená v § 11 až § 16. Občiansky zákonník zakotvuje fyzickej osobe právo na ochranu osobnosti, ktoré smeruje proti štátu
(§ 11 OZ), v rámci ktorého sa fyzickej osobe poskytujú určité právne prostriedky,
ktorými možno realizovať právo na ochranu osobnosti prostredníctvom štátnej
donucovacej moci voči tretím osobám (§ 13 a § 16 OZ).
Realizácia práva na ochranu osobnosti je však možná len vtedy, ak niekto iný
predtým neoprávnene, resp. protiprávne zasiahol do sféry osobnosti človeka, čiže
ak nerešpektoval právo fyzickej osoby späté s jej osobnosťou.
Právo na ochranu osobnosti fyzickej osoby je chránené štátom, vyplýva mu priamo z Ústavy4 a z ostatných zákonov a do práva na ochranu osobnosti ako takého
nemôže nikto zasiahnuť a ani toto právo nemožno nikomu vziať či ho v tomto jeho
práve obmedziť.
Ústava osobitne chráni aj súkromie fyzickej osoby, a to v jeho rodinných vzťahoch
voči iným fyzickým osobám. Ide najmä o vzťahy sociálne, kultúrne, materiálne či
morálne. Každý zásah do týchto vzťahov, ak ide o neoprávnené zásahy, možno
kvalifikovať ako zásahy do rodinného života či do rodinného súkromia.
a) Právo na súkromie
Toto právo spočíva v práve jednotlivca, t.j. fyzickej osoby rozhodnúť podľa vlastnej vôle, vlastného uváženia, v akom rozsahu a či vôbec majú byť skutočnosti z jeho súkromného života zverejnené alebo sprístupnené iným osobám. Predmetom
ochrany práva na súkromie je najmä vnútorná, intímna sféra života fyzickej osoby.
b) Zásah do súkromia
Zásah do súkromia sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi, spravidla ústne alebo
písomne. Ak hovoríme o zásahoch do súkromia, ide porušenie práva na súkromie
a patria sem zásahy do práv na ochranu prejavov osobného charakteru. Prejavmi
osobného charakteru sú najmä písomnosti, podobizne, obrazové a zvukové záznamy, obrazové snímky, týkajúce sa konkrétnej fyzickej osoby alebo jej prejavov
osobného charakteru. Takéto prejavy osobného charakteru sú prejavy alebo ich
mechanické zachytenie a musia sa týkať tejto fyzickej osoby, pričom majú slúžiť
len jej osobným potrebám a nie sú určené širokej verejnosti.
Občiansky zákonník vo svojom ustanovení § 12 explicitne stanovuje podmienky,
za ktorých je možné použiť hmotné substráty, ktoré zachytávajú alebo vyjadrujú
osobnosť fyzickej osoby.
§ 12
(1) Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové
záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú
vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením.
(2) Privolenie nie je potrebné, ak sa použijú písomnosti osobnej povahy, podobizne,
obrazové snímky alebo obrazové a zvukové záznamy na úradné účely na
základe zákona.
(3) Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.
Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby.
1. Písomnosti osobnej povahy
Medzi písomnosti osobnej povahy patria najmä listy, denníky, zápisky a iné súkromné písomnosti, ktoré so zreteľom na osobnú povahu nie sú určené pre verejnosť. Ich obsah nemusí mať dôvernú povahu a nemusia byť ani vlastnoručne
napísané.
2. Podobizne
Podobizne sú na portrétoch zachytené podoby fyzickej osoby.
3. Obrazové snímky
Obrazové snímky sú identifikovateľným spôsobom zachytené (snímané) podoby fyzických osôb.
4. Obrazové alebo zvukové záznamy
Obrazové alebo zvukové záznamy zachytávajú fyzickú osobu alebo jej prejavy
osobnej povahy na príslušných nosičoch, akými sú videokazety, magnetofónové pásky, gramofónové platne a pod.
Predmetom občianskoprávnej ochrany podľa tohto ustanovenia je práve tento
osobnostný obsah zachytený, resp. vyjadrený na hmotnom substráte a nie samotný substrát. Ten (substrát) môže byť predmetom vlastníckeho práva, a to aj inej
osoby, nie priamo dotknutej osoby.5
Na vyhotovenie alebo použitie písomností osobnej povahy, podobizní, obrazových snímkov a obrazových a zvukových záznamov sa zásadne vyžaduje
privolenie fyzickej osoby, ktorej sa to týka. Toto privolenie nemusí mať osobitnú
formu, môže sa uskutočniť aj konkludentným činom (§ 35 ods. 1 OZ, podľa ktorého
prejav vôle sa môže urobiť konaním alebo opomenutím; môže sa stať výslovne alebo
iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti o tom, čo chcel účastník prejaviť).
Ak chceme použiť podobizne, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy
ktorejkoľvek fyzickej osoby v prostredí Internetu a na WWW stránke, podľa § 12
Občianskeho zákonníka musíme mať súhlas od konkrétnej osoby, teda tej, ktorej
sa to týka s výnimkou, ak ide o ich použitie na úradné účely na základe zákona.

6. Ochrana mena a priezviska
V prostredí Internetu sa veľmi často stretávame s množstvom údajov, pomocou
ktorých vieme identifikovať konkrétnu fyzickú osobu alebo aj právnickú osobu. Stretávame sa tu tiež s dôvernými informáciami, ktoré majú často charakter obchodného tajomstva, prípadne aj s utajovanými skutočnosťami. Najčastejšie sa však
v Internete vyskytujú údaje o fyzickej osobe, a to už pri tvorbe samej e-mailovej
adresy. Ide najmä o meno a priezvisko fyzickej osoby. Vo všeobecnosti sa usudzuje,
že pokiaľ ide o e-mailovú adresu fyzickej osoby, táto nemusí jednoznačne identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Ako príklad môžeme uviesť telefónny zoznam,
v ktorom sa nachádza veľké množstvo rovnakých mien a priezvisk. Ich identifikácia
je však konkrétnejšie určená, a to uvedením adresy a telefónneho čísla.
Je však e-mailová adresa takou informáciou, ktorá je schopná jednoznačne určiť,
že ide o konkrétnu osobu? Nazdávame sa, že k takejto informácii by napríklad
podľa zákona o ochrane osobných údajov6 bolo potrebné doplniť ešte rodné číslo,
prípadne ďalšie údaje ako je adresa, povolanie, zamestnanie a pod., aby sme mohli
naozaj fyzickú osobu jednoznačne určiť.
Aj preto e-mailovú adresu v prostredí Internetu nemôžeme považovať za osobný
údaj v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
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Z hľadiska ochrany osobnosti však každá fyzická osoba má právo na ochranu
svojho mena. Ochranu mena fyzickej osoby chápeme v širšom zmysle, t.j. aj ochranu
priezviska a aj ochranu osobného mena tejto osoby.
Pokiaľ ide o ústavné právo na ochranu mena podľa čl. 19 ods. 1 ústavy, toto je
obsiahnuté v ustanovení § 11 Občianskeho zákonníka. Toto ustanovenie zahrňuje
okrem práva fyzickej osoby na ochranu svojej osobnosti, najmä občianskej cti a
ľudskej dôstojnosti aj ochranu mena a prejavov osobnej povahy. Obsahom práva
na ochranu mena podľa tohto ustanovenia je výlučné právo fyzickej osoby používať k svojmu označeniu meno, disponovať s ním a brániť tomu, aby niekto iný jeho
meno k svojmu označeniu neoprávnene používal a to bez ohľadu na to, na aký účel
by ho použil.

7. Prostriedky na ochranu práv spätých s ochranou osobnosti
Každá fyzická osoba má podľa ustanovenia § 13 Občianskeho zákonníka právo:
a) najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na
ochranu jeho osobnosti, t.j. aby sa vyslovil zákaz čo do zasahovania práv spätých
s osobnosťou človeka. Ide tu o určitú formu zdržiavacej žaloby, ktorá prichádza
do úvahy vtedy, ak neoprávnený zásah ešte trvá
b) aby sa odstránili následky týchto zásahov, čo môže spočívať napríklad v uložení
povinnosti vrátiť vec, resp. písomnosť osobného charakteru alebo podobizeň,
alebo zničiť určitú vec; ide tu o určité vrátenie veci do pôvodného stavu
c) a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie, t.j. určitá forma odstránenia následkov neoprávnených zásahov; táto spočíva spravidla vo výslovnom odvolaní
zásahu a pokiaľ je to možné, takým istým spôsobom akým sa zásah uskutočnil,
prípadne iným primeraným spôsobom. Zadosťučinenie je náhradou za nehmotnú
ujmu.

Cieľom príspevku bolo poukázať na niektoré vybrané problémy spojené s využívaním Internetu a existenciou WWW stránok. Je však ešte množstvo ďalších otázok,
ktoré sa v súvislosti s uvedenou problematikou vyskytujú, či už ide o ochranu domén a doménových mien, porušovanie autorských práv, prejavy počítačovej kriminality, počítačového pirátstva, ale i ďalšie negatívne javy súčasnej informačnej spoločnosti. Aj keď ide o celosvetový problém, je potrebné sa nielen zamýšľať nad
týmito otázkami, ale ich aj riešiť.
Komunikačný prostriedok, akým Internet v skutočnosti je, na jednej strane poskytuje obrovské možnosti sprístupnenia informácií a na druhej strane, aspoň zatiaľ,
dovoľuje porušovať resp. obchádzať právne predpisy, medzinárodné dohovory
a narúšať snahy jednotlivých štátov zabrániť negatívnym prejavom takéhoto média.
Doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc.,
Katedra právnej informatiky a počítačového práva, Právnická fakulta UK
V mene všetkých užívateľov Internetu a tvorcov webových stránok ďakuje redakcia spravodaja Naša univerzita pani docentke Gregušovej za ochotu vypracovať a poskytnúť na publikovanie tento príspevok.
1

Zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Zák. č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom
(autorský zákon) v znení neskorších predpisov
3
Zák. č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
4
Zák. č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších právnych
predpisov
5
Svoboda, J. a kol.: Občiansky zákonník. Komentár a súvisiace predpisy. V. vydanie.
EUROUNION. 2005.
6
Zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zák. č. 363/2005 Z.z. úplné
znenie zákona o ochrane osobných údajov
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Konferencia na počesť životných jubileí
Na pôde Filozofickej fakulty UK sa dňa 8. februára 2007 uskutočnila filozofická konferencia
s názvom Znak a fenomén, ktorú zorganizovala Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK pri príležitosti
životných jubileí prof. PhDr. Miroslava Marcelliho, CSc., a doc. PhDr. Jozefa Piačeka, CSc.
Po slávnostnom otvorení konferencie a príhovoroch vedúcej Katedry filozofie a dejín filozofie doc. PhDr.
E. Farkašovej, CSc., a dekana fakulty doc. PhDr. A. Eliáša, CSc., si účastníci konferencie vypočuli plenárne
prednášky oboch jubilantov. Ďalšie rokovanie v podobe prednášok a diskusií prebiehalo v rámci dvoch
sekcií – fenomenologickej a semiotickej.
Hlavnými témami fenomenologickej sekcie bolo filozofické dielo J. Piačeka a husserlovská fenomenológia. Odzneli príspevky, ktoré komentovali a hodnotili Piačekovu filozofickú koncepciu – synkriticizmus,
i také, ktoré sa venovali tradičným fenomenologickým témam (intencionalita, čas, fenomenologická redukcia).
V rámci semiotickej sekcie sa diskutovalo najmä o témach súvisiacich s filozofickou problematikou
znaku, jazyka a interpretácie, ktoré sú hlavným predmetom filozofického myslenia M. Marcelliho. Okrem príspevkov, ktoré sa zameriavali na problém znaku, resp. znakovosti vo filozofii, psychológii, umení, odzneli tiež
príspevky tematizujúce niektoré aspekty diela francúzskeho filozofa M. Foucaulta.
Toto podujatie bolo ďalšie z radu filozofických konferencií, ktoré – ako sa už stalo dobrou tradíciou – každoročne usporadúva Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK. Príspevky, ktoré na konferencii odzneli,
si bude možné prečítať v pripravovanom zborníku, ktorý vyjde v priebehu tohto roka.
R. Maco, FiF UK

Právo a ekonómia v podmienkach Európskej únie
Za podpory Európskeho sociálneho fondu realizovala Fakulta mamagementu UK v spolupráci
s Centrom ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave úspešne projekt pod názvom „Právo
a ekonómia v podmienkach EÚ“. Koordinátorom projektu bola J. Jendeková, garantom bol renomovaný
a aj v zahraničí uznávaný odborník prof. Ing. Jozef Porvazník, PhD., a doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.,
pracovníčka FM UK. Zámerom projektu bola príprava mladej generácie na európsky trh práce a oboznámenie sa so základnými inštitútmi podnikania v európskom ekonomickom priestore. Vzdelávanie prebiehalo formou víkendových a večerných kurzov. Účastníci kurzu absolvovali 180 vyučovacích hodín. Tematické celky vzdelávania boli rozdelené do nasledujúcich modulov:
1. Modul – Európska únia a Slovenská republika
3. Modul – Vybrané politiky EÚ
2. Modul – Vnútorný trh EÚ
4. Modul – Manažérske rozhodovanie
Pod úspešnú realizáciu projektu sa podpísali viaceré osobnosti, ktoré majú dlhoročné praktické skúsenosti
v oblasti európskych záležitostí, ako napr. JUDr. Mária Krošláková, Kvetoslava Steinlová, RNDr. Zdenka
Wunderová, JUDr. Eva Ruppcová, RNDr. Dušan Wunder, PhD.

Kurz vzdelávania ukončili účastníci vo februári 2007 obhájením písomnej záverečnej práce na kolokviu. Teší nás, že sme mohli prostredníctvom vzdelávania a za finančnej podpory Európskej únie prispieť
k lepšej príprave mladých ľudí pre európsky trh práce.
Daniela Nováčková, FM UK
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Publikácie stojace za zmienku

Prácou vysokoškolského pedagóga je
nielen prednášať a odovzdávať poznatky zo
svojho vedného odboru, ale taktiež konať
vedecký výskum, ktorého výsledky ešte väčšmi obohatia širokú skupinu odborníkov i poslucháčov. Skĺbenie týchto činností je možné vidieť v niekdajšom dekanovi RKCMBF UK
a terajšom nitrianskom biskupovi prof. ThDr.
Viliamovi Judákovi, PhD. Napriek svojmu novému poslaniu neopúšťa vysokoškolskú katedru a svojou erudovanosťou v cirkevných
dejinách a veľkou húževnatou prácou ponúka i dnes publikácie, ktoré stoja za zmienku.
Vďaka grantovému projektu VEGA Ministerstva školstva SR je to jednak encyklopedické dielo Atlas Katolíckej cirkvi na Slovensku (Lúč, Bratislava 2005), ktorý vytvoril
v spolupráci s doc. RNDr. Štefanom Poláčikom, PhD. Táto hodnotná publikácia na
272 stranách na základe štatistických údajov z roku 2001 ponúka katalógové a mapové spracovanie religiozity obyvateľstva Slovenska. Čitateľ tieto informácie môže vnímať
cez viacero rovín: cez spoločenskú, kultúrnu,
poznávaciu a ekumenickú. Spracovanie obsahu v pätnástich kapitolách sa tak dotýka
viacerých humánnych disciplín a prírodných
vied, pričom sa v nich prelínajú interdisciplinárne poznatky zo špecifických oblastí, ako
je cirkevná história, geografia relígií a historická geografia. Atlasové dielo ponúka cenné
informácie aj vizualizovanou formou prostredníctvom 111 máp, ktoré zobrazujú výsledky
štatistických zistení a sú doplnené komplexnými textovými komentármi.
Vďaka vydavateľstvu Univerzity Komenského v Bratislave bola v uplynulom roku publikovaná tiež študijná literatúra prof. V. Judáka s názvom Kresťanstvo v antickom svete
(Univerzita Komenského, Bratislava 2006).
Autor na 112 stranách s rozsiahlym poznámkových aparátom prezentuje historické súvislosti kresťanstva od jeho vzniku až do vydania
Milánskeho ediktu v roku 313. V štrnástich
kapitolách sa tak predstavuje historický kontext obdobia, v ktorom kresťanstvo muselo
napriek viacerým prekážkam nachádzať svoje
miesto a uplatnenie vo vzájomnej konfrontácii s vtedajším antickým svetom, s jeho kultúrou, filozofiou, tradíciami a zvyklosťami. Publikácia je tak ďalším odborným spracovaním
vzdialenej histórie, ktorá prostredníctvom naratívneho štýlu jej tvorcu lahodne a jemne
preniká do našej súčasnosti, aby všetkých čitateľov obohatila svetodejinnými poznatkami.
ThDr. Dušan Argaláš, PhD.,
Teologický inštitút RKCMBF UK, Nitra

Kto a kedy nás naučí písať?
Nie len budúci novinári
nás občas nepríjemne prekvapia
Pred pár rokmi sa mi náhodou dostal do rúk časopis študentov žurnalistiky distribuovaný na všetky
fakulty UK. Neuveriteľné množstvo pravopisných,
gramatických a štylistických chýb, ako aj bezduchosť
a nepremyslená kompozícia viacerých článkov mali
za následok, že celý výtlačok bol onedlho plný škrtancov a každé biele miesto bolo popísané pripomienkami. Na adresu redakcie som ho potom, žiaľ,
odoslala anonymne. Považovala som to za nutné,
pretože dve z prispievateliek boli moje bývalé spolužiačky a jednu z nich som chválila (pravdaže, nie
kvôli osobným sympatiám!), druhú naopak celkom
„zatracovala“ (nie len pre jej hrubky). Zrejme som
konala v afekte, inak by som si nezabudla urobiť
kópiu toho jediného exempláru, ktorý som mala
k dispozícii. Neostal mi teda „usvedčujúci dôkaz“,
čo doteraz ľutujem. Viac ma však mrzí, že časopis
hneď potom zanikol, a tak netuším, či sa z mojej kritiky vôbec niekto poučil.
Moja bývalá spolužiačka, ktorej príspevky tam ako
jediné mali dobrú úroveň, už ako študentka úspešne
spolupracovala s istým renomovaným denníkom
a predpokladám, že na fakulte nebola výnimkou. Aj
keď verím, že novinári s kultivovaným prejavom „nevyhynú“, nie som si istá, či k tomu dostatočne prispieva samotná fakulta. Spomínaná známa mi totiž
nedávno pri náhodnom stretnutí znechutene rozprávala, že si od vysokoškolského štúdia oveľa viac sľubovala, že jej nič okrem diplomu neprinieslo a bola
to len strata času. Mám teda dojem, že najviac záleží
na schopnostiach a základoch, s ktorými človek
vstúpi do prvého ročníku. Pravdaže, talent nemožno
získať štúdiom! Ale snáď existuje spôsob, ako vštepiť pravidlá pravopisu, gramatiky a štylistiky tým,
ktorí si ich neosvojili na základnej a strednej škole.
(Mimochodom, ako vôbec prešli prijímacími skúškami?) Snáď je možné dôraznejšie vyžadovať široký rozhľad (prípadne dokonca ukázať cestu k tomu,
ako ho nadobudnúť a udržiavať), vybudovať odpor
k povrchnosti (nehovoriac už o tupej poplatnosti
„čitateľskej väčšine“) a znížiť tak počet nezmyslov,
ktoré na nás denne bezostyšne chrlia mnohé médiá.
Ak sa niektorí vyučujúci spoliehajú na to, že absolventov vyformuje prax – príslušné médium si ich po
svojom vychová, ich chyby bude odstraňovať jazykový redaktor – potom naozaj nevidím ich poslanie a nechápem ich naivitu. Snáď mi budú oponovať
autorky stránky Študentským perom, ktorých jazyková úroveň je, mimochodom, neporovnateľná s tou,
čo kritizujem v úvode, a podarí sa im zmierniť môj
skepticizmus.
Quo vadis, slovenčina?
Možno sa čudujete, prečo sa tak znepokojujem
kvôli hŕstke autorov nepodareného školského časopisu a dojmom jedinej novinárky. Pravda je taká, že
úpadok slovného prejavu si všímam už dlho „všade
navôkol“ a snahu škôl zabrániť mu som zatiaľ nepostrehla. Z rozprávania niektorých učiteľov mám
pocit, že početné pravopisné chyby v písomných
prácach študentov našej fakulty sú čoraz bežnejším
javom. To odzrkadľuje nedostatky na úrovni základných a stredných škôl. Čo si mám však myslieť, keď
vidím budúcu učiteľku slovenčiny aj po piatich úspešných rokoch na univerzite robievať hrubé chyby a pravidelne vynechávať čiarky?
Mimo akademickej pôdy nás neznalosť pravopisu
môže zaskočiť pri čítaní periodík, sprievodných textov k výstavám (tu ide zväčša „iba“ o vynechávanie
čiarok), ba dokonca kníh. Nedávno ma v časopise
Vesmír nadchol článok, v ktorom Václav Jamek poukazuje na úpadkové javy v českom jazyku [1]. Pobúrene sa pýta: „Proč se veřejné slovo s nevzdělaností
tak sprostou nedokáže vypořádat? Stejný problém
se začíná projevovat u knih, i když je u nich na textovou přípravu podstatně víc času než u periodik.“
Rovnako ako on som si všimla, že najrozšírenejším
priestupkom v súčasných textoch je ponechanie
delenia slov na počítačový program. Ten bez problémov vyprodukuje skvosty ako (citujem z nemenovanej knihy Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov z roku 2006) mi-esto, časti-ach, plemi-en,
pi-eskovci, pri-amo, či nieko-ľkokrát. Táto nedbanli-

vosť nepohoršuje iba tým, že kazí čitateľský zážitok.
Jej širší kontext výborne zachytil pán Jamek a mne
neostáva než ho citovať: „Takže to vypadá, že kvalita
jazyka přijde vydavatelům našeho tisku zbytečná.
Úpadkový jev není způsoben pouhou nedbalostí, ale
zásadně úchylným pojetím chodu lidských věcí.
Drobný fakt je příznakem daleko rozsáhlejšího postižení, než by se zdálo.“
Pod kvalitou jazyka, pravdaže, rozumieme nie len
spisovnosť, pravopisnú a gramatickú bezchybnosť,
ale i správne používanie interpunkcie a slov. Časté
je napríklad zamieňanie slov zámok/zámka, rad/rada,
von/vonku, mojím/mojim. Mnohí majú vžité nesprávne vykanie (typu bol ste, mala ste), alebo používanie
základných čísloviek namiesto radových (napr. v päťdesiatich rokoch minulého storočia). A stále menej
ľudí vie, že ak niečo patrí podmetu vety, vyjadruje
sa to zámenami „svoj, svoja, svoje“, zatiaľ čo „jeho,
náš, ich, …“ sa vzťahujú na osoby, ktoré sú vo vete
iným vetným členom.
Dostatočne rozšírené chyby sa neraz časom vyhlásia za normy. Dočkáme sa teda i kodifikácie nezmyslov, ktoré nám teraz tak vadia? Prirodzene, jazyk sa
neustále vyvíja. „Brániť mu v tom“ lipnúc na „skostnatených“ pravidlách sa môže javiť spiatočnícke. Je
možno ťažké definovať hranicu medzi odmietaním
neopodstatneného „staromilstva“ na jednej a nekultúrnosťou a nedbanlivosťou na druhej strane. Lenže
v dnešnej dobe sú nepochybne väčšou hrozbou
posledné dva neduhy než smiešne pôsobiace „štúrovské sklony“ niektorých z nás. Dôležitosť úrovne
verejného jazykového prejavu je všeobecne podceňovaná napriek tomu, že „právě v něm má být řádnost projevu zdůrazňována a péče o jazyk modelována“ [1].
Samozrejme, nejde o špecifické problémy Čechov
a Slovákov. Napríklad v anglickej príručke písania
pre študentov biologických a medicínskych vied [2]
je im venovaná mimoriadna pozornosť. Autori vyzdvihujú správnu voľbu slov nie len kvôli zrozumiteľnosti
textu umožňujúcej „komunikáciu v čase a priestore“,
ale aj z principiálnych dôvodov. Voľne preložené:
„Podľa niektorých budú všetky rozšírené výrazy a formulácie písaného i hovorového jazyku nevyhnutne
akceptované a z toho im vyplýva, že niet dôvodu
kritizovať čokoľvek, čo sa pravidelne vyskytuje v písomnom prejave vzdelaných ľudí. Ak každý zamieňa
affect a effect, nemá ich slovník vyhlásiť za synonymá? Ak áno, nemôžeme ich tak používať už teraz?
Jedným slovom; nie.“ Václav Jamek vysvetľuje: Mnohé chyby (predovšetkým zamieňanie podobne znejúcich výrazov) „nelze žádnou povolností včlenit do
systému a přestat je brát jako chyby, protože příslušné tvary odpovídají „pertinentním“ rozdílům, neboli
přenášejí se jimi odlišné informace“ [1].
Čo je v našich silách urobiť?
Ako môžu vysoké školy prispieť k zlepšeniu tejto
situácie? O žurnalistike tu už bola zmienka. Aj od
budúcich učiteľov je potrebné dôslednejšie vyžadovať kultivovaný prejav, presvedčiť ich o význame takýchto požiadaviek voči žiakom základných a stredných škôl, dať im návod, ako ich v praxi uplatniť.
Jednu radikálnu zmenu by som navrhla zaviesť na
celej univerzite: Pri hodnotení písomných prác (prinajmenšom textov písaných doma) začať brať ohľad
aj na ich jazykovú úroveň. Snáď aspoň niektorí by
vďaka tomu pochopili, že na svoj písomný prejav by
mali dbať nielen slovenčinári, literáti a novinári, ale
každý vzdelaný človek. Žiaľ, treba dodať, že i mnohé
skriptá by potrebovali jazykovú úpravu. Neraz ma
pri ich čítaní prenasledovala túžba stať sa „jazykovou redaktorkou UK“ a zabraňovať prieniku chýb
a nešťastných formulácií pred zraky študentov. (Len
kto by bol ochotný mi za to platiť?)
Podobné túžby opravovať vo mne evokovala aj väčšina rodiacich sa i hotových diplomovýcha semestrálnych prác, ktoré som počas štúdia prečítala. Dôvodom však v tomto prípade boli hlavne extrémne
rozšírené a z veľkej časti už i zaužívané doslovné
preklady z angličtiny a štylistika. Na ňu som citlivá
možno aj viac než na pravopis; snáď preto, že je zanedbávaná ešte výraznejšie. V snahe prispieť (aspoň
v rámci svojich obmedzených možností) k zvýšeniu
úrovne prác a odbremeniť aspoň pár školiteľov od
úmorného opravovania som cez posledné prázd-

niny spísala, kategorizovala a komentovala časté
chyby a formulovala často porušované základné
pravidlá. Pri príprave tohto 10-stranového materiálu
mi okrem kolegu pomohla aj skvelá knižka Zdeňka
Šestáka [3]; na našom trhu, zdá sa, jedinečná. Tá
vo mne tiež umocnila presvedčenie, že našim študentom chýba seminár „o vedeckej komunikácii“.
Jeho význam autor vysvetľuje nasledovne: „Na mnohých amerických univerzitách patří výuka vědecké
komunikace k povinným (a hojně navštěvovaným)
předmětům prvního studijního ročníku, jinde s ní
začínají až pro studenty, kteří už mají materiál pro
první publikaci (např. bakalářskou). […] Výsledkem
je podstatně lepší schopnost mladých Američanů
uplatnit se v nelítostné konkurenci světové vědy.
[…] Od základních škol jsou vedeni k tomu, aby
psali eseje na „vědecká“ témata, aby hodně a tvrdě
diskutovali, uměli přednášet referáty. Vysokoškolské
studium s kurzy vědecké komunikace pak tyto
návyky dovede k dokonalosti. Amerického příkladu
se brzy chopila evropská vědecká společenství, nejdříve v Anglii a potom v celé rozvinuté Evropě. Kurzy
vědecké komunikace jsou běžné během studia nebo
až při vědecké přípravě, v žádném případě však nechybějí. […] V postkomunistickém světě je situace
zatím jiná. […] Mnozí učitelé […] říkají, že se dobrým zvykům vědecké komunikace člověk naučí praxí
během vědeckého života. Neznalost komunikační
techniky […] zpozdí rozšíření informací z vědeckého
výzkumu, často neumožní obhájit prvenství objevu.
To je ovšem chyba: proč má mladý vědec zbytečně
ztrácet čas a možnosti?“
Ak sa nemýlim, väčšina študentov našej fakulty
nemá možnosť systematicky rozvíjať svoju schopnosť písať odborné texty, naučiť sa pozorne ich podrobiť dôslednej autokorekcii a systematicky si odvykať od určitých druhov chýb. My, ktorí sme mali to
šťastie, že od nás na katedre od 3. ročníka vyžadovali každý semester „správu z laboratórnej praxe“,
sme mohli tento proces absolvovať vo viac či menej
dôslednej podobe aspoň vďaka školiteľom, s ktorými sme ich konzultovali, a učiteľom, ktorí tieto správy
hodnotili. (Naše problémy s diplomovou prácou tak
boli vraj už o niečo menšie než v ročníkoch, ktoré
takéto skúsenosti nemali.) Jazyková úroveň mnohých prác a opakovanie väčšiny vlastných chýb však
svedčia o tom, že takýto „tréning“ nie je dostatočne
intenzívny a dôkladný. Tu vidím – možno naivne –
možnosť zlepšenia zavedením seminára venovaného
„vedeckej komunikácii“. Tento by tiež poskytoval
(podobne ako jeho „predchodca“, ktorý bol pri zmene systému výučby zrušený kvôli znižovaniu počtu
predmetov) prehľad o spôsoboch vyhľadávania vedeckých informácií, o formálnych náležitostiach publikácií a podobne.
Možnosť vyskúšať si vlastnú schopnosť napísať
článok o experimentálnych výsledkoch a porovnať
sa jednak s kolegami z ročníka, jednak s renomovanými vedcami, ktorí tieto výsledky publikovali,
majú na našej fakulte (napríklad?) študenti genetiky. V 4. ročníku si môžu zapísať originálny seminár, na ktorom sú tiež zasvätení do tajov zložitého
procesu publikovania vedeckých prác a neobvyklou
formou získajú veľa informácií o jednej z „horúcich
tém“ súčasného výskumu, ktoré sa ešte nedostali
do prednášok [4].
Ako však tvrdí aj sám vedúci tohto seminára, malo
by ísť v ideálnom prípade o doplnok, nie náhradu
„klasického“ kurzu vedeckej komunikácie. Tento by
potrebovali už študenti pripravujúci sa na písanie
bakalárskej „diplomovej“ práce. Ak tomu nezabránia
nepredvídané okolnosti, od budúceho školského
roku by mal byť na našej katedre tretiakom k dispozícii…
Zatiaľ je seminár iba v štádiu príprav, teda nemôžem posúdiť, aký bude mať u študentov ohlas.
A predsa sa domnievam, že nie je predčasné o ňom
písať. Možno inšpiruje niekoho z vás, ktorí zvažujete,
ako sa pokúsiť pribrzdiť úpadok písomného prejavu
vysokoškolákov. Ja som mala šťastie, že docent,
ktorého som s nápadom oslovila, sa ho hneď s entuziazmom ujal. Kiež by sa našlo viac podobných
„nadšencov“, ktorí sa odhodlajú aspoň to skúsiť.
Skúsiť, hoci aj v malom, na lokálnej úrovni, „niečo
zmeniť“…
Lenka Abelovská, PriF UK

[1] V. Jamek (2006): Nechat jazyk kočkám – a cesty vlkům? Vesmír 85, 768-769.
[2] J. R. Matthews, J. M. Bowen, R. W. Matthews (2000): Successful scientific writing (A step-by-step guide for biological and medical sciences). Cambridge University Press, 2nd edition
[3] Z. Šesták (2000): Jak psát a přednášet o vědě. Academia
[4] Ľ. Tomáška (2007): Teaching how to prepare a manuscript by means of re-writing published scientific papers. Genetics 175, 17–20.
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Čo je nové na novom webe UK ?
Časť 2.
Od uzávierky minulého čísla NU do rodiny prevádzkovateľov nového webu
pribudla Filozofická fakulta UK. Novým webom sa zaoberalo aj Kolégium
rektora UK a svojim uznesením požiadalo dekanov fakúlt a riaditeľov súčastí
UK, aby na svojich súčastiach zabezpečili transformáciu internetových
stránok podľa jednotnej celouniverzitnej šablóny tak v slovenskej, ako aj
v anglickej verzii, a to v termínoch do 30. júna resp. do 31. decembra 2007.
Objavili sa aj kritické pripomienky. Všimnime si dve najčastejšie.

Prvá otázka: Prečo UK opustila farebné rozlíšenie stránok
svojich fakúlt?
Farba na internete má slúžiť na zvýšenie prehľadnosti ponúkaných informácií, na pripútanie pozornosti k podstatným detailom a samozrejme aj
na dosiahnutie estetického efektu. Okrem toho farba môže mať aj informačnú hodnotu, ale použiteľnosť takéhoto kódovania informácií závisí od toho,
či návštevník má vytvorené potrebné asociácie. Dá sa očakávať, že návštevník pochopí význam farieb, ktoré sa používajú na dopravných semaforoch,
ale ťažko možno očakávať, že sa bude orientovať vo farbách 13 fakúlt a ďalších súčastí, najmä ak si uvedomíme, že 4 fakulty používajú “fialovú” farbu,
2 “červenú”, 2 “modrú”, 2 “žltú”. Navyše, ak jednej farbe v prezentácii súčasti univerzity pripíšeme úlohu „erbovej“ farby a chceme, aby táto farba
v prezentácii prevládala, musíme s ňou zosúladiť farby písma, nadpisov,
pozadia rámikov a ovládacích prvkov. Pri takom množstve „erbových“ farieb je to veľmi náročná až neriešiteľná úloha. Uchýlili sme sa k jednoduchšiemu riešeniu. Každej fakulte/súčasti je ponechané farebné riešenie, ktoré
profesionálny grafik navrhol pre univerzitu, s výnimkou ilustračnej
fotografie umiestnenej v pozadí titulnej stránky, ktorá je ozdobená
farebným prúžkom v „erbovej“ farbe fakulty/súčasti. Samozrejme
každá fakulta/súčasť bude odlíšená aj svojim logom v hlavičke
stránky.

Na ďalšom obrázku je časť výsledku vyhľadávania. Šedé tučné písmo sa
na monitore zobrazí červene. V treťom riadku je prepínač, ktorý umožňuje
zobrazenie ďalších častí výsledku. Získali sme výber 87 dokumentov, ktoré
sú zoradené podľa relevancie výberu. Na prvých miestach sú Štipendijný
poriadok UK, Vyhláška MŠ SR č. 453/2005 Z.z., Vyhláška MŠ SR č. 102/2006
Z.z. Ďalej nasledujú ďalšie vyhlášky, zákon o vysokých školách, zápisnice
z Kolégií rektora UK, z AS UK, čísla Našej univerzity, v ktorých sa spomínala
problematika štipendií. Ktorýkoľvek z týchto dokumentov si môžete zobraziť
a potom aj vytlačiť alebo uložiť na svoj počítač, ak klepnete na text, ktorý
vo výbere nasleduje za ikonkou PDF súboru.

Druhá otázka: Prečo ste tak zmenili štruktúru svojich stránok? Neviem nájsť, čo som ľahko našiel na
starom webe.
K druhej otázke sa vyjadrím podrobnejšie. Návštevníci našej
prezentácie sú dvoch typov. Ľudia, ktorí vstupujú do kontaktu
s univerzitou bez znalosti jej štruktúry a terminológie ocenia výber ponúk na titulnej stránke, prípadne jeho modifikácie pre cieľové skupiny Záujemca o štúdium a Verejnosť.
Návštevníkom, ktorí dobre poznajú univerzitné prostredie a jeho
terminológiu, nová prezentácia ponúka účinnú techniku vyhľadávania. Uvediem niekoľko príkladov, ktoré si môže ľahko preskúšať aj čitateľ bez špeciálnej prípravy.
Príklad 1. Potrebujem nájsť jedálny lístok. Spomeniem si, že
v každom jedálnom lístku je slovo káva. Použijem jednoduché
vyhľadávanie, ktoré je umiestnené na titulnej stránke vpravo hore.
Do rámika vpíšem slovo káva a klepnem na trojuholníček vpravo.
Výsledok 84 nálezov ma neuspokojuje. Medzi nájdenými súbormi
je síce aj Jedálny lístok, ale zisťujem, že boli vyhľadané aj súbory,
v ktorých textový reťazec „káva“ je súčasťou dlhších slov, napríklad: očakávania, začiarkávacie okienko, očakáva.
Príklad 2. Úloha sa nemení, ale použijem Rozšírené vyhľadávanie. Do poľa Hľadaj vpíšem slovo káva. Voľbu Porovnať nechám
v polohe Celé slovo. Voľbu Hľadaj v prepnem do polohy Interné.
Klepnem na tlačidlo Hľadaj. Zisťujem, že boli nájdené 3 súbory.
Dvakrát jedálny lístok (raz ako stránka, raz ako jej tlačová podoba), raz program z Konferencie Dni IIKS 2006, v ktorom bolo prisľúbené podávanie kávy.
Príklad 3. Úloha sa nemení, ale chcem úlohu doviesť do konca.
Použijem zase Rozšírené vyhľadávanie, ale do poľa Hľadaj vpíšem
dve slová oddelené medzerou t. j. káva lístok. Všetky voľby nastavím ako v predchádzajúcom príklade a zvlášť si všimnem, že druhá voľba v Porovnať je nastavená na Všetky slová (AND). To znamená, že
vybrané budú len také súbory, v ktorých sa vyskytnú obidve uvedené slová
káva aj lístok. Po klepnutí na tlačidlo Hľadaj dostávam uspokojivý výber: dvakrát jedálny lístok v dvoch podobách, ktoré som spomenul v predchádzajúcom príklade.
Príklad 4. Skúsme teraz iné vyhľadávanie. Hľadám všetky predpisy o štipendiách, ktoré sú uvedené v prezentácii UK. Použijem Rozšírené vyhľadávanie, do poľa Hľadaj napíšem štipendi, volič Porovnať nastavím do polohy Začiatok slova, pretože chcem zachytiť výrazy štipendium, štipendia,
štipendiá, štipendijný, štipendisti a podobne. Volič Hľadaj nastavím do polohy PDF, pretože viem, že všetky legislatívne predpisy sú uložené v tvare
PDF súborov. Volič Triediť podľa ponechám v predvolenej polohe Váha/Frekvencia a volič Štýl nastavím do polohy Zoznam, pretože chcem, aby sa
všetky nálezy zoradili do jedného zoznamu podľa svojej relevancie. Navyše
začiarknem voľbu Rozšírený pohľad, čo spôsobí, že zoznam nálezov bude
obšírnejší, ale zobrazia sa v ňom fragmenty textu so zdôraznenými reťazcami, ktoré boli predmetom hľadania. Na obrázku je formulár s nastavenými parametrami vyhľadávania.
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Vyhľadávanie jedálneho lístka cez slovo káva bol ilustratívny príklad, ktorý
demonštroval, že pri vyhľadávaní sa prezerá skutočne celý text dokumentu.
Prirodzenejšie je do poľa Hľadaj napísať jedálny lístok (je jedno, či použijeme veľké alebo malé písmená). Treba však pripomenúť, že pri jednoduchom
vyhľadávaní sa nájdu všetky súbory, ktoré obsahujú tieto reťazce ako celé
slová alebo súčasti iných slov, vedľa seba alebo v rôznych častiach dokumentu. Viac možností na modifikovanie vlastností vyhľadávania poskytuje
Rozšírené vyhľadávanie. Pri hľadaní reťazca, ktorý obsahuje okrem alfanumerických znakov aj medzeru, dajte ho do úvodzoviek.
Ešte niekoľko užitočných tipov.
Ak chcete vidieť názornú schému usporiadania celej prezentácie, klepnite
na titulnej stránke vpravo hore na odkaz Mapa stránok. Klepnutie na ktorýkoľvek odkaz v mape otvorí príslušnú stránku.
Ak sa potrebujete vrátiť späť, máte niekoľko možností.
• Na návrat po tej istej ceste, ktorou ste postupovali vpred, použite tlačidlo
Späť umiestnené na rámiku prehliadača, ktorého ikonou je obvykle šípka
vľavo.

• Na návrat po aktuálnej hierarchickej ceste k dokumentu, ktorý si práve
prezeráte, využite cestu, ktorá je zobrazená v béžovom prúžku pod hornou navigačnou lištou. Napríklad na stránke Zloženie AS UK nájdete hierarchickú cestu v tvare O univerzite > Základné informácie > Orgány
univerzity > Akademický senát > Zloženie AS UK. Klepnutím na ktorýkoľvek názov v uvedenej ceste rozbalíte príslušnú stránku.
• Ak sa chcete vrátiť priamo na titulnú stránku, klepnite na logo univerzity.
Samozrejme, ak sa pohybujete v prezentácii fakulty, máte možnosť výberu:
ak klepnete na logo fakulty, dostanete sa na titulnú stránku jej prezentácie,
ak klepnete na logo univerzity, dostanete sa na titulnú stránku univerzity.
• Ak sa chcete vrátiť na stránku, ktorej id číslo si pamätáte
(napríklad stránka Výročné správy a hodnotenia UK, ktorá má adresu
http://www.uniba.sk/index.php?id=63 má id číslo 63), stačí, ak na ktorejkoľvek otvorenej stránke univerzitnej prezentácie v jej adrese nahradíte
hodnotu id hodnotou 63 a stlačíte Enter.

Aktualizované informácie o možnostiach, ktoré poskytuje naša internetová
prezentácia, môžete nájsť na stránkach O webovom sídle a Prístupnosť (na
spodnom okraji titulnej stránky). Na stránke Prístupnosť určenej hlavne pre
znevýhodnených používateľov je umiestnený aj zoznam klávesových skraiek, ktoré zrýchľujú prístup k niektorým stránkam a službám.
Ak nebude treba odpovedať na aktuálne pripomienky návštevníkov našej
prezentácie, informácia o možnom využití RSS kanálov bude predmetom
článku v ďalšom čísle NU. A na záver prezradím, že existuje celkom jednoduchá cesta k jedálnemu lístku: treba sa vrátiť na titulnú stránku UK (klepnúť
na logo UK), zvoliť cieľovú skupinu zamestnanec (vybrať z ponuky cieľových skupín Vybrané informácie pre…) a klepnúť na ponuku Jedálny lístok…
(v prvom riadku prezentačnej plochy).
Svetozár Kalavský
Správca internetovej prezentácie UK

Najstabilnejším zdrojom študentov pre UK je bratislavské Gymnázium na Grösslingovej ulici
Už po tretíkrát Univerzita Komenského analýzou výsledkov prijímacích
skúšok zisťovala úspešnosť stredných škôl pri príprave maturantov na štúdium na UK. Výsledky zisťovania uskutočňované od roku 2004 podľa jednotnej metodiky, dávajú kontinuálny prehľad aj o vývoji pozície UK na slovenskom trhu vysokoškolského vzdelávania z pohľadu regionálneho rozloženia
uchádzačov o vysokoškolské štúdium, preferujúcich pri výbere vysokej
školy UK a jej fakulty. Aj z tohtoročnej analýzy vyplynuli adresné údaje
o stredných školách, ktoré úspešne pripravili svojich študentov na prijímacie
skúšky na UK. Vzhľadom na počet hodnotených škôl a študentov a rozsah
študijných programov UK sme presvedčení, že získané dáta vypovedajú
nielen o schopnosti úspešne sa uchádzať o štúdium na UK, ale poskytujú
aj širší pohľad na kvalitu pedagogickej práce stredných škôl. Osobitne sa
to týka gymnázií, ktorých hlavnou úlohou je pripraviť študentov na vysokoškolské štúdium. V tejto súvislosti je zarážajúce, že z niektorých gymnázií
sa na UK nekvalifikuje ani pätina uchádzačov o štúdium, pričom u niektorých dokonca nejde iba o fenomén akéhosi jednoročného výkyvu. Napr.
z 15-tich gymnázií v trojročnom priemere uspeje na UK menej než tretina
maturantov.
Najskôr základné údaje:
• Na prijímacích skúškach sa v roku 2006 zúčastnilo na fakultách UK 15 629
uchádzačov, z ktorých bolo v prvom kole 6 585 prijatých na štúdium, čo
predstavuje úspešnosť prijatia 42 % (pre porovnanie rok 2005 = 43 %,
rok 2004 = 48 %).
• Zúčastnení uchádzači maturovali na 631 stredných školách SR, čo je 71 %
zo všetkých stredných škôl SR.
• Podiel uchádzačov z bratislavského kraja predstavoval 35 %, zvyšní uchádzači pochádzali z ostatných regiónov SR. Znamená to, že UK si aj z geografického hľadiska i naďalej drží pozíciu celoštátnej, vskutku národnej
univerzity.
Zámerom analýzy bolo pokračovať v získavaní podrobnejších informácií
o schopnosti stredných škôl pripraviť svojich maturantov na prijímacie skúšky na UK. Aby sa redukovala chyba tzv. malých čísiel, boli detailnejšie analyzované iba tie stredné školy, z ktorých sa na prijímacom konaní zúčastnilo viac ako 10 uchádzačov. Po tejto eliminácii ostalo 253 stredných škôl,
z ktorých sa na prijímacom konaní na UK zúčastnilo 14 325 uchádzačov,
z nich bolo 6 172 prijatých. Úspešnosť prijatia tejto sledovanej skupiny bola
43 %.
V balíku 253 hodnotených stredných škôl bolo zastúpených 187 gymnázií (79 % všetkých gymnázií SR), 15 stredných zdravotných škôl, 13 stredných priemyselných škôl a 38 škôl iného typu. V tomto roku boli pri umiestňovaní svojich maturantov na UK najúspešnejšie stredné školy z VÚC Ban.
Bystrica (41 %), najnižšia efektivita bola u škôl z VÚC Prešov (33 %).
Zo všetkých hodnotených škôl najviac na prijímacích skúškach na UK
uspeli študenti Cirkevného gymnáziá na ul. Biskupa Királya v Komárne. Ich
úspešnosť prijatia dosiahla 76 %. Viac ako 70 %-nú úspešnosť ešte zaznamenali študenti bratislavskej Školy úžitkového výtvarníctva, Gymnázia
A. Sládkoviča v Ban. Bystrici a dve bratislavské gymnáziá – 1. súkromné
na Bajkalskej ul. a Gymnázium na Grösslingovej. Ktoré stredné školy boli
v roku 2006 najúspešnejšie na prijímacích skúškach na UK, ukazuje graf
č. 1.
Keďže išlo už o tretie pokračovanie tejto analýzy, bolo možné úspešnosť
stredných škôl na prijímacích skúškach na UK porovnať aj v dlhšom časovom horizonte a výsledky považovať za istý indikátor stability úspešnej
prípravy žiakov na štúdium na UK. V medziročnom porovnaní figurovalo
189 stredných škôl, ktoré poslali na prijímacie skúšky v rokoch 2004, 2005
i 2006 viac ako 10 uchádzačov. Ukázalo sa, že priemer úspešnosti nad
50 % dosiahlo 44 stredných škôl. Najúspešnejšie z nich ukazuje graf č. 2.
Keď sa pozrieme bližšie na gymnáziá, ktorých prvoradou úlohou je pripravovať žiakov na štúdium na vysokých školách, vidíme, že zo 166 gymnázií, ktoré opakovane v rokoch 2004, 2005 a 2006 vyslali viac ako 10 žiakov na prijímacie skúšky na UK, 41 zaznamenalo úspešnosť prijatia nad
50 %. Z doterajších údajov možno vyvodiť, že trvalejšie najúspešnejšou
strednou školou je bratislavské Gymnázium na Grösslingovej ul.

Je potešujúce, že v súhrne bilancií úspešnosti stredných škôl na jednotlivých fakultách UK sa na čelných pozíciách objavilo až 56 stredných škôl
z 36 miest. Z nich 22 bolo v popredí na viac ako jednej fakulte, 4 školy mali 4 „pódiové“ umiestnenia (Gymnázium L. Novomeského, Gymnázium na
Metodovej ul., Gymnázium matky Alexie a Evanjelické lýceum, všetky z Bratislavy).
Záverom možno konštatovať, že naďalej ako dominujúca črta prevažuje
výrazná nevyrovnanosť úspešnosti stredných škôl či už z hľadiska geografického, časového, typu alebo zriaďovateľa školy. To všetko za situácie, keď
je externá časť maturity v SR unifikovaná.
Pretože vedenie univerzity udržiava pravidelný pracovný kontakt so strednými školami, uskutočnilo sa i tento rok dňa 20. februára 2007 v Aule UK
pracovné stretnutie s riaditeľmi vybraných stredných škôl. Po prezentácii
analýzy bol priestor i na diskusiu. Poučné pre nás môžu byť aj stanoviská,
ktoré vo vzťahu k UK v anonymnej ankete uviedli prítomní predstavitelia
stredných škôl. Tí mimoriadne ocenili, že UK zrejme ako prvá na Slovensku zverejní svoje kritériá na prijatie na štúdium tak zavčasu, že sa študenti podľa nich budú môcť na začiatku maturitného ročníka rozhodnúť pre
zodpovedajúce maturitné predmety.
J. Hinnerová
(Podľa analýzy prezentovanej prorektorom UK M. Dúbravom)
2006: Úspešnosť škôl celkovo (1. – 14.; >60%)

Graf 1
Úspešnosť škôl 2004+2005+2006 – najvyšší priemer
spomedzi 189 vyhodnotiteľných

Graf 2
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Papier, ako všetky materiály, podlieha, prirodzene, starnutiu. Rozpadávajú sa dokumenty, knihy i celé archívy. Obrovské kultúrne dedičstvo, uložené na
papierových nosičoch vo forme historických kníh a archívnych dokumentov, je ohrozené. Hlavnou príčinou ich ohrozenia a znehodonotenia je kyslosť papiera, spôsobená v minulosti využívanou technológiou výroby papiera. V Slovenskej republike je takouto deštrukciou ohrozený knižničný a archívny fond
v celkovom rozsahu 30 000 ton. Odhadom asi 1 300 km uložených dokumentov alebo 50 miliónov knižných jednotiek. Urgentne treba ochrániť najmenej
4,3 milióna kníh a až 112 km archívnych dokumentov. Keby sa to malo stihnúť v najbližších 50 rokoch, každý rok by sa muselo ochrániť najmenej 20 000 kníh,
čo by si pri súčasnom stave poznatkov a technológií vyžiadalo náklady 100 – 200 mil. Sk ročne.

Kultúrne dedičstvo v ohrození
Chémia pre kultúru v Projekte Kniha SK

Na záchranu, stabilizáciu a konzervovanie klasických nosičov informácií
odštartoval na Slovensku v roku 2003 špeciálny projekt s ambicióznymi
cieľmi – vyvinúť, resp. inovovať nové chemické látky a technológie, ktoré
by dokázali podstatne zefektívniť ochranu ohrozených fondov.
Projekt na záchranu kultúrneho dedičstva spája vedecký a technologický potenciál kľúčových pracovísk inštitúcií, ktoré predtým nikdy intenzívne
nespolupracovali, alebo pracovali iba na základe osobných priateľských
vzťahov. Vzniklo Konzorcium Kniha SK, na ktorého platforme sa vytvoril
unikátny zdieľaný vedomostný priestor nových vlastných a svetových poznatkov, keďže podobným problémom čelia všetky knižnice a archívy vo
svete. Slovensko sa zapája do medzinárodnej spolupráce ako rovnocenný
partner a hľadá partnerov pre kontinuálny rozvoj technológií na ochranu
kultúrneho dedičstva.
Riešitelia zo Slovenska majú nielen spoločný pracovný priestor prostredníctvom intranetového komunikačného sytému, ale aj zdieľaný potenciál
prístrojov a zariadení, disponibilných pre vzdelávanie a výskum na záchranu kultúrneho dedičstva.
Takáto synergia zákonite priniesla svoje výsledky už po prvom roku. Vytvorila sa špecializovaná národná knižnica SR pre oblasť technológií na
ochranu knižných a archívnych dokumentov (www.memoria.sk) a v októbri
2005 bola sprístupnená aj širšej odbornej verejnosti, riešiteľom a študentom. Tému ochrany kultúrneho dedičstva si pre svoje diplomové práce zvolilo v rokoch 2004 – 2005 až 13 študentov a štyria odborníci na nej získavajú titul PhD.

Vzácne dokumenty sa podarí zachovať

Vytvorili sa nové metódy klasifikácie a hodnotenia knižných a archívnych
dokumentov podľa historicko-kultúrnych a technologických kritérií. Navrhli
a s úspechom sa otestovali viaceré nové funkčné modifikačné sústavy obsahujúce anorganické aj organické činidlá. V Slovenskej národnej knižnici
v Martine sa vybudovalo špecializované výskumné laboratórium na prieskum
knižných fondov a poloprevádzka na výrobu deacidifikačného prostriedku.
Vytvorila sa základná banka mikrobiálnej kontaminácie z knižničných priestorov a materiálov zo Slovenskej národnej knižnice a Slovenského národného archívu a vznikol aj podrobný návrh mikrobiologického laboratória
na kontrolu kníh a dokumentov a pracovného prostredia.

Finišovali súťaže O pohár dekana LF UK za rok 2006
Zimnou časťou športových súťaží jednotlivcov i družstiev sa
ukončil dňa 30. 1. 2007 v telocvični LF UK v Mlynskej doline Pohár
dekana 2006. Súťaže prebiehali vo futbale, vo volejbale mix a v stolnom tenise. Oproti minulému ročníku sme zaznamenali o niečo slabšiu
účasť, ale súboje mali opäť vysokú športovú úroveň.
Pohár dekana je už tradičná športová súťaž pracovníkov teoretických
aj klinických pracovísk LF UK všetkých vekových kategórií a odborných zaradení. Súťažia jednotlivci, dvojice i celé kolektívy pracovísk.
Súťaže pripravujú a organizačne zabezpečujú pracovníci Ústavu telesnej výchovy a športu LF UK na čele s prednostom Mgr. Eduardom
Brunovským. V zastúpení dekana LF UK súťaže slávnostne otvoril
1. prodekan LF UK M. Bernadič, ktorý, ako dlhoročný účastník Pohára dekana, vysoko ocenil jeho význam pre život fakulty, pre rozvoj
priateľských vzťahov a samozrejme aj pre telesnú a duševnú výkonnosť jeho aktívnych účastníkov. Stále platí „v zdravom tele zdravý
duch“ a je potrebné, aby lekári športové aktivity nielen „predpisovali“,
ale aj sami aktívne vykonávali.
Z výsledkov športového dňa uvádzame aspoň víťazov – v stolnom
tenise zvíťazili Chovanová a Rajec, v tenise Chovanová a Stanko.
V kolektívnych športoch sa darilo celkovému víťazovi Pohára dekana
za rok 2006 kolektívu Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej
biochémie, ktorý zvíťazil vo volejbale a obhájil celkové víťazstvo za
rok 2006 (95 bodov). Futbalový turnaj vyhral Fyziologický ústav LF
UK a skončil celkovo na 2. mieste (48 b.). Na ďalších miestach v celkovom hodnotení skončili Onkologický ústav sv. Alžbety (39 b.), FNsP
Ružinov (38 b.), Nemocnica sv. Cyrila a Metoda (37 b.), Farmakologický ústav LF UK (33 b.), Stomatologická klinika (23 b.), Dermatovenerologická klinika (17 b.), Anatomický ústav LF UK (16 b.), Ústav
lekárskej fyziky a biofyziky (14 b.) a Ústav súdneho lekárstva (12 b.).
Všetci účastníci vydali pri zápasoch svoje maximum, a tak im určite
dobre padlo aj občerstvenie. Nielen víťaznému kolektívu súťaže, ale
všetkým účastníkom a najmä organizátorom súťaží patrí uznanie a poďakovanie za vytvorenie skvelej športovej atmosféry, za výbornú organizáciu a priateľské prijatie každého účastníka.
R. Važan a M. Bernadič
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Zriadením klimatizovanej skúšobne lignocelulózových materiálov sa vytvoril základ technologického centra Technológia Pro Kultura na objektívne
hodnotenie technologických procesov konzervovania knižničných a archívnych dokumentov.
Nové poznatky z prvej etapy projektu sú zaujímavé aj v strohom číselnom
odpočte: Výsledkom dodnes odvedenej práce je priemyslová ochrana
5 nových riešení, 116 publikácií, z nich 17 karentovaných publikácií (CC),
20 vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých časopisoch,
73 odborných prác publikovaných v nerencenzovaných odborných časopisoch a zborníkoch, 5 vedeckých monografií a 1 odborná knižná publikácia.
Mimoriadne cenná je skutočnosť, že téma ochrany kultúrneho dedičstva
aktivovala najmä mladých ľudí pre štúdium vedy, chémie a technológie
komplexne chápanej ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva (Conservation Science, Chemistry and Technology).

Vznikne Národné centrum excelencie?

Úlohy a ciele projektu Kniha SK na roky 2006 až 2008 sú podrobne stanovené a prechádzajú odbornými oponentúrami. Intenzívne sa pracuje na
dosiahnutí najdôležitejšieho cieľa – získať nové poznatky a technológie,
ktoré majú vyústiť do zariadenia na ochranu ohrozených nosičov informácií a vychovať pre túto oblasť nových mladých odborníkov a vedeckých
pracovníkov na realizáciu a trvalý rozvoj konzervačných technológií. Výsledky priebežne preberajú do praxe špecializované inštitúcie SR – Slovenský
národný archív pri ochrane archívnych dokumentov, Slovenská národná
knižnica pri ochrane kníh, prípadne Slovenská národná galéria a Slovenské národné múzeum pri ochrane svojich zbierkových predmetov. Postupne sa zvyšuje kapacita ochrany knižničných a archívnych dokumentov na
Slovensku. Na báze technologického centra sa pre roky 2007 – 2008 počíta s vytvorením Národného centra excelencie (NCE). Termín realizácie
bude závisieť od štrukturálnych fondov, investičných a ďalších zdrojov realizátorov. Tento projekt je podporovaný Ministerstvom školstva SR. Viac
informácií o projekte je možné získať na internetovom portáli projektu na
adrese http://www.knihask.eu .
Svetozár Katuščák,
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Európska univerzitná sieť – www.unister.sk –
konečne na Slovensku!
Komunikačné možnosti na študentskom portáli Unister
Študentský portál Unister prichádza aj na Slovensko! A to umožňuje
kontakt študentov zo slovenských ako aj zo zahraničných univerzít.
Nájsť si nové kontakty a zostať v spojení so starými známymi nebolo
ešte nikdy jednoduchšie. Členom sa môže stať každý vysokoškolský
študent alebo maturant, prihlásenie ako aj používanie portálu je bezplatné. Najdôležitejšia je samozrejme výmena informácií s ostatnými.
Atraktivita platformy sa ešte zvyšuje ďalšími možnosťami ako je album
alebo virtuálna nástenka. Samotná študentská sieť je organizovaná
pomocou tématických skupín. Takýmto spôsobom môžu byť ľudia
s rovnakými záujmami v neustálom kontakte.
Zahraniční študenti môžu využívať unister.sk počas svojho zahraničného pobytu a domáci študenti, ktorí sú práve v zahraničí, môžu
zostať v kontakte so všetkými svojimi priateľmi. Maturanti sa môžu
ešte pred zápisom informovať o svojom budúcom štúdiu. A kto chce
vziať svoju kariéru sám do svojich rúk, tomu stačí len nájsť absolventov rovnakého študijného odboru.
Unister.sk sa dá samozrejme využívať aj na trávenie voľného času,
veď debatovať sa dá nielen o aktuálnych študenských problémoch či
o politike, ale aj o tom „kto, s kým a prečo“. Organizácia študentských
zábav bude s unister.sk oveľa jednoduchšia. Triedne skupiny môžu
byť zase fórom pre stretávanie sa bývalých spolužiakov. Na výmenu
skúseností sa zase výborne hodia diskusné fóra. Je jedno k akej téme,
hľadanie podľa kľúčových slovíčok prinesie skoro vždy výsledok. A ak aj
nie, založenie novej skupiny je úplne jednoduché.
Študentský portál Unister vznikol v roku 2002 v Nemecku, v roku
2006 bol znovu spustený do prevádzky a doplnený o veľa nových
funkcií. Dnes už Unister spája študentov z mnohých krajín a medzi
nimi, samozrejme, aj študentov zo slovenských univerzít.
Kontakt:
Anja Kazda, Public Relations
Unister GmbH, Barfussgaesschen 11, 04109 Leipzig, Nemecko
www.unister.sk, info@unister.com

K sedemdesiatinám profesora Tibora Katriňáka
Profesor Tibor Katriňák, jedna z emblematických postáv slovenskej matematiky, sa v týchto
dňoch dožíva významného životného jubilea –
sedemdesiatich rokov.
Tibor Katriňák sa narodil 23. marca 1937 v Košiciach, no vyrastal a do školy chodil najmä
v Spišskej Novej Vsi. V r. 1955 začal študovať
matematiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Promoval v r. 1960
a vzápätí nastúpil na internú ašpirantúru pod
vedením profesora Milana Kolibiara (1922–1994),
ktorú dokončil v r. 1965. Komenského univerzite
zostal Tibor verný počas celej svojej profesionálnej kariéry, ktorú prežil na Katedre algebry a teórie čísel, nech sa už nachádzala na Prírodovedeckej fakulte, na Matematicko-fyzikálnej fakulte
(založenej v r. 1980) alebo (po jej premenovaní
v r. 2001) na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky.
Katriňákov talent sa prejavil už počas štúdia
a ašpirantúry a jeho vedecké vyhliadky najmä
v období Pražskej jari vyzerali veľmi sľubne. Habilitoval v apríli 1968 spolu so svojimi rovesníkmi Milanom Hejným a Štefanom Známom (1936 – 1993),
ktorí sa takisto neskôr stali uznávanými členmi
slovenskej matematickej komunity. V rovnakom
čase prišlo aj prvé významnejšie medzinárodné
ocenenie: nasledujúci akademický rok 1968 – 1969
strávil Tibor v rámci Humboldtovho štipendia na
Matematickom ústave Univerzity v Bonne. Počas
pobytu v Nemecku bol v októbri 1968 vymenovaný za docenta na UK.
No druhý príchod „sovietskych osloboditeľov“
v auguste 1968 priniesol koniec nádejám na
demokratický politický vývoj v Československu
a znamenal tiež zvrat v Tiborovej kariére. Napriek
snahám zachovať aspoň niektoré z nedávnych
zmien sa deštruktívny dopad obnovy starých poriadkov na podmienky a atmosféru v celej spoločnosti, a v akademickom prostredí zvlášť, prejavil
už v priebehu jediného roka. Špeciálne humboldtovskí štipendisti boli považovaní za politicky
nespoľahlivých, o to viac Tibor so svojou manželkou Helenou pochádzajúcou zo Západného Nemecka. Ako jeden z dôsledkov nesmel využiť
početné pozvania zahraničných akademických
inštitúcií. Hoci po viacerých intervenciách niektorých vplyvných ľudí z fakulty mu v r. 1980 dovolili
podať doktorskú dizertáciu a získať titul doktora

vied, profesorom sa mohol stať až v r 1990, teda
po Nežnej revolúcii v novembri 1989.
Profesor Katriňák je svetovo uznávaným odborníkom v teórii zväzov a univerzálnej algebre a jedným z vedúcich špecialistov v oblasti pseudokomplementárnych zväzov a polozväzov. Spolu so
svojim bývalým učiteľom a neskôr blízkym spolupracovníkom, legendárnym profesorom Milanom
Kolibiarom, sa stali ústrednými postavami bratislavskej algebraickej školy, založenej v 60. rokoch
minulého storočia, a nemalou mierou dlhodobo
prispievali k dobrému menu slovenskej a československej matematiky ako i k reputácii Univerzity
Komenského.
V rámci teórie zväzov stáli v centre Katriňákovho vedeckého záujmu najmä zväzy a polozväzy
s operáciou pseudokomplementu. Ich štúdium,
motivované neklasickými logikami, sa stalo vitálnou časťou teórie zväzov od 60. rokov 20. storočia
a Tiborov príspevok do tejto oblasti je enormný.
Podľa všetkého jeho najvýznamnejšími výsledkami sú charakterizácie rôznych tried pseudokomplementárnych zväzov (p-algebier) a polozväzov
pomocou tzv. trojicovej konštrukcie (triple construction), čo je ich špeciálny rozklad na trojicu
jednoduchších štruktúr, z ktorých ich možno spätne zrekonštruovať. Viaceré Katriňákove výsledky
sa stali klasikou v odbore a sú citované v mnohých časopiseckých prácach a monografiách:
napr. toho času najplyvnejšia monografia G. Grätzer, General Lattice Theory (Birkhäuser-Verlag,
Basel 1978) cituje až 20 Katriňákových prác.
Profesor Katriňák je však obdivuhodne vedecky aktívny podnes. V ostatnom desaťročí sa mu
v spolupráci s viacerými mladšími kolegami napr.
podarilo charakterizovať voľné algebry v Leeho
podvarietách distributívnych p-algebier, popísať
voľné súčiny pseudokomplementárnych polozväzov, či charakterizovať projektívne rozšírenia polozväzov.
Profesor Katriňák bol vždy zapáleným a inšpirujúcim učiteľom, ktorý vychoval a pozitívne ovplyvnil niekoľko generácií slovenských matematikov.
K jeho ašpirantom resp. doktorandom patrili popri autoroch tohto príspevku ešte Peter Mederly,
Zuzana Ladzianska, Tomáš Hecht, Jaroslav Guričan, Sanaa El-Assar a Zuzana Heleyová. No počet tých, ktorým prispel nezištnou radou, ktorých
usmernil v ich vedeckom snažení, či tých, ktorí

napísali diplomové práce pod jeho kompetentným
a starostlivým vedením, je omnoho väčší a sotva
sa dá presne odhadnúť.
Profesor Tibor Katriňák sa nikdy nezdráhal prijať zodpovednosť za rôzne dôležité oblasti života
fakulty alebo slovenskej i československej matematickej komunity a venoval im hodne času
a energie. Mnoho rokov pôsobil ako predseda
komisií pre obhajoby kandidátskych a doktorských
dizertačných prác v odbore Algebra a teória čísel, ako člen Slovenskej grantovej agentúry, člen
vedeckých rád na úrovni fakulty aj univerzity, funkcionár Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (JSMF), hlavný redaktor časopisu Acta Mathematica Universitatis Comenianae (AMUC), redaktor
časopisov Mathematica Slovaca, Czechoslovak
Mathematical Journal a Pokrokov matematiky, fyziky a astronómie. Bol aj organizátorom či spoluorganizátorom viacerých letných škôl a konferencií.
Taktiež nemožno nespomenúť jeho dlhoročný
heroický, hoci miestami sizyfovský zápas o udržanie fondu a služieb fakultnej knižnice aspoň na
ako-tak dôstojnej úrovni.
Záverom chceme v mene akademickej obce
Univerzity Komenského i slovenskej matematickej komunity zaželať oslávencovi pevné zdravie,
životnú pohodu, jasnú hlavu a mnoho síl a dobrých nápadov do ďalších rokov aktívneho života.
Veľa šťastia, pán profesor, veľa šťastia, milý
Tibor!
Miroslav Haviar, Pedagogická fakulta,
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Pavol Zlatoš, FMFI UK, Bratislava

K životnému jubileu prof. RNDr. Viliama Foltána, CSc.

Vedeckej a odbornej verejnosti nemohol uniknúť fakt, že koncom minulého roka sa v plnom
rozmachu svojich životných aktivít dožil šesťdesiatych narodenín univ. prof. RNDr. Viliam
Foltán, CSc., súčasný prodekan Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave a vedúci Katedry
organizácie a riadenia farmácie. Jubilant si zasluhuje pozornost vďaka svojmu celoživotnému
dielu – v strede jeho záujmov bola a je osobitne
oblasť sociálnej farmácie, verejného zdravotníctva,

liekovej politiky, utilizácie liečiv, farmakoekonomiky
a farmakoepidemiológie. Dlhodobo sa jubilant venuje priamej pedagogickej činnosti, publikačnej
činnosti ako aj prednáškovej činnosti v celom rade odborných spoločností a na verejnosti vôbec.
Narodil sa 23. 11. 1946 vo Veľkých Uherciach
(okres Partizánske). Na svoje celoživotné pôsobenie sa pripravoval už na strednej škole, po jej
ukončení absolvoval Farmaceutickú fakultu UK
v Bratislave (1969), ktorá sa stala jeho trvalým pôsobiskom až do súčasnosti. Na fakulte postupne
prešiel všetkými etapami kariéry vysokoškolského
učiteľa: od roku 1971 pôsobil ako asistent na vtedajšej Katedre lekárenskej prevádzky, neskôr
ako odborný asistent, od roku 1987 ako docent
a od roku 1998 ako profesor v odbore verejné
zdravotníctvo. Od roku 1997 je prof. Foltán vedúcim katedry, ktorá sa pod jeho pôsobením postupne profilovala až do aktuálnej podoby, čo je
výsledkom celého radu zmien tak v obsahu vyučovaných disciplín, ako aj vo vedeckovýskumnej
orientácii. Prof. Foltán je garantom akreditovaného odboru Sociálna farmácia – lekárenstvo, konzultantom v rámci rigorózneho konania, vychoval
a vychováva študentov postgraduálneho štúdia.
Bol konzultantom ministerstva zdravotníctva, Štát-

neho ústavu pre kontrolu liečiv, členom redakčných rád a v neposlednom rade riešiteľom vedeckovýskumných projektov domácich i zahraničných.
Prof. Foltán je ženatý, má tri deti, z ktorých dve
úspešne kráčajú v šľapajach profesie svojho otca.
Vážený jubilant, v živote každého z nás nastane
okamih zastavenia, v ktorom si pripomíname nezadržateľné plynutie času, čas prežitý v našom
vnútri, ale aj čas prežitý profesionálne – v pracovnom kolektíve. Som presvedčený, že práve uplynulé obdobie patrí v Tvojom osobnom živote k tým
najkrajším a najplnším rokom. Dovoľ, aby som Ti
v mene svojom ako aj v mene celého kolektívu
katedry zaželal do ďalších decénií stálu vitalitu
a tvorivú aktivitu. Dovoľ zároveň, aby som Ti poďakoval za vykonanú prácu vo všetkých oblastiach
činnosti nášho pracoviska. Tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu, na spoločné stretnutia. Želáme Ti do
ďalších rokov predovšetkým dobré zdravie, pracovnú pohodu a zaslúžený pocit uspokojenia
z dobre vykonanej práce. Želáme Ti, aby sa Ti vyplnili všetky predsavzatia. Želáme Ti aj pozorných
študentov, veľa životného elánu, ako aj ďalšie
pracovné a osobné úspechy.
Ad multos annos.
Doc. Dr. J. Majtás, CSc., FaF UK
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Študentským perom

Kreativita po írsky

Otázky, ktoré sme zabudli
V zajatí súčasnej reality sa často snažíme
radšej predchádzať úvahám o tom, prečo veci
fungujú zle. Popri množstve výskumov, teórií
a historických skúseností žijeme v odporúčaní, aby sme vnímali predovšetkým prítomnosť a snažili sa ju zmeniť. Vraj stačilo analýz, treba riešenia. Hlavu máme zaliatu až po
okraj množstvom informácií, ktoré sa učíme
pre vlastné dobro filtrovať, aby nám raz nepraskla. A že to ide ťažko...
Ľudia dnes prichádzajú – konečne? – na
chuť tradíciám, učeniam a spôsobu života
dávnej minulosti. Okultizmus, návrat k prírode, liečiteľstvo, staronové náboženstvá. Aby
ozdravili svoj súčasný život a nemučili sa zbytočne otázkami, na ktoré nenájdu odpovede,
lebo nevedia ako. Jeden môj učiteľ však raz
povedal, že pochybnosti sú dobré, ak vedú
k hľadaniu. Hlava teda môže prestať pretekať
informáciami, keď si ľudia uvedomia, čo
a prečo hľadajú. A keď si spomenú, že to už
niekedy vedeli – keď boli deťmi.
Spisovateľ Paulo Coelho vo svojej poslednej knihe zážitkov „Ako rieka, ktorá plynie“
píše, že istého vojaka požiadali, aby sa venoval náboženskej výučbe malých detí v kláštore. Vojak nevedel, čo ich má učiť, a tak sa
rozhodol, že najprv zistí, čo vlastne chcú vedieť. Chodil po školách a žiadal deti, aby mu
napísali, čo dôležité chcú vedieť o živote. Svoje zistenia neskôr zhrnul do knihy. A tu je
niekoľko otázok detí, ktoré ešte vedeli, aké
odpovede hľadajú:
Čo nasleduje po smrti?
Prečo sa bojíme cudzincov?
Existujú Marťania a mimozemšťania?
Prečo nehody stíhajú aj ľudí, čo veria
v Boha?
Čo znamená slovo Boh?
Načo sa rodíme, keď aj tak napokon musíme zomrieť?
Koľko hviezd je na nebi?
Kto vynašiel vojnu a šťastie?
Pán vyslyší aj tých, ktorí neveria v toho
istého Boha (katolíckeho)?
Prečo sú na svete chorí a chudobní?
Prečo Boh stvoril aj muchy a komáre?
Prečo náš anjel strážny nie je nablízku,
keď smútime?
Prečo niektorých ľudí milujeme a iných nenávidíme?
Kto vymyslel mená farbám?
Ak je Boh na nebi a moja mama je tam tiež,
lebo zomrela, ako je možné, že on je živý?
Povieme si, že odpovede na otázky podobného charakteru dnes už ťažko niekde nájdeme. V záplave informácií a udalostí dnešného sveta totiž zabúdame uvažovať ako deti.
Tie často hľadia práve na koreň veci a oprášia z problému všetky okolnosti, vplyvy a dôsledky. Keby sa viac ľudí snažilo žiť a myslieť
detským spôsobom, možno by sme našli aj
toho, kto vymyslel mená farbám.
Eva Fúriková, 2. ročník

Pochybujem, že by malá Presentation College v odľahlej dublinskej časti Glasthule bola jednou z významnejších škôl v Írsku, prípadne v samotnom Dubline. Mal som však možnosť zúčastniť sa počas
zimného semestra 2006/2007 jedného z kurzov, ktoré táto škola ponúka – desaťtýždňového Basic
course of creative writing. Systém kurzu bol zameraný na experimentálnu formu výučby vo všetkých
možných smeroch a na vzájomnú spoluprácu medzi študentmi, popri ktorej sa prehlbovala aj ich individuálna kreativita.
Keďže samotná PresentationCollege má približne štyristo až štyristopäťdesiat študentov, kurz bol
otvorený iba pre desiatich ľudí. Informáciu o ňom som dostal od jedného môjho kamaráta, ktorý v Írsku
žije už takmer dva roky a ktorý pre mňa vybavil aj potrebné formality.
Hoci podobných kurzov je v celom Dubline množstvo a takmer v každom kníhkupectve alebo knižnici
vás letáky s ponukami doslova zaplavujú, treba si dať pozor. Často sa stáva, že ich vedú ľudia, ktorí
sami seba považujú za lektorov po tom, čo prečítali jednu knihu o danej problematike a s vlastnou spisovateľskou kožou na trh ešte nevyšli.
Zo spomenutých desiatich ľudí, ktorí sa tam stretli, boli siedmi študentmi Presentation College, jeden
bol na výmennom pobyte z Litvy a jeden účastník kurzu bol rovnaký francúzsky prišelec ako ja. Náš
lektor – írsky publicista, pedagóg a literárny vedec Gerard Dineen – spolupracoval so školou už šesť
rokov a svoj kurz viedol už po štvrtýkrát.
Systém kurzu bol zameraný na experimentálnu formu výučby, to znamená, že na hodinách sa človek
učil nielen teóriu, ale priamo ju skúšal v praxi. Keď sme napríklad preberali postmoderné postupy
v knihe Milorada Pavića Chazarský slovník, rozdelili sme sa do dvojíc a „z brucha” vymýšľali podobné
naratívne štruktúry slovníka na zvolené témy, samozrejme na menšej textovej ploche. Alebo keď sme
sa učili vnímať prerývané legato v kadencii veršov poetky Anny Sexton, určili sme si na podklade básne
metrum a potom sami písali texty, ktoré sme museli napasovať na toto metrum a mali obsahovať aj to
prerývané legato. Niektoré teórie boli funkčné hlavne pre angličtinu (keď sme sa učili spevné možnosti
tohto jazyka), iné boli univerzálnejšie – príbeh v poézii, konkrétny človek v lyrickom žánrovom obrázku
a podobne.
O kvalite a úrovni nemohlo byť pochýb, takýto perfektne teoreticky a prakticky zostavený kurz sa
hľadá naozaj ťažko. Jediným väčším problémom bol samozrejme jazyk, pretože mnohé veci si vyžadovali odbornú terminológiu, prípadne opis, ktorý nebol jednoduchý na preklad. Lenže vďaka malej
skupine a perfektnému prístupu lektora, ktorý bol ochotný sadnúť si nad niektoré veci aj s jedným človekom a donekonečna trpezlivo vysvetľovať, sa všetko dalo zvládnuť. Preto ma prekvapilo, že som
svoje nadšenie ani zďaleka nezdieľal so zvyškom írskych študentov.
Tak či onak, pre našinca ani takýto malý kurz nie je lacnou zábavou, i keď stojí za to. Keďže však
bol iba trikrát do týždňa, mohol som byť prihlásený v miestnych pracovných agentúrach a popri učení
si aj trochu zarobiť, veď koniec – koncov rodičia nemôžu byť len sponzormi… Ak by sa naskytla nová
príležitosť vyskúšať čosi podobné, viem, že by som znovu neváhal.
Radoslav Tomáš, 4. ročník

Elektronický zápis známok
Ako blesk z čistého neba nám v schránkach zablikal mail od vedúceho katedry o novom spustení
elektronického zápisu známok. Mnohí od šťastia vyronili nejednu objemnú slzu. Dosť bolo nervozity,
tlačenice pred študijnom. Vivat internet a navolenie si akýchkoľvek predmetov jediným kliknutím myšou. Nie je to však len o zápise predmetov na daný semester, študenti si môžu na svojom osobnom
konte pozrieť i to, aké výsledky dosiahli v predchádzajúcich semestroch.
Prax, ktorá funguje na iných školách už dlhšie, sa pomaly udomácňuje i na našej univerzite. Škola
s tak bohatou tradíciou by predsa nemala v ničom zaostávať za ostatnými vysokými školami. Hoci je
systém zatiaľ len v skúšobnej prevádzke, väčšina študentov si ho pochvaľuje. Ponúkam malú anketu.
Peter (21), študent estetiky: „Konečne nemusíme stáť dlhé hodiny na študijnom. Malo to byť už dávno, konečne sa k niečomu takému univerzita dopracovala.“
Jana (23), študentka kulturológie: „Som z toho úplne nadšená. Systém ručného zapisovania predmetov sa mi zdá zastaraný a značne regresívny. Keďže žijeme v 21. storočí, má sa mu prispôsobovať
i školstvo a jeho štruktúry.”
Vilo (19), študent sociológie: „Neviem. Zatiaľ som si vytvoril skôr negatívny postoj. Mojim spolužiakom sa vyskytlo zopár problémov s odosielaním zápisu cez internet, takže sa skôr prikláňam k názoru, že ešte veľa vody pretečie, než pôjde všetko ako po masle.“
Až čas však ukáže, či je systém elektronického zápisu známok spoľahlivý, bezproblémový a najmä
obľúbený u študentov.
Kamila Didáková, 2. ročník

Stranu pripravili študenti 1. – 4. ročníka Katedry žurnalistiky FiF UK

