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Excelentná univerzita
je dobre využitá príležitosť

Editoriál
Ako v drvivej väčšine prípadov, aj pri delení talentu,
usilovnosti, tvorivosti a zodpovednosti hodnotového systému existuje v každej komunite študentov (ale iste aj
učiteľov) nejaká distribúcia. Pre zjednodušenie si ju v tomto texte bez ďalšieho dokazovania predstavme ako gaussovskú.
V dnešnej Našej píše prorektor UK, ako Vedenie UK
spolu s vysoko stojacim slnkom v zďaleka nie jednej izbe
internátu rušilo milosrdné prítmie závesov a lámalo ním
karpiny pojace viečka obyvateľov izby (na tomto mieste
mám istú zábranu napísať priamo „študentov“). Píše aj
o novom športe, pre ktorý sa ujal názov „úmyselné predlžovanie si vysokoškolského štúdia“ (len sa obávam, že
táto nová športová disciplína má pomerne nejasné pravidlá a vtedy sa to ťažko hrá čestne).
Zároveň si však môžeme prečítať aj vyznanie štúdium
pomaly končiaceho študenta. Nie že by mal paniku z internátneho života, nie že by si neužil aj z jeho prirodzených radostí. Ale súčasne pôsobil na fakulte tak, že sám
nemôže uveriť, ako rýchlo tie štyri roky uplynuli. Vidí, že
udalostí, ktoré ich urobili nezabudnuteľnými, bolo mnoho.
Pričinením jeho vlastným i školy, ktorá mu jeho snahu
pomohla realizovať. Je to nastávajúci absolvent, ktorý je
„presvedčený o tom, že radosť z poznania a láska k vede
majú moc meniť mladého človeka a robiť ho lepším a ľudskejším, no či sa ním naozaj stane, závisí iba od neho“.
Absolventa, ktorý zároveň vníma, že „zo študentského života sa pomaly ale isto vytráca srdečnosť, obetavosť a filantropia; často ich strieda neúprimnosť, zištné taktizovanie
a faloš“.
Svet okolo nás už akceptuje, že sme v tom dobrom slova
zmysle vskutku národná univerzita. To dobro je dané nielen našou veľkosťou, počtom ponúkaných študijných programov a ich štruktúrou (spomeňme napríklad to, že len
z pocitu uvedomelej „služby vlasti“ stále realizujeme študijné programy, ktorých financovanie nastavil štát tak, že
ich zachovanie je možné len vďaka mimoriadnej finančnej
solidarite vnútri univerzity a/alebo fakulty), v slovenských
podmienkach nedostižnou vedeckovýskumnou kapacitou,
ale neoddeliteľne aj praktickým vyznávaním hodnôt. Medzi
ne patrí aj kvalita.
Z najhlbšej podstaty Univerzity Komenského sa musíme
o ňu uchádzať ešte dôslednejšie ako doteraz. V študijnej
oblasti sa na ceste k nej musí skĺbiť búranie štátneho fetišu financovania školy cez kvantitu (študentov) a nekompromisná snaha celej univerzity i každého jej učiteľa mať
u našich študentov výrazne posunuté gaussovské rozdelenie talentu, usilovnosti, tvorivosti, zodpovednosti a hodnotového systému ku kvalite. Aby v pracovný deň na obed
spiaci študenti, ktorým nestojí za to ísť do školy, študenti,
ktorí nevidia dôvod mať rozvrh v pondelok alebo v piatok,
ktorí „by sa boli lepšie učili, keby boli bývali vopred vedeli,
že za to budú body na internát“ (a aby sme sa aj zasmiali:
rezistenciu k zreteľnému inkorporovaniu prospechu do
kritérií na pridelenie internátneho ubytovania s plnou vážnosťou odôvodňovali neprípustnosťou retroaktivity právnych noriem) nechceli byť študentmi práve našej alma
mater.
Musíme mať ambíciu jasne konať tak, aby bolo čitateľné,
že robíme všetko pre odlíšiteľnú vysokú kvalitu diplomu
Univerzity Komenského. Nech nám k tomu pomáha aj náš
nový dlhodobý zámer.
M. Dúbrava, prorektor UK
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Diskutujme
v letnom semestri
V nasledujúcom marcovom čísle Našej univerzity bude ústredná téma znieť: „Účtujeme novelu
zákona o vysokých školách: mala dať – dala“.
Aprílové vydanie prinesie spoločnú tému „Kvalita
štúdia a študentský dotazník“. Príspevky do nasledujúcich dvoch čísel o tom, čo si myslíte o novele vysokoškolského zákona a kvalite štúdia, nám
posielajte na adresu nasa.univerzita@rec.uniba.sk
do 7. apríla, resp. 7. mája 2008.

●●●●●

Britský odborník
priniesol
efektívnejšie metódy učenia
Praktické spôsoby, ako motivovať študentov a efektívnejšie
učiť priblížil vo svojom seminári odborník Mario Rinvolucri.
Prednáška bola súčasťou vzdelávania „Humanizing language
teaching“ v dňoch 18. – 20. februára 2008.
Cyklus seminárov mal rozvíjať vyučovacie zručnosti učiteľov
tak, aby sa zvýšila efektívnosť vyučovania cudzích jazykov
na rôznych typoch škôl. Má sa tak diať vďaka aplikovaniu
humanistického prístupu. Účastníci sa učili zručnosti aplikovať
nové teoretické poznatky do vyučovacieho procesu. Cieľom
efektívneho vyučovania je tiež zvyšovať ich pedagogickú flexibilitu. Mali by dokázať prispôsobiť výučbu potrebám tej-ktorej skupiny študentov a efektívne rozvíjať ich potenciál.
Seminár bol určený najmä zamestnancom vysokých a jazykových škôl, zamestnancom metodického centra, študentom
a absolventom najmä pedagogických smerov. Konal sa vďaka pozvaniu Katedry anglického jazyka a literatúry, PedF UK
a projektu Excelentná univerzita.
Mario Rinvolucri prichádza zo školy Pilgrims vo Veľkej Británii, ktorá sa špecializuje na jazykové kurzy a kurzy vzdelávania učiteľov anglického jazyka. Je expertom v tomto odbore
a častým hosťom odborných prednášok a workshopov po
celom svete. Počas svojej kariéry vydal a spolupodieľal sa na
vydaní množstva didaktických kníh, založil časopis špecializovaný na lektorov a pravidelne publikuje odborné príspevky
v časopisoch či publikáciách.
O projekte Excelentná univerzita a jej ďalších aktivitách sa
dočítate na stranách 14 a 15.
Lenka Mlynčeková

Poznámka k titulnej strane:
Mario Rinvolucri (vľavo dolu) s účastníkmi seminára
o efektivite vyučovania.
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Internáty sa budú prideľovať po novom
Dlhodobý zámer univerzity na päť rokov dopredu schválil na
svojom zasadaní dňa 13. februára 2008 Akademický senát UK.
Jeho cieľom je napríklad zvýšiť počet študijných programov v cudzích jazykoch, primäť univerzitné pracoviská k väčšej vedeckej
a výskumnej aktivite či rozširovať spoluprácu s inými, aj zahraničnými, inštitúciami. (Podrobnejšie o Dlhodobom zámere na strane 7.)
Rektor František Gahér predstavil nové kritéria pre prideľovanie
internátov študentom. Tieto nové podmienky budú záväzné pre
všetky fakulty na rozdiel od minulosti, keď sa kritériá na fakultách
líšili. Prioritnú úlohu bude po novom zohrávať časová dostupnosť

(už nie vzdialenosť) z miesta bydliska do Bratislavy, resp. Martina
v prípade JLF. Pritom sa bude univerzita riadiť oficiálnymi webstránkami slovenských dopravcov. Ďalšími faktormi, ktoré môžu
rozhodnúť o pridelení študentského domova, bude naďalej prospech a sociálna situácia.
Akademický senát pripomienkoval viaceré vnútorné predpisy
UK: štatút, študijný a štipendijný poriadok a iné. O novinkách
budeme informovať po ich schválení v nasledujúcom vydaní.
Minútou ticha si senát uctil pamiatku zosnulého člena PhDr. Juraja Labaška.
Lenka Mlynčeková

Kórejsko-slovenská diskusia o Komenskom
„O všetko prišiel: o svoju prácu, knižnicu, rodinu, dom, vlasť. Pre svoju vieru a presvedčenie musel odísť do cudziny a stal sa vyhnancom. A predsa sú jeho myšlienky dnes doma všade vo svete!“ O Komenskom to povedal predseda Kórejskej Komenského spoločnosti
prof. dr. Il-Ung Jung, ktorý pôsobí na Presbyteriánskej teologickej fakulte Univerzity Chongshin, Seoul, Južná Kórea. V sprievode študentov
Dong Young Lee a Ilung Chung dňa 9. januára 2008 navštívil Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK v Bratislave.

O prínose J. A. Komenského hovorili aj predseda Kórejskej Komenského spoločnosti prof. dr. Il-Ung Jung a dekan EBF UK Ondrej Prostredník

Fakulta pri tejto príležitosti usporiadala kolokvium, na ktorom si
slovenskí komeniológovia s kórejskými hosťami vymenili informácie o aktuálnych témach výskumu o Komenskom. Na kolokviu sa
zúčastnil aj prorektor UK pre zahraničné vzťahy MUDr. Peter
Osuský, ktorý hosťom priblížil význam Komenského odkazu pre
Univerzitu Komenského.
Kórejskí hostia hovorili o možnostiach, ktoré odkaz Komenského ponúka pre obohatenie vzdelávacieho systému v ich krajine.
Ten je totiž orientovaný predovšetkým na prípravu konkurencieschopných ľudí a zanedbáva etické hodnoty. Slovenskí komeniológovia poukázali najmä na potrebu výskumu v oblasti teologického pozadia, z ktorého vyrastá cenný a svetovo rozšírený prínos
Komenského. Obsahom kolokvia boli aj rozhovory o možnej
vedeckej spolupráci pri výskume Komenského medzi EBF UK
a teologickou fakultou Univerzity Chongshin.
Ondrej Prostredník,
dekan EBF UK

Pohár dekana vyhrali biochemici
Zimnou časťou športových súťaží zamestnancov Lekárskej fakulty UK sa 29. januára 2008 ukončil Pohár dekana LF UK 2007. Turnaj
slávnostne otvoril dekan LF UK prof. MUDr. Peter Labaš, PhD., ktorý zdôraznil význam tejto dlhoročnej tradície pravidelného športovania
pre zdravie, aktívny oddych, ale aj vzájomné spoznávanie sa a spoluprácu medzi jednotlivými pracoviskami lekárskej fakulty.
Všetkým účastníkom zaželal radosť z aktívneho pohybu a prekonávania sa pri skvelých športových výkonoch. Súťaže prebiehali v sálovom futbale, volejbale mix a stolnom tenise. Celkovo
bolo prítomných okolo 120 účastníkov z pätnástich teoretických
ústavov a z kliník zo štyroch fakultných nemocníc. Všetci účastníci
vydali zo seba pri zápasoch maximum, hralo a súťažilo sa v priateľskom duchu, hoci sa urputne bojovalo o každý bod, nikto nebol
zranený. Počas súťaží každému dobre padlo tradičné občerstvenie, za ktoré patrí vďaka dekanovi LF UK.
Z celkového víťazstva sa aj tento rok tešil Ústav lekárskej chémie,
biochémie a klinickej biochémie (ÚLCHBKB). Ústav tak získal aj
finančnú odmenu pre víťazné pracovisko. Opakované víťazstvá
tohto ústavu sa už stávajú tradíciou a výzvou pre ostatné pracoviská, aby postavili tím, ktorý dokáže prerušiť vynikajúcu sériu
biochemikov.
Vo volejbale predbehol ÚLCHBKB okrem iných aj Onkologický
Ústav sv. Alžbety a Nemocnicu sv. Cyrila a Metoda. Futbal ovládla
FNsP Kramáre, ktorá porazila aj FNsP Ružinov či Nemocnicu
sv. Cyrila a Metoda. Víťazmi stolného tenisu sa stali Švarc a Žitňanová, tenis vyhrali Stanko, Malovec a Chovanová.
Róbert Važan, Helena Bernadičová, LF UK

Zamestnanci Lekárskej fakulty si zmerali sily na podujatí Pohár
dekana
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Vedec – pozorovateľ vs. aktivista
Siedmy ročník konferencie „Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku“ sa uskutočnil dňa 21. a 22. januára 2008 na
Pedagogickej fakulte UK. Akademické podujatie tento rok prvýkrát prekročilo hranice Českej republiky a uskutočnilo sa na
Slovensku. Pripravili ho spoločne tri inštitúcie – Katedra psychológie a patopsychológie PedF UK, Kabinet výskumu sociálnej
a biologickej komunikácie SAV a Centrum adiktológie Psychiatrickej kliniky 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.
Témou ročníka bol kvalitatívny výskum vo verejnom priestore.
Hlavnou myšlienkovou líniou podujatia boli možnosti výskumníkov v oblasti spoločenských vied reálne ovplyvňovať priestor,
ktorý skúmajú – na rozdiel od pozitivistického modelu vedca
ako neutrálneho a nezainteresovaného pozorovateľa.
Počas konferencie vystúpili dve profesorky z univerzít v Spojenom kráľovstve. Ivana Marková z University of Stirling, ktorá
v celosvetovom meradle patrí k najcitovanejším autorkám
v oblasti sociálnej psychológie, sa venovala kvalitatívnemu
výskumu metódou fókusových skupín. Druhá hlavná spíkerka
Wendy Stainton-Rogers z The Open University vo svojom
príspevku argumentovala za novú epistemológiu a ontológiu
kvalitatívneho výskumu, ktorý by mal presadzovať agendu
sociálnej spravodlivosti, otvárať nové hranice a vychádzať
z laboratórií do skutočného sveta – výskumník by namiesto
pozície prizerajúceho sa mal zaujať pozíciu aktivistu.
Program konferencie ďalej tvorilo päť pozvaných sympózií,
ktoré sa venovali pätnástim rokom etnografického výskumu,
predstaveniu výsledkov Projektu evalvácie uplatňovania vybraných drogových paragrafov Trestného zákona SR, nástra-

Autorka Ivana Marková spolu s Janou Plichtovou hodnotí českú
verziu svojej knihy Dialogičnost a sociální reprezentace. Zdroj:
Ivan Pastor

Diskusia po hlavných referátoch (zľava Radomír Masaryk, Ivana
Marková a Wendy Stainton-Rogers). Zdroj: Ivan Pastor

hám cieleného výskumu, deliberatívnej demokracii a kultúre
fantasy.
Z obsahového hľadiska sme sa v rámci konferencie usilovali
poukázať na to, ako môže kvalitatívny výskum obohacovať
verejný priestor a ako môžu témy, ktoré rôzne záujmové skupiny vo verejnom priestore otvárajú, slúžiť ako podnety pre
kvalitatívny výskum.
Po pracovných dielňach nasledovala menej formálna časť
programu. Súčasťou programu bolo vystúpenie zoskupenia
Naivný jazz, v ktorom svoj hudobný talent prezentoval aj Gabriel Bianchi, riaditeľ Kabinetu výskumu sociálnej a biologickej
komunikácie SAV.
Bratislavský ročník konferencie Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku nadviazal na úspešnú sériu, ktorá sa
začala v roku 2000 v Brne. Ako v úvodnom prejave pripomenul
autor myšlienky celej série Michal Miovský, každý z ročníkov
posunul obsahovú aj formálnu úroveň vyššie a konferencia
sa neustále snaží zvyšovať svoju kvalitu – napríklad sprísňovaním kritérií výberu príspevkov či vymedzovaním hlavných
tematických celkov.
Radomír Masaryk PedF UK, Barbara Lášticová SAV,
Magda Petrjánošová FiF UK

Futbalisti Lekárskej fakulty oslavovali narodeniny
Futbalový oddiel zamestnancov LF UK si v tomto roku pripomína už 46 rokov nepretržitého fungovania. Ide o ojedinelý
zjav v rámci pravidelného športovania a stretávania sa skupiny ľudí (nadšencov) na slovenských univerzitách a zároveň
príklad dlhodobej prospešnej tradície.
Výročná členská schôdza futbalového oddielu, ktorá bola
bezprostredne po pravidelnom stredajšom tréningu dňa
13. 2. 2008, sa konala v slávnostnom duchu. Schôdza je nielen bilancovaním a vytýčením plánov na nové obdobie, ale
najmä priateľským stretnutím spoluhráčov, kolegov a kamarátov. Tých, ktorí aktívne športujú, s tými, ktorí už len spomínajú. K atmosfére prispela aj skutočnosť, že sa „schôdzovalo“
opäť v priestoroch vynovenej jedálne na LF UK.
Výročnú schôdzu otvoril prof. Bergendi. Krátky príhovor predniesol prezident oddielu Mgr. Milan Prekop, ktorý hovoril
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Futbalový oddiel zamestnancov LF oslávil 46 rokov nepretržitého
športovania
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o fungovaní oddielu, o jeho problémoch a perspektívach. Nechýbal ani jeho pravidelný verš, ktorým každú stredu oslovuje
oslávenca z radov futbalistov. Následne pokračoval Ing. Nemec s ekonomickou agendou. Slova sa ujal aj Mgr. Brunovský,
ktorý ako prednosta Ústavu telesnej výchovy a športu na LF
UK prisľúbil v spolupráci s TJ Slávia Medik podporu aktivitám
futbalového oddielu. Prítomným sa prihovoril aj dlhoročný
aktívny futbalista prof. Viliam Fischer, ktorý si zaspomínal na
„staré dobré časy“.

Po príhovoroch nasledoval slávnostný prípitok a večera. Následne sa rozprúdila družná debata, ktorá pokračovala do večerných hodín. Výročná schôdza bola vydarenou a príjemnou
akciou, na ktorej sa zúčastnilo štyridsaťdva aktívnych i bývalých
členov a sympatizantov oddielu. Stretli sa tu viaceré generácie
– od zakladajúcich členov až po nových, len „niekoľkoročných“
členov. Ostáva veriť, že aj v budúcich rokoch bude pokračovať táto milá tradícia a futbalový oddiel bude napredovať.
R. Važan, H. Bernadičová, LF UK

Tabak už dávno nie je pochutina
V Barcelone sa v dňoch 27. – 28. marca 2008 uskutoční multidisciplinárna konferencia, na ktorú aj Slovenská lekárska spoločnosť vysiela svojho delegáta s aktívnou účasťou. Ide o európsku konferenciu, ktorá sa bude zaoberať efektívnymi spôsobmi zvýšenia úrovne liečby nikotínovej závislosti a odvykania od fajčenia v práci všeobecných lekárov. Cieľom konferencie je oboznámiť
účastníkov s najnovšími výsledkami získanými v dvadsiatich siedmich krajinách a prediskutovanie ďalších možností.

Potreba spoločenskej akceptácie
Aby mohol byť boj proti fajčeniu úspešný, je potrebné vytvoriť
prostredie celospoločenskej akceptácie pripravovaných opatrení, ktoré by mali aj u nás – podobne ako v ostatných európskych krajinách – viesť odstránením fajčenia k posilneniu zdravia a k prevencii viacerých závažných ochorení.
Na Slovensku máme aj v tejto oblasti veľa čo doháňať. V povedomí nielen širokej verejnosti, ale aj vysokoškolských študentov a univerzitných učiteľov ostáva fajčenie ako tolerovaný
zlozvyk, pričom fajčiar si toleranciu priam vyžaduje. Fajčenie
sa postupne „vkradlo“ do života ľudí, najskôr nenápadne ako
pochutina, noblesne ako interesantná činnosť, ktorá má šarm
a eleganciu, ktorá prináša relax a pohodu, ktorá sa spája s ťažkou a náročnou prácou (napr. aj vedeckou). Fajčia vzory
mládeže, herci aj športovci, vedci i učitelia, lekári aj sestry.
Dokonca zakladateľ Univerzity Komenského prof. Hynek je
zobrazený na „oficiálnom“ obraze ako prvý rektor s cigaretou
v ruke. Fajčenie sa stalo súčasťou bežného života, prestali sme
ho „vidieť“. O to ťažšie ho dnes opäť identifikovať, vyčleniť,
„zrúcať“ pozície a odstrániť zo života.
Cieľom našej práce je mobilizovať predovšetkým akademickú obec Slovenska, aby sa preniesli informácie o škodlivosti
fajčenia medzi študentov a žiakov, aby sme sa aktívne zúčastnili na spoluvytváraní spoločenského ovzdušia pozitívne naladeného na akceptáciu zmien súvisiacich s odstránením
fajčenia z nášho života. Je dôležité, aby prichádzajúce opatrenia zo strany EÚ našli pripravených nielen odborníkov, ale
aj bežných ľudí, ktorí budú tieto rozhodnutia schopní akceptovať a podľa nich žiť.

26 %). Ženy najčastejšie fajčili vo vekovej skupine 25 – 34 rokov (34 %, muži 32 %). Tieto údaje sú závažné z toho dôvodu,
že ide o skupiny, kde je najvyššia hrozba reprodukčného ohrozenia. Celkovo sa zastúpenie fajčiarov v populácii s vekom
znižuje, najmenej fajčiarov je vo vekovej skupine nad 75 rokov
(muži 4 %, ženy 3 %) (Jurkovičová a spol., 2003).

Niekoľko čísel
Na Slovensku až osem z desiatich fajčiarov začína s fajčením
už v období dospievania, stále častejšie sa medzi fajčiarmi
objavujú mladé dievčatá a ženy.
Podľa výsledkov Kardiovaskulárneho programu na Slovensku (1978 – 1988) fajčilo v SR 44 % mužov a len 17 % žien
(Riečanský a Egnerová, 1990). Podľa MZ SR zo skríningu
v roku 2003 pravidelne fajčilo vo vekovej skupine 15 – 64-ročných 24 % mužov a až 18 % žien. V skupine vysokoškolských
študentov fajčilo 23 % mužov a 12 % žien. Najvyšší výskyt fajčiarov je vo vekovej skupine mužov a žien vo veku pod 25 rokov, v skupine osôb s najnižším stupňom vzdelania a s najnižšou sociálno-ekonomickou úrovňou. Aj na Slovensku sa
potvrdzuje trend z ostatných krajín EÚ, kde stúpa počet mladistvých fajčiarov. V súbore 16 748 osôb reprezentujúcich
populáciu Slovenska Jurkovičová (2005) zistila 20 % fajčiarov
(muži 25 % a ženy 18 %). Najvyššie zastúpenie fajčiarov bolo
v najmladšej vekovej skupine pod 25 rokov (muži 40 %, ženy

Ilustračné foto. Zdroj: -nunu-

Od budúceho roka nebudeme v reštauráciách fajčiť
Aj Slovensko sa pripravuje na realizáciu opatrení (osvedčených z iných krajín EÚ) v boji proti fajčeniu formou zákona,
ktorý by mal platiť od 1. 1. 2009. Realizácia zákona by mala
spočívať v niekoľkých bodoch: varovanie na tabakových výrobkoch musí byť nielen v písanej forme ale aj graficky, tabakové výrobky sa nebudú predávať v automatoch, najmenšie
balenie cigariet bude obsahovať minimálne 19 kusov, zákaz
fajčenia v baroch a reštauráciách, soláriách a kaderníctvach
a dôsledné kontroly dodržiavania nefajčenia na zastávkach
MHD.
H. Bernadičová, Ž. Mácová, M. Bernadič, LF UK
(redakčne krátené)
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Rokovanie Kolégia rektora

Rokovanie o cieľoch UK trvalo tri dni
Členovia Kolégia rektora sa 16. – 18. januára 2008 zúčastnili výjazdového zasadnutia v Liptovskom Jáne. Najdôležitejším bodom programu
bolo zrejme pripomienkovanie Dlhodobého zámeru UK na roky 2008 –
2013, v ktorom si univerzita definuje, aký rozvoj chce v oblastiach svojho pôsobenia dosiahnuť.
Prezentovanie minulých aktivít sa týkalo vyhodnotenia komplexnej
akreditácie, publikačnej činnosti, operačných programov EÚ/SK a finančného informačného systému.
Študentskú anketu a jej výsledky priblížila prorektorka Predmerská.
Anketa je meradlom spokojnosti ako so študijným programom, tak
i s prednášajúcimi. Ukázalo sa však, že študenti možnosť vyjadr iť svoj
názor využívajú nedostatočne. Aj napriek tomu, že fakulty vyvinuli
množstvo úsilia a neraz využili viacero spôsobov oslovenia študentov.
Študentov sa týkali aj kritéria odpustenia alebo zníženia školného, kritériá ubytovania v internátoch, informácie o zahraničných študentoch
a nový štipendijný poriadok. Okrem toho kolégium diskutovalo o zmenách viacerých vnútorných predpisov (Pracovný poriadok, Zásady
výberového konania, Organizácia doktorandského štúdia, Disciplinárny poriadok), najmä v nadväznosti na „nový“ zákon o VŠ a Zákonník práce.
Počas troch dní dvadsaťosem členov Kolégia rektora usilovne pracovalo do noci. V jednotlivých blokoch niektorí dekani argumentovali
vášnivejšie, iní miernejšie; niekedy sa zhoda dosahovala dlhšie, inokedy bola jednoduchšia. O niektorých výsledkoch píšeme v nasledujúcich článkoch.
-nunu-

Členovia Kolégia rektora hodnotili fungovanie univerzity a plánovali jej
budúcnosť po tri dni. Sprava: dekan FaF D. Mlynarčík, riaditeľ CĎV
L. Luberec, dekan FiF A. Eliáš. Zdroj: -nu-

Rektor: Aj ambiciózne ciele
chceme splniť
Dlhodobý zámer univerzity na najbližších päť rokov sa má stať hlavným rozvojovým dokumentom. Rektor UK František Gahér netají, že je to dokument mierne optimistický a jedným dychom dodáva, že pre dobro univerzity je treba mať odvážne ciele.
• Na kolégiu viackrát odznelo, že dlhodobý zámer je ambiciózny. V ktorých oblastiach je podľa Vás reálny a čo bude robiť problémy?
Myslím si, že reálny je vo všetkých oblastiach, aj keď uznávam, že je ladený mierne
optimisticky. Ale zároveň sa domnievam, že dlhodobý zámer má byť do istej miery
optimistický. Je zrejmé, že nie všetko musí byť v silách a moci predstaviteľov a zamestnancov univerzity splniť. Ale očakávam, že vytvoríme primerane priaznivé podmienky,
aby sme aj tie ambicióznejšie ciele mohli vo veľkej miere splniť.
• V čom sa dlhodobý zámer líši od predchádzajúcich zámerov? V čom je jeho
potenciál?
Tento krát sme sa snažili byť menej márnomyseľný. V každom prípade sme kládli
dôraz na zakomponovanie najmä nových činností na univerzite do tohto dlhodobého
zámeru. Podarilo sa nám dohodnúť na stanovení vedecko-výskumných priorít univerzity a tým urobiť dôležitý krok v jej vedecko-výskumnej integrácii. Na každý rok budeme
robiť aktualizáciu dlhodobého zámeru, kde sa stanoví zodpovedná osoba a termín. Zároveň budeme vyhodnocovať plnenie zámeru vo výročnej správe, aby sme všetci videli,
čo sa nám podarilo a čo nie. So zámerom budeme pracovať ako s hlavným rozvojovým
dokumentom.
• Jedným z cieľov univerzity je, aby sa stalo zásadou, že študent strávi na zahraničnej vysokej škole do skončenia druhého stupňa štúdia aspoň jeden
semester. Stáva sa ale, že po návrate na materskú univerzitu má problém
s uznávaním kreditov z týchto škôl. Máte v pláne podchytiť aj túto problematiku?
Cieľom je vytvárať predovšetkým podmienky, aby každý študent mohol aspoň jeden
semester štúdia realizovať na zahraničnej univerzite. Keďže máme takmer tridsaťtisíc
študentov, bolo by to ročne zhruba šesťtisíc študentov, čo nie je ľahká úloha. A to
druhé, čo spomínate, je záležitosť dodržiavania zmlúv, ktoré sa pri vycestovaní podpisujú. Nemôže sa stať, že kredity, ktoré študent získa na základe tejto zmluvy, nebudú akceptované na materskej fakulte. To je v rozpore so smernicami o študentskej
mobilite.
-nunu-
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Kto zafinancuje
pobyty doktorandov
v zahraničí?
Vášnivú diskusiu pri prerokúvaní nového dlhodobého zámeru UK vyvolala otázka financovania
zahraničných pobytov doktorandov. Zámerom
UK je totiž čiastočné, resp. úplné finančné pokrytie nákladov spojených s ich pobytom. Názory na problematiku boli rôzne, často protichodné.
A. Gáplovský, dekan PriF: Ak chceme rozširovať pôsobnosť fakúlt v doktorandskom
štúdiu, tak financovanie týchto pobytov je do
budúcna jedna z veľmi dôležitých úloh, ktoré
treba plniť. Predtým však treba dopracovať
právne predpisy, ktoré v súčasnosti bránia,
aby sme študentov mohli financovať. Po doriešení tohto problému predpokladám, že nastane presun doktorandov z Ukrajiny k nám
a naši pôjdu zasa západnejším smerom. Tento
efekt ale funguje už aj dnes.
J. Boďa, dekan FMFI: Nesúhlasím s tým,
aby fakulta, resp. katedra financovala pobyty
doktorandov v zahraničí, pretože ich nemá
z čoho financovať. K dispozícii sú len dotačné
prostriedky, slúžiace na prevádzku a mzdy.
Domnievam sa, že pobyt doktoranda v zahraničí má byť hradený z projektov jeho školiteľa.
Ak školiteľ projekty nemá, je otázne, na čom
vlastne doktoranda školí.
P. Osuský, prorektor: Doktorandi, od ktorých možno očakávať vklad do budúcnosti UK
a/alebo „aspoň“ vklad do budúcnosti svetovej
vedy, majú byť podporovaní zo všetkých možných – i univerzitných – zdrojov. Je na fakultách,
aby s nástrojom podpory nakladali uvážlivo,
lebo zdroje nebudú bezodné. Ani v rámci relatívne elitnej množiny, ktorou by doktorandi
mali byť, nemá miesto rovnostárstvo. I elita
má svoju elitu – a o tú sa pri obmedzených
prostriedkoch treba starať prednostne.
-nunu-

Rokovanie Kolégia rektora

Viac angličtiny na prednáškach

Z dlhodobého zámeru UK
na roky 2008 – 2013

Jedným z kritizovaných nedostatkov vzdelávania na univerzite je nedostatok študijných programov v cudzích jazykov. Aj túto problematiku
preto otvoril nový dlhodobý zámer univerzity. Svoje postoje prezentoval
aj prorektor Peter Osuský.
• Považujete dlhodobý zámer UK za ambiciózny? V ktorých oblastiach je viac reálny a čo sú jeho slabiny?
Nuž, ako člen vedenia UK sa domnievam, že najlepšia vzdelávacia
inštitúcia v SR má mať ambiciózny dlhodobý zámer. Ako konzervatívne zmýšľajúci človek sa zároveň domnievam, že zámer nemá byť
„vzdušným zámkom“. Je varovaním, že i inštitúcie, s ktorými Slovensko osudovo spája svoju budúcnosť, sú schopné bez začervenania
prijímať na vode postavené „zámery“, čo dokazuje napríklad smutno –
trápny koniec v tichosti odtrúbeného lisabonského zámeru do r. 2010
dostihnúť a predstihnúť... celý svet. Som presvedčený, že dlhodobý
zámer UK stojí na zemi pevnejšie a vznáša sa len parciálne a v zásade
primerane. Reálny je v tom, že ukazuje, čo realita súčasného sveta od
inštitúcie rangu UK žiada. Slabinou môžu byť miestami isté „maličkosti“, napr. jeho pokrytie ľuďmi a prostriedkami.
• UK plánuje zvýšiť počet študijných programov v anglickom
a iných cudzích jazykoch. Viete si v tejto chvíli ako prorektor
pre medzinárodné vzťahy predstaviť, že by sa situácia v budúcich rokoch naozaj zlepšila a aké prostriedky na to chcete použiť?
Vzorovou ukážkou možnej slabiny zámeru je práve zvýšenie ponuky
študijných programov v cudzích jazykoch, reálne v jazyku anglickom.
Zdravý rozum káže, že tento cieľ je nám potrebný. Realitou ale je, že
ani fakulty, ktorých vedeckovýskumná úroveň a unikátnosť poskytovaného vzdelávania ťahá UK nepochybne nahor, sa v tomto smere už
roky „nevedia predať“. Pedagógovia a vedci, ktorí sú opakovane pozývaní na význačné vedecké pracoviská vo svete nepostavia „anglický“ program pre budúcich bakalárov či magistrov v oblasti, ktorú by
mohli, vzhľadom na svoje odborné kvality, vyučovať i „pospiačky“!
Domnievam sa, že i MŠ SR by mohlo istý, vopred určený, ohraničený čas dotovať odmeňovanie tých, ktorí sa podujmú na prerazenie
cesty. Je možné, ba očakávateľné, že „priekopníci“ by spočiatku učili
len zopár platiacich študentov a celý podnik by bol istý čas stratový.
Ale dobrý chýr sa šíri (pozri cca 15-ročnú skúsenosť s anglicky realizovanou výučbou na oboch našich lekárskych fakultách) a tých študentov by mohlo pribúdať...
Summa summarum, ide o oblasť, kde je naplnenie zámeru žiaduce
z hľadiska vnútroštátnej dignity fakulty a univerzity, vybojovania svojho miesta na slnku pre UK aspoň v európskom vzdelávacom priestore,
budovania potrebnej vnútrofakultnej hrdosti ale najmä: z poskytovania
vzdelávania v cudzom jazyku musia profitovať predovšetkým konkrétni
poskytovatelia na konkrétnych pracoviskách, fakulta sa má okrem
primeraného desiatku tešiť – a spočiatku predovšetkým – z „morálneho víťazstva“, ktorým zavedenie takéhoto vzdelávania dnes nepochybne je.
-nunu-

Zámer v oblasti vzdelávania:
– motivovať čo najviac maturantov k štúdiu na UK
– skĺbiť vedeckú a pedagogickú prácu
– rozširovať možnosti študentov absolvovať časť štúdia na

zahraničných univerzitách
– rozvíjať tretí stupeň štúdia (PhD.)
– vyučovať predmety a študijné programy v cudzích jazy-

koch; získavať zahraničných študentov
– znížiť prílišné využívanie ústnych skúšok
– podporovať programy sociálnej inklúzie a kohézie
– rozširovať celoživotné vzdelávanie občanov

Zámer v oblasti vedy a výskumu:
– zvyšovať pomer pracovného zaťaženia katedier vo vede

a vo vzdelávaní
– dosiahnuť priemerne aspoň jednu publikáciu ročne na

tvorivého zamestnanca
– zvýšiť počet riešených výskumných projektov
– realizovať zahraničné vedecké pobyty pre zamestnancov

a doktorandov

Zámer v oblastiach zabezpečujúcich plnenie
hlavných úloh univerzity:
– pritiahnuť vzdelaných a schopných mladých pedagógov

a výskumných pracovníkov k práci na univerzite
– znížiť počet zamestnancov bez titulu PhD.; vytvárať pod-

mienky na kvalifikačný postup
– organizovať, riadiť a prevádzkovať systém sociálnych

–
–
–

–
–

služieb pre študentov a zamestnancov, zahŕňajúci ubytovanie, stravovanie a ďalšie služby
dosiahnuť, aby aspoň 85 % študentov získalo dôstojné
ubytovanie na internáte
rozširovať spoluprácu v rámci projektov EÚ, so zahraničnými univerzitami a s významnými inštitúciami štátu
rozvíjať akademické knižnice; zabezpečiť elektronický
prístup k vedeckým a odborným informáciám a k databáze publikačných výstupov
vytvoriť etický kódex univerzity
presadiť rekonštrukciu a dostavbu areálov Mlynská dolina a Mlynské luhy

O tom, ako študenti prácu rektora marili, alebo prečo je potrebné mať so sebou pagáčiky
Dvadsaťosem najbližších „kolegov“ rektora
sa v chladivom jasnom januárovom ráne zhromaždilo na Vajanského nábreží. Viacerí sa po
novom roku stretli prvý raz, a tak si priali veľa
pracovných úspechov, možno aj na nastávajúcom trojdňovom stretnutí Kolégia rektora. Veselo debatovali popíjajúc rannú kávu z automatu a hádali, na koho sa bude tento krát čakať. Posledný účastník pracovného výjazdu do
Liptovského Jána prišiel suverénne minútu pred
deviatou, a tak sa žiadne doberanie nekonalo.
Pohodlne usadení v autobuse sme sa pohli
z parkoviska. Vzápätí však šofér zastavil a po
pár sekundách každému napadlo, že sa čosi
deje. Presne pred východom z parkoviska sa
zrazili dva automobily. Dokonalé načasovanie.
A dokonalé umiestnenie.
Kým nedobrovoľní maritelia našej pracovnej
cesty privolali políciu, poniektorí maškrtníci
vytiahli čerstvé pagáčiky a pustili sa hodovať

podľa hesla: všetko zlé je na niečo dobré. Prorektor Dúbrava sa ako nezaháľajúci fotograf
využijúc situáciu pustil do zaznamenávania
pagáčikovania. Pán rektor neobsedel a pokúsil
sa riešiť problém sám za hojného povzbudzovania a radenia ostatných.
Investigatívne sme zistili, že obaja poškodení
sú študentmi právnickej fakulty našej univerzity. Jeden z nich mal dokonca práve namierené na skúšku. Len ťažko povedať, či ho viac
hnevalo rozbité auto alebo stratený termín...
Vyriešenie prišlo až o štyridsaťpäť minút v osobe policajta, ktorý úradne za desať sekúnd
obkreslil obe vozidlá a tie sa mohli konečne
pohnúť. A my tiež.
Hovorí sa dobrý začiatok vedie k dobrému
koncu. Výjazd kolégia mal ďalej už menej vzrušivé pokračovanie a koniec možno považovať
za úspešný. Nuž, s pagáčikmi ani ten začiatok
nebol najhorší.

Pani sekretárka potešila všetkých voňavými
pagáčikmi. Zdroj: -nuLenka Mlynčeková
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Ako sa žije študentovi UK v roku 2008

S drením vysokoškolských lavíc
to asi nebude také ostré
Nuž, profesor a t. č. opäť pán na Hradčanoch Václav Klaus (ale nielen on) rád hodnotí otázky novinárov (treba však dodať, že aj
pán profesor robí všetko preto, aby mal nielen bulvár čo hodnotiť v súvislosti s jeho koncepčnou prácou). Ja som to na Hradčany
dotiahnuť nestihol, ale otázka „Ako sa žije študentovi UK v roku 2008“, ktorá mi za priateľských úškrnov Vedenia UK pripadla, by za
hodnotenie stála. To hodnotenie by nebola veľká sláva, veď, milý čitateľu, zváž sám...
Lavice svojej alma mater som čoby absolvovavší študiózus opustil v roku 1977.
Starší syn síce pomaly končí teoretickú
fyziku, ale zdá sa mi, že ani študijný odbor to nie je celkom štandardný a celkom
neštandardný zdroj informácií by bol
ako študent práve on. Takže stručne
a jasne, som typický prípad odrezaného
od informácií. Teším sa, ako v Našej univerzite nájdem úvahu niektorého z kolegov – študentov o tom, ako sa mu žije.
Ale čo už, Mefistofeles Dúbrava máva
v duchu najlepších pekelných tradícií
papierom a termínom splnenia, tak sa
dávam do písania.

„Študent je na študovanie,
i keď použitie: na pitie,
milovanie, politizovanie a nič
nerobenie sa nevylučuje.

“

Pôjde o guláš neprimeraných generalizácií (veď poznáte Sherlocka Holmesa:
„Logikovi stačí kvapka vody, aby dedukoval more“, a potom nech niekto povie,
že Vedenie UK nemá základy logiky, hoc
aj na to má „své lidi“!), deformovaných
pohľadov (zozadu, zboku a zhora, zdola
a občas i spredu, nikdy však nie zo stredu) zažitých predstáv, ešte zažitejších
predsudkov (tie sú vôbec v ľudskom živote existenčne dôležité, len sa ich netreba za každú cenu držať), ktoré v sumáre
na... chcem povedať nahnevajú kde –
koho.

Spavá nemoc
Veď viete, čo vám vraveli vaši doma:
„za našich mladých čias...“. Nuž ale, začneme in medias res. Študent je na študovanie, i keď použitie na pitie, milovanie, politizovanie a nič nerobenie sa
nevylučuje. Onehdá, v bežný pracovný
deň školského roku, sa Vedenie UK
ocitlo počas slnečného predpoludnia na
Mlynoch.
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Neviem, ako sú tie autobusy na Mlyny
natrieskané (ja som bol mešťan, nie internátnik), ale vstúpili i do definícií plnosti. A už vôbec neviem, ako by boli
natrieskané, keby všetci, ktorí na nás
o 10:20 hod. sliepňali karpavými očami
spod paplónov, vyrazili ráno do školy.
Podotýkam, nebol ani pondelok ani piatok, keď sa čokoľvek v rozvrhu zrejme
považuje za hrubé porušenie Charty
ľudských práv, porovnateľné (ľavičiarmi)
len s donebavolajúcim správaním amerických hrdlorezov k dobrákom od kosti
chovaným na Guantanáme. Proste niekde v meste frčala výučba a na Mlynoch
davy spali. Nuž, na obhajobu piatakov
na LF UK, kde učím, treba povedať, že
asi spávajú menej a na stáže na Kožnú
kliniku chodia v pomerne zovretom tvare o 8:30. Zrejme platí: iný kraj, iný mrav.
Alebo žeby dáky psychowalkman...?
A nebol ani prvý, či nedajbože druhý
týždeň semestra, keď sa poslucháči
a občas, ako o nás píšu v novinách, i pedagógovia, do rozvrhu ešte len „zastreľujú“.
Nevravím, že aj my sme nevyužili nedochvíľnosť pedagóga a po akademickej
štvrťhodinke nezdrhli a aj prednášky
(neboli povinné) sme si (okrem štréberov) prísne vyberali, ale masový výskyt
spavej nemoci by asi infektológov vyburcoval. Záver: s tým drením vysokoškolských lavíc to asi nebude také ostré!

Kto nohy má, ide do sveta
Zimy bývali za našej mladosti poctivejšie (nič to nemení na fakte, že Al Gore je
švindler), pivo lacnejšie, tráva zelenšia.
Komunisti boli rovnako červení a študo-

„Erasmus ani jeho
bývalý kamarát Sokrates
za komunistov vynájdený
nebol.

“

Prorektor pre zahraničné vzťahy Peter
Osuský odkazuje dnešnému študentovi: „Dá sa vydržať!“
valo sa (ako dnes) za mozole robotníckej triedy, ktorá, ako vravieval Ján Ľupták,
jediná tvorí hodnoty, zatiaľ čo banda vzdelanecká zrejme len tie grafy, z ktorých sa
nenajeme!
Ale Erasmus ani jeho bývalý kamarát
Sokrates „za komunistov“ vynájdený
nebol. Predstavy, že by ste išli na semester – dva do Bruselu, Brém či Barcelony,
sa bezplatne liečili švédskymi strikmi,
prípadne elektrošokmi. Ak ste sa kvalifikovali ako „kopečkáři“, tak liečba prebiehala (rovnako bezplatne) v sanatóriu
na Februárke (dodnes je tam prezídium
policajného zboru, ale chytanie bankových lupičov – kopečkářov nekompletným uzáverom bratislavských ciest im ide
slabšie ako ich predchodcom!). A keďže
o Erasmovi a iných možnostiach profitovať (v porovnaní s generáciou otcov
dnešných študentov) z „takmer neobmedzených“ možností dačo viem, môžem
povedať: je to brnkačka! Kto nohy má
(a trochu chuti) – ide do sveta.
Veľkorysú podporu z programu SYLFF
(to sú japonské nadačné zdroje) každoročne ledva dakomu „napcháme“. Pomer
„Prihlásení : Pridelené“ je 1 : 1. Keď to
porovnáme s konkurzmi, ktorými sú vyberaní talentovaní gruzínski študenti na
univerzite v Tbilisi na semester trebárs
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do estónskeho Tartu, tak zvieme, že tam
trvá konkurz dva dni po 6 hodín (esej,
jazykový test, jazyková ústna skúška,
posúdenie zámeru a doterajších aktivít
nad rámec bežného vzdelávacieho procesu typu „ŠVOČ“ atď.) a zo 41 uchádzačov vyberú 6 (slovom: šesť). Záver:
ešte väčšia brnkačka ako v SOS!

„Pýtal som sa zhruba
130 respondentov, aby
napísali sms-ku s dátumom
založenia našej matky
zakladateľky – Univerzity
Karlovej v Prahe. Nuž,
nečakal som, že presných
tipov bude sto ale len dve
správne odpovede.

“

Všetko je na webe...
okrem nábojov
V promočných prejavoch hovorím zvyčajne i o tom, že diplom z najväčšej, najstaršej a vôbec najkrajšej je vstupenkou
do predsiene. Za predsieňou je sieň –
a v nej má sedieť „elita spoločnosti“. Elita
spoločnosti nemá byť spoločnosťou fachidiotov, hoci vďaka Bohu i za tých.
Nuž, na beánii som sa pýtal zhruba
130 respondentov, aby napísali sms-ku
(to je teda riadny pokrok v testovaní vedomostí!) s dátumom založenia našej
matky zakladateľky – Univerzity Karlovej
v Prahe. Nuž, nečakal som, že presných
tipov bude 100, ale len dve správne odpovede a obľuba 17. storočia ako približnej odpovede nesvedčia o tom, čo ešte
zo zotrvačnosti hlásame: že naše stredné
školstvo je supiš a blbí Američania kukajú,
keď náš študent/-ka ozdobí účasťou nejakú ich high school. Liečbou na debaklózne umiestnenie našich super žiakov
v „pisánskych“ štúdiách je pre niekoho
poukázanie na mladých Nemcov (susedova koza, osvedčený prostriedok!)
a všeobecne ubratie z memorovania. Netreba mať nič namemorované, všetko je
na webe! Treba len vedieť všetko to nenamemorované tvorivo uplatňovať. Nuž,
omnia mea mecum (v hlave) porto.
Spásny web a reálne „nenamemorované“ vedomosti ma napadajú v podobenstve, ktoré som nazval „Na pravé

poludnie“. Staršia generácia si možno
pamätá tento grandiózny Zinnemannov
film o statočnosti jednotlivca. Traja vrahúni s koltmi „proklatě nízko“ kráčajú
jedinou ulicou mestečka kdesi na Západe. A Gary Cooper sedí s laptopom uprostred tej istej ulice v prachu na bobku
a na webe náhlivo hľadá adresu najbližšieho obchodu so strelivom... Všetko je na
webe, len on tie náboje, hoc aj namemorované, potrebuje na fľaku a okamžite.
Aj v parlamentnej debate vyzerá veľkolepo, keď diskutujúci požiada o time out,
aby si citát, fakt a vôbec rozum našiel
na webe. Dodnes si pamätám: „Ružena
a Mária berú rozum z rádia, aj ja si ho
zapnem, rozumu si kvapnem.“ Dnes už
stačí pripojenie, ministerstvu kultúry už
stačí dokonca aj zástrčka... Dúfam, že sa
mýlim, ale mám pocit, že kvantum okamžite „z hlavy“ mobilizovateľných vedomostí študenta v roku 2008 v porovnaní
s jeho predchodcami zrejme nerastie, ak
neklesá. Záver: ale žiť sa mu preto horšie
nemusí!

Predlžovanie štúdia
národným športom
A keďže o peniaze ide až v prvom rade,
nemôžem ich celkom obísť. Lebo kedysi
platilo, i teraz platí „když nemáš peněz,
do hospody nelez“.
My sme chodili na stanicu do balíkového oddelenia, protipožiarnou zmesou
som striekal traverzy na 14. poschodí
televíznej budovy v Mlynskej doline (že
kvalitne, vidieť z toho, že nevyhorela!),
robil som závozníka na sanitke a komparz v rozhlase i televízii (bez nebohého
Dušana Blaškoviča ako kováča, mňa
ako jeho učňa a trochu aj Milana Kňažka
ako princa by kultúra na Slovensku len
ťažko prežila!).
I dnes študenti často úspešne zarábajú
– a je im to z mojej strany zo srdca dopriate. Len dúfam, že z mladých a talentovaných advokátskych koncipientov
budú sem – tam aj súci ústavní právnici.
Ale ani najlepší komparz (ryžung 120 Kčs
cash za deň nakrúcania) nebol za mojich
čias na LF UK pre doc. Líšku dôvodom,
aby si s takýmto odôvodnením neprišiel
na biochemické praktikum. Predlžovanie
štúdia nebolo „národným športom“, ale
skôr dôvodom na chápavé pokývanie
hlavou. „Veď každému nie je zhora rovnako nadelené!“ Tí, čo „nešľahli“ (nie
„si“ nešľahli!, maximum bolo Hardyho
24 Budvarov, iné šľahanie sa nekonalo),
končili davovo v štandardných termínoch.
Nepatrilo sa hnevať rodičov (hoci ďalší

rok vyjedania by, rovnako ako tí dnešní,
iste zniesli) a každý chcel (aspoň z nás,
doktorov medicíny) mať dáke miesto.

V krčme, v Artfóre
Nemyslím si, že sa dnešný študent má
zle. Tie krčmy a kaviarne, ktorých „vonkajšie sedenia“ ako staromestský poslanec, občas so škrípucimi zubami, schvaľujem, neobsadzujú klebetné dôchodkyne
ani mafiáni národov hoc rôznych. Zväčša
tam vidím celkom inteligentné mladé
tváre. Chvalabohu, vidím ich aj v Artfóre.
Investuje sa teda do širšieho portfólia.
A celkom príznačná bola epizóda pri
odjazde univerzitného autobusu na ostatné výjazdové zasadnutie Kolégia rektora
do Liptovského Jána. Trčali sme dobrých
štyridsať minút na parkovisku pri Dunaji,
lebo pred jeho východom došlo k drobnej havárii, ako hovoria v Hainburgu
„Lackschaden“. Čakalo sa na rýchlu
rotu polície, ktorá musí všetko zamerať
a zmerať. Poriadok musí byť, vravela už
babička na Starém Bělidle. Niet sa čo
diviť, účastníkmi nehody boli on a ona.
Dvaja poslucháči našej právnickej fakulty. Vedeli, že na čestné slovo nie je
spoľahnutie. Budú z nich dobrí právnici.
A pritom vyšli zo skromných podmienok.
Ani jedno auto nebolo Masserati, ba ani
Porsche...
Záver (neprípustná generalizácia): Dá
sa vydržať!

„ Kvantum vedomostí
„z hlavy“ študenta v roku
2008 v porovnaní s jeho
predchodcami nerastie,
ak neklesá.

“

A teraz režte! Veď viete, ako to videl
Švejkov spolubojovník sapér Vodička:
„S klukama prorektorskejma se to musí
umět!“. (Výkladová pomôcka Mefistofela:
Autor, parafrázujúc výrok z pera klasika
a vzdávajúc sa aj tak neexistujúcej imunity akademického funkcionára, nás tak
emotívne, ako je to u neho zvykom, priamo nabáda ku kritike v texte prezentovaných myšlienok. Chcel nás tak vyburcovať k čo najaktívnejšiemu uvažovaniu,
ba priam písaniu o téme.)
MUDr. Peter Osuský, CSc.,
prorektor UK
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Ako je nám fajn
Utorok, obedná prestávka. Sedím si tak
na kraji fontány, nohy vystieram na sviežej zelenej tráve, v jednej ruke jablko,
v druhej kniha a na očiach slnečné oku-

liare. Z času na čas odtrhnem zrak od
knihy, poobzerám sa okolo, po ostatných
ľuďoch sediacich na fontáne, aj po tých,
čo sedia v susednom parku, alebo venčia

psov, alebo len prechádzajú okolo, všetci
naľahko oblečení a usmiati. Občas pozriem aj na bezoblačnú oblohu a jasné,
príjemne páliace slnko. Odkladám knihu
a jablko, vyzliekam si tenkú bundu, vyhŕňam rukávy na tričku a s úsmevom myslím na znaky 19º C, ktoré som len pred
chvíľou videla na neďalekých hodinách.
Zrazu mi napadne, ako asi trávievali
takéto prestávky študenti v minulosti.
Dobre viem, že nie som prvá, ktorá sa
vonku teší z krásneho dňa, aj predtým
ľudia sedávali na fontáne a vyhrievali sa
na slnku – ale vtedy nebol 26. február.
Nie, 26. februára asi študenti stáli v rade
pred automatom na kávu, aby sa aspoň
trochu zohriali. Alebo sedeli na školskej
chodbe, zababušení v hrubých bundách
a okrikovali každého, kto za sebou nezavrel dvere von. Alebo sedeli v teplej
reštaurácii a pozorovali cez okno snehové vločky.
Usmievam sa a hovorím si, ako je nám,
študentom z roku 2008, vlastne fajn. Máme totiž niečo, čo pred desiatkami rokov
študenti nemali – alebo aspoň nie v takej
miere.
Globálne otepľovanie.
Radovana Jágriková, študentka
1. ročníka Katedry žurnalistiky FiF UK

Ilustračné foto. Zdroj: Lenka Mlynčeková

Význam univerzít v znalostnej spoločnosti rastie,
študenti sa aktivizujú. Čo vedia o vedomostnej spoločnosti?
V príjemnom šere chodieb FSEV aj v piatok poobede posedávali študenti. Na otázku, či sa vo vyučovacom procese už stretli
s pojmom vedomostná alebo znalostná spoločnosť a ekonomika, však budúcnosť národa debatujúca pred nástenkami odpovedala svorne negatívne. No, asi som nenarazila na tých správnych ľudí. U sociálnych psychológov a poslucháčov európskych štúdií
sa snáď nevedomosť o súčasnom trende vývoja západnej civilizácie dá ospravedlniť. Nakoniec, jedna z tretiačok sa „priznala“,
že o spomínaných pojmoch raz počula aspoň v televízií...
Vedomostná spoločnosť nie je iba o všadeprítomných a všemocných informačných technológiách, ale predovšetkým
o ľuďoch, ich znalostiach a schopnostiach. Jednoduchá veta, ktorá vo vyspelých štátoch „hýbe svetom“ a podčiarkuje význam vysokých škôl ako „liahní“
novej generácie vzdelaných a schopných.
A preto, že druhou stranou mince vedomostnej (či znalostnej) spoločnosti je
vedomostná ekonomika, povedala som
si, že prostredím, kde toto čarovné slovíčko súčasnosti musí iste intenzívne
rezonovať, sú vysokoškolské inštitúcie
zamerané ekonomickým smerom.
Napriek tomu ironizujúci tón úvodných
slov možno spochybňuje informovanosť
študentov FSEV nezaslúžene: Podľa tajomníčky Ústavu ekonómie FSEV Veroniky Miťkovej sa totiž fenoménom vedomostnej spoločnosti na vyučovaní priamo
nezaoberajú. „Nenazvala by som ju ani
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fenoménom, pretože tvorí súčasť života
každého z nás. Na Fakulte sociálnych
a ekonomických vied neskúmame vedomostnú ekonomiku – žijeme ňou. Napríklad študenti aplikovanej ekonómie musia
byť už pri nástupe na štúdium počítačovo
gramotní a ich počítačové zručnosti rozvíjame hneď v prvom ročníku pri práci
so softvérom určeným na ekonomické
modelovanie. O ich vysokej úrovni svedčí
aj to, akej obľube sa tešia bakalárske
a diplomové práce, ktoré vyžadujú tvorbu
nových aplikácií využívaných v ekonomickom a finančnom modelovaní.“

Študenti založili Inštitút
Najzaujímavejší respondent piatkovej
miniankety o vedomostnej spoločnosti
bol mladý muž nenápadne postávajúci
vo vchode FSEV. Študent Matej Perašín
totiž v súčasnosti tvorí webovú stránku
Inštitútu rozvoja vedomostnej spoločnosti
(IRVS).

Inštitút je občianske združenie, ktoré
založili študenti Ekonomickej univerzity
(EU) a vedie ho študent Miloš Moravčík.
Mladí ľudia sa chopili iniciatívy sami
a vytvorili fungujúcu organizáciu, ktorá
sa zameriava na ekonomický a sociálny
rozvoj Slovenskej republiky prostredníctvom jej transformácie na vedomostnú
spoločnosť. Na ich webovej stránke sa
môžeme dočítať, že víziou inštitútu je
„konkurencieschopné Slovensko, kde žijú
tvoriví a nadaní ľudia schopní pracovať
s neustále novými informáciami, produkovať nové poznatky a využívať ich v praxi.
Slovensko, kde podniky využívajú vedomostný potenciál zamestnancov, produkujú výrobky a poskytujú služby najvyššej
technickej a kvalitatívnej úrovne. Slovensko, kde vedomosti bez prekážok prúdia
v žilách ekonomiky a pomáhajú rastu kvality života všetkých sociálnych skupín.“
Aktivity inštitútu zahŕňajú napríklad
usporadúvanie medzinárodných stretnutí
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a seminárov mládežníckych organizácii,
ale aj poradenské služby pre podnikateľov. Stratégia IRVS je jasná: Podpora
transformácie verejnej správy na efektívnu, ktorá vytvára podmienky pre kvalitné
podnikateľské prostredie, podpora moderného školstva a rozvoj celoživotného
vzdelávania, ktoré majú reflektovať aktuálne potreby spoločnosti a trhu práce,
projektová podpora rozvoja vedy, výskumu a inovácií, vytváranie poradenských
systémov a systémov agregujúcich a poskytujúcich potrebné informácie pre široké okruhy ľudí, transfer know-how a jeho
efektívne využívanie predovšetkým v malých a stredných podnikoch, osobitná snaha v oblasti rozvoja mládeže a podpora
rozvoja informačnej spoločnosti.
Zdá sa teda, že časť slovenského študentstva sa nebojí angažovať vo veciach
verejných a prevziať aktívnu úlohu v meniacej sa spoločnosti.

Univerzity sú základ
Vznik IRVS z iniciatívy študentov EU nie
je náhoda. Táto škola sa zaoberá výskumom trendu vedomostnej spoločnosti už
niekoľko rokov. Dôkazom môže byť napríklad vedecká konferencia AIESA –
participácia doktorandov na budovaní
spoločnosti založenej na vedomostiach
z roku 2006. „Uvedomujeme si poslanie
univerzít vo vedomostnej spoločnosti
a napĺňame ho. EU usporiadala na tému
znalostnej ekonomiky niekoľko konferencií, pripravili sme učebnicu, riešili sme
viaceré výskumné projekty zaoberajúce
sa znalostnou ekonomikou a znalostnou
spoločnosťou. Zamestnanci univerzity sa
venujú výskumu a publikáciám na túto
tému – spomeňme napríklad publikáciu
kolektívu autorov Ekonomickej univerzity
Znalostný manažment,“ hovorí prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium
EU prof. Dagmar Lesáková.
Aj podľa Veroniky Miťkovej sa slovenské vysoké školy a univerzity významnou
mierou podieľajú na budovaní vedomostnej spoločnosti. A to nielen pregraduálnou
prípravou odborníkov, ale aj rôznymi formami postgraduálneho vzdelávania vrátane vzdelávania na univerzitách tretieho
veku alebo aktivitami typu Detská univerzita Komenského. „Samotné vysoké školy sa viac či menej pružne snažia upravovať študijné programy podľa aktuálnych
požiadaviek doby a trhu, vrátane využívania rôznych foriem a metód výučby.
Priamo v procese komplexnej akreditácie
vysokých škôl sa vyskytuje požiadavka
uviesť vybavenosť školy informačnými
technológiami – počítačmi, pripojením
na internet, virtuálnymi knižnicami, informačnými systémami,“ hovorí V. Miťková.
Keďže aj firmy si uvedomujú úzku previazanosť pracovných návykov študentov
so svojimi produktmi, poskytujú na ich
používanie univerzitám rôzne zvýhodnenia. Z takejto väzby profitujú obe strany:
Aj univerzity, a teda aj študenti, ktorí majú

možnosť využívať nové technológie, aj
firmy, ktoré si týmto spôsobom získavajú
nielen nových zákazníkov, ale i adekvátne pripravených zamestnancov.

Spoločnosť sa mení
Transformácia našej spoločnosti na
znalostnú nie je výmyslom teoretikov.
Príslušníci staršej generácie, ktorí majú
s čím porovnávať, iste prisvedčia, že pohľad do ktorejkoľvek z moderných firiem
alebo do posluchárne, kde si každý piaty
študent „ťuká“ poznámky do notebooku,
už aj navonok indikuje zmeny. „S istotou
možno konštatovať, že slovenská spoločnosť sa v mnohých oblastiach premieňa
z industriálnej na vedomostnú,“ hovorí
Veronika Miťková. „V posledných rokoch
veľmi rýchlo vzrástol počet domácností
vybavených počítačom a s pripojením na
internet. V súčasnosti si nevieme predstaviť fungujúcu firmu, ktorá by nevyužívala informačné technológie. Ľudia sa od
útleho veku zoznamujú s týmito technológiami, rastú s nimi, a teda im nie sú cudzie. Sú schopní nielen rýchleho učenia,
ale dokonca si prispôsobujú technológie
pre vlastné potreby. Rozširuje sa možnosť
elektronickej komunikácie nielen občanov
navzájom, ale aj v styku s inštitúciami, aj
keď v tejto oblasti zaznamenávame chronické problémy s elektronickými podateľňami a digitálnymi podpismi a z toho vyplývajúcimi požiadavkami na duplicitnú
„papierovú“ komunikáciu.“
Dagmar Lesáková tvrdí, že vôľa ku znalostnej spoločnosti je na Slovensku veľmi
veľká. „Malé krajiny ako Slovensko musia
hľadať svoju konkurenčnú výhodu vo
vzdelaných ľuďoch. Žiaľ, výdavky na vedu
a výskum nedosahujú na Slovensku zatiaľ úroveň Fínska alebo Írska, ktoré založili svoj hospodársky rozmach v posledných rokoch na výrazných investíciách
do vzdelania. Pokrok pritom závisí nielen
od nadšenia ale aj od prostriedkov. Obmedzené rozpočty brzdia mnoho z toho,
čo by sme chceli dosiahnuť.“ Napriek
tomu, že finančne podvyživené slovenské
univerzity si nemôžu dovoliť nákladný
vedecký výskum, dosahujú podľa prorektorky D. Lesákovej svojou úrovňou –
v závislosti od oblasti vedeckého výskumu – v mnohých disciplínach 80 – 90,
a v niektorých špičkových disciplínach aj
100 % úrovne vysokých škôl v západnej
Európe. Žiaľ, veľkej časti slovenskej verejnosti ešte nevošlo „pod kožu“, že súčasný
trend vývoja výrazne akcentuje úlohu
školstva, a to najmä vysokého školstva.
Jeho dôležitosť rastie – avšak napriek
nepopierateľne sa zvyšujúcim dotáciám,
sú finančné prostriedky pre vysoké školy
stále nepostačujúce.

Vieme, o čom je reč?
Reakcie vysokoškolských študentov na
otázku, či sa už stretli s pojmom vedomostná spoločnosť, naznačili, aký vý-

sledok by mohol mať podobný prieskum
zameraný na širokú verejnosť. Je možné,
že bežnému občanovi sa toto slovo ešte
neobtrelo o uši, a ak áno, nedokázal by
mu priradiť správny význam. „Aj keď je
v odbornej verejnosti táto problematika
skúmaná a analyzovaná – dokonca si
myslím, že tento termín je niekedy až
zneužívaný a za znalostnú spoločnosť
sa vydáva aj niečo, čo ňou ešte nie je –
v laickej verejnosti je to podobné ako pri
globalizácii: Vie sa, že existuje, ale bežný človek si nevie predstaviť, čo sa za
ňou skrýva,“ priznáva D. Lesáková.
Informovanosť verejnosti je síce úlohou
médií, no tie – snáď okrem verejnoprávnych – dávno prestali byť tým „dobrákom“,
ktorý nadraďuje akýsi spoločenský záujem nad osobný zisk. Vedomostná spoločnosť nie je bulvárnou témou, ktorá predáva noviny, informovanosť o nej je však
v záujme tohto štátu. Univerzity, ktorých
vedecká a publikačná činnosť je zameraná na odborníkov, popularizačné úsilie
nemajú v náplni práce. Príslušné vládne
organizácie by teda k tejto téme určite
mali čo dodať – zatiaľ je však okolo vedomostnej spoločnosti v slovenskom mediálnom priestore „ticho na pěšině“. Voľné
pole pôsobnosti, v tomto prípade dokonca pole takmer neorané, sa preto otvára
občianskej iniciatíve. Môžeme teda nanajvýš držať palce zdarnému počínaniu
mladých nadšencov, ako sú členovia
IRVS. Rozvinutú znalostnú spoločnosť,
ktorá je zatiaľ ešte stále piesňou budúcnosti, predsa (snáď) budú mať prví v rukách práve príslušníci generácie dnešných
vysokoškolákov.

Čo je to vedomostná ekonomika
Slovami inštitútu si pripomeňme, že
vedomostná ekonomika je hospodárstvo
založené priamo na tvorbe, distribúcii
a použití vedomostí a informácií. Tie sa
v minulosti nepovažovali za hlavný motor
ekonomického rastu a postupného zvyšovania životnej úrovne v dlhodobom
horizonte: Tradičná produkčná funkcia
sa zameriavala na prácu a kapitál, vedomosti a technológie mali len externý vplyv
na produkciu. V poslednom storočí si
však začali aj ekonómovia uvedomovať
dôležitosť vedomostí a technológií a zahŕňať ich priamo do ekonomických teórií
a modelov. Dôležitosť prikladaná vedomostiam stelesneným v človeku (ako „ľudský kapitál“) a technológiám v posledných
rokoch stúpa. Produkcia a zamestnanosť
expandujú najrýchlejšie v high tech odvetviach priemyslu, napríklad v informačných technológiách a v elektronike. Ešte
väčší rozmach zaznamenali služby v sektoroch náročných na vedomosti – vzdelávanie, komunikačný a informačný sektor.
Preto sa investície do výskumu a vývoja,
vzdelávania a informačných technológií
stávajú kľúčovými.
Eva Blažeková, študentka 1. ročníka
Katedry žurnalistiky FiF UK
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Ako sa žije študentovi UK v roku 2008

Upísal som sa vede
Som študentom štvrtého ročníka Farmaceutickej fakulty UK a moje štúdium sa
nezadržateľne blíži ku koncu. V apríli ma
čaká mesačná lekárenská prax a v máji
posledné skúškové obdobie. Pri pohľade na tieto riadky tomu sám nemôžem
uveriť, tie štyri roky na našej fakulte uplynuli veľmi rýchlo a udalostí, ktoré ich urobili nezabudnuteľnými je mnoho.
V súčasnosti pracujem na diplomovej
práci a pripravujem sa na moju v poradí
tretiu Študentskú vedeckú konferenciu.
Od druhého ročníka som sa v rámci
ŠVOČ-ky upísal vede, konkrétne organickej chémii, ktorá ma vlastne na fakultu
priviedla. Dve konferencie, ako aj vlaňajšia Cena Zentivy na Nadnárodnom kole

ŠVOČ v Prahe, boli pre mňa veľkou životnou skúsenosťou a pozmenili môj
študentský život. V novembri minulého
roka som sa stal za spomínaný úspech
držiteľom Ceny rektora UK, ktorá bola
pre mňa veľkou odmenou za moju prácu
a vynaložené úsilie. Som presvedčený
o tom, že radosť z poznania a láska k vede majú moc meniť mladého človeka
a robiť ho lepším a ľudskejším, no či sa
ním naozaj stane, závisí iba od neho.
Pochádzam z Bratislavy a zdanlivo by
sa mohlo zdať, že som ukrátený o internátové „plesy“, radovánky a veselice, no
opak je pravdou. Nakoľko väčšina mojich
kolegov pochádza z mimobratislavských
obcí, postarali sa o to, aby sa aj zo mňa,

rodeného Bratislavčana, stal trvalý hosť
v Mlynskej doline. A so známym študentským heslom, že na internátoch to žije,
sa môžem iba stotožniť.
Moje hosťovanie na internáte ma však
iba usvedčilo v tom, čo pozorujem aj na
chodbách našej fakulty a v krúžkoch. Zo
študentského života sa pomaly ale isto
vytráca srdečnosť, obetavosť a filantropia;
často ich strieda neúprimnosť, zištné
taktizovanie a faloš. Študentský život má
bezpochyby svoje čaro, no obávam sa,
že (nielen) v roku 2008 pomaly stráca na
lukrativite…
Matúš Pupák, študent 4. ročníka
FaF UK

Študent je kritik
Človek je tvor večne nespokojný. Študent o to väčšmi. Jeho život však nie je
vždy plný optimizmu, spokojnosti a „preflámovaných“ nocí, ako sa mnohým nezainteresovaným môže na prvý pohľad
zdať. Existujú totiž okamihy, keď sa ponad neho preženie čierny mrak nešťastia,
smútku a neprávostí.
Študentský život ako taký prešiel za
ostatné roky, ba dokonca desaťročia výraznými zmenami. Azda najbadateľnejší
rozdiel spočíva v dostupnosti štúdia. Dnes
si vysokoškolské štúdium bez väčších
problémov môže dovoliť „každý“. Tým
nemám na mysli len finančnú stránku,
ale aj výsledky jej budúcich študentov.
Priznajme si, že vysoká škola už dávno
nie je záležitosťou hŕstky vyvolených či
premiantov ročníkov.

Súčasný študent (podobne ako aj v minulosti) je veľkým kritikom. Neustále nachádza nové a nové nedostatky na vyučujúcich, systéme štúdia či vyučovacích
priestoroch, ktoré nie vždy možno zaradiť
medzi čo i len trošku objektívne. Treba
však spomenúť, že väčšine vyučovacích
priestorov by nezaškodila aspoň aká –
taká rekonštrukcia.
Ak sa tvrdí, že študent má často hlboko
do vrecka, aj tento vskutku nepríjemný
aspekt „študáckeho“ života dokážu personálne agentúry poľahky zredukovať, ba
možno až odstrániť. V Bratislave je ich
hneď niekoľko a ak sa vám náhodou znenazdajky vyskytne deň voľna, môžem ich
z vlastnej skúsenosti vrelo odporučiť. Aj
zopár minút pre ukončením otváracích
hodín si môžete vybrať z pomerne pestrej

ponuky brigád, z ktorých niektoré (predovšetkým tie, ktoré sú platené od výkonu) sú aj slušne finančne ohodnotené.
Netreba sa báť, treba skúsiť!
Vysokoškolský život prináša aj veľké
množstvo rozličných príjemností, ktorý
ho robí aspoň v mojich očiach nenahraditeľným, resp. nezameniteľným. Príjemných ľudí v krúžku, veľa kultúrnych podujatí a akcií, ktoré dokážu vyplniť každú
voľnú škáročku, študentské spolky, „kávičkovanie“ v niektorej z desiatok príjemných kaviarní, či len bezcieľne túlanie sa
mestom. Veď Bratislava je naším „malým“
študentským rajom na zemi!
Natália Žáková,
študentka 1. ročníka Katedry žurnalistiky
FiF UK

Aktivity našich pracovísk

Zahraničné styky Sekcie nemeckého jazyka
Katedry jazykov Filozofickej fakulty
Na začiatku bol Komenský
Významný pedagóg a mysliteľ, ktorého
myšlienky z knihy Via Lucis (spred viac
ako 350 rokov) sa stali východiskovou
premisou medzinárodného projektu Tempus. Tento projekt determinoval minulosť,
ovplyvňuje prítomnosť a určuje budúcnosť
zahraničných stykov a tým aj vedeckovýskumné aktivity Katedry jazykov FiF UK
už celé desaťročie.
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Myšlienky Komenského, ktorého si dovolím parafrázovať, svedčia o nevyhnutnosti používania niekoľkých jazykov pri
hľadaní cesty k obnove sveta, aby pomohli prinášať svetlo múdrosti. Konfliktom vo
svete chcel predchádzať porozumením,
nielen dorozumievaním, diskurzmi, dialógmi, ktoré mali slúžiť vysvetleniu postojov,
porozumeniu inej kultúre a jej odlišnostiam: „das Eigene im Fremden und das

Fremde im Eigenen verstehen”. Tieto
prvky tvoria podstatu pojmu interkultúrna
komunikácia a stali sa východiskovou
tézou našich prvých zahraničných stykov.

Pioniersky projekt medzikultúrnej
komunikácie
Predpokladom pre realizáciu projektu boli už fungujúce partnerské vzťahy

„V začiatkoch sme sa

doslova borili na zelenej lúke
s problémami, ktoré dnes
vyznievajú úsmevne,
napríklad absenciou faxu.

“

s troma zahraničnými univerzitami: v Regensburgu, Brémach a Padove. Náš
projekt (realizácia v rokoch 1992 – 1995,
s predĺžením do roku 1997) bol pionierskym – doc. Eva Széherová bola prvou
koordinátorkou projektu z postkomunistickej krajiny. Pri jeho realizácii sme sa
doslova borili na zelenej lúke s problémami, ktoré dnes vyznievajú úsmevne – absencia techniky (napr. faxu), nedostatok
financií, ktoré prichádzali s polročným časovým sklzom a zložité administratívne
postupy. Kolegovia z nemeckej sekcie,
ktorí boli do projektu zapojení a ďalší členovia katedry pracovali nad svoje možnosti. Bol to prvý megaprojekt a za pochodu sme sa učili.
Fenomén interkultúrnej komunikácie
rezonoval v názve „Kultúra a krajinoveda
ako základ interkultúrnej komunikácie
v kontexte cudzojazyčného vyučovania”.
Cieľom projektu, ktorý dodnes nestratil
na aktuálnosti, bolo prispieť k integrácii
Slovenska do kultúrneho spoločenstva
novej Európy prezentáciou svojho jazyka, kultúry a dejín; zabezpečiť rozvoj
odborných a jazykových vedomostí poslucháčov FiF UK na základe pobytov
v cieľových krajinách; otvoriť možnosti
uplatnenia jazykových a krajinovedných
poznatkov v budúcich profesiách študentov a prispieť k reštrukturalizácii vysokého školstva zmenou koncepcie kurikúl.
A tak sa začal veľký pohyb približne
päťsto študentov a učiteľov do Regensburgu, Brém, Padovy a Bratislavy. Okrem
niekoľkých učebníc nemeckého a slovenského jazyka sme vybudovali Multimediálne centrum, vybavili katedru najmodernejšou technikou, podpísali partnerskú
zmluvu s Univerzitou v Regensburgu, kde
sa vytvoril lektorát slovenského jazyka.
Náš projekt bol v tom čase vyhodnotený
ako najlepší a najkvalitnejší.

Mobilita študentovi i vyučujúcich
Na Tempus obsahovo nadviazal medzičasom všeobecne etablovaný program
mobility študentov a učiteľov Sokrates/
Erasmus pod koordináciou doc. Széherovej, ktorý umožňuje katedre jazykov
každoročne vysielať študentov nefilologických odborov do Brém a Regensburgu a prijímať na recipročné pobyty. Dnes
je situácia sťažená zmenenými finančný-

mi podmienkami a problémami s dvojstupňovým štúdiom, ktoré podmieňujú
záujem študentov o pobyty. Doc. Széherová uzavrela nedávno kontrakt aj s Inštitútom publicistiky na Viedenskej univerzite pre študentov žurnalistiky FiF UK.
Na základe dlhodobých výborných pracovných kontaktov so zahraničnými univerzitami využívame aj ďalšie príležitosti
na podporu mobility. Každoročne vysielame na štipendijný interkultúrny jazykový
kurz študenta žurnalistiky na UNI Regensburg. V rámci bilaterálnych medziuniverzitných zmlúv medzi UK a univerzitami
v Brémach, v Regensburgu a vo Viedni
sa aj my, členovia nemeckej sekcie, zúčastňujeme takmer každý rok na týždňových študijných a výskumných pobytoch
a prijímame recipročne kolegov z menovaných univerzít na prednášky a semináre, ktoré organizujeme pre učiteľov
a študentov germanistiky na FiF UK, ale
aj z univerzít z celého Slovenska.

Publikačná spolupráca
Ťažisko výskumnej činnosti katedry spočíva v aplikovaní moderných didaktických
postupov vo výučbe odborného jazyka
(nemčiny) pre humanistické odbory FiF
UK v rôznych formách, uplatňovaní princípov textovej lingvistiky a moderných
stratégií pri percepcii, recepcii a produkcii vedeckých a odborných textov humanitných odborov.
V spolupráci s Odborom DaFna UNI
Regensburg sme vytvorili učebné materiály Fachtexte für Geisteswissenschaftler
(2005) zamerané na didaktizáciu odborných textov .
Na Inštitúte germanistiky (UNI Bremen)
sme vypracovali s kolegami úvod k príručke o teórii textovej lingvistiky Arbeit
mit Fachtexten (2006).

„Cieľom projektu, ktorý

dodnes nestratil
na aktuálnosti, bolo prispieť
k integrácii Slovenska
do kultúrneho spoločenstva
novej Európy prezentáciou
svojho jazyka, kultúry
a dejín.

“

Od Inštitútu Sued-Ost Europa sme získali grant na výskum práce s odborným
textom a v spolupráci s rakúskymi kolegami (Inštitút germanistiky a Oesterreich
– Institut) sme vydali učebnicu Deutsch
für Geisteswissenschaftler (2006).
Aktuálne na katedre realizujeme program medzinárodnej jazykovej skúšky

UNIcert®. Po akreditovaní a získaní licencie sme sa úspešne uchádzali o grant
Kega na vytvorenie štyroch učebníc
a gramatickej príručky Unicert. Zameraných na skúšku UNIcert® v nemeckom
jazyku. Vďaka kvalite výskumnej a publikačnej práce (štúdie, odborné články,
recenzie) k problematike didaktiky výučby odborného jazyka spoločensko-vedných odborov sa podarilo aj po generačne výmene na zahraničných univerzitách
udržať kontinuitu.

„Už dvanásť rokov nám

poskytujú partneri
na Univerzite v Regensburgu
jedno až dve štipendiá
na letný jazykový kurz.

“

Zahraničné kontakty s partnermi si vážime o to viac, že k nim vôbec nie je jednoduché dospieť. Najmä keď inštitút/katedra Deutsch als Fremdsprache (DaF)
má v nemeckohovoriacich krajinách iné
zameranie a poslanie. Napriek odlišným
cieľom a metódam sme dosiahli u našich
partnerov záujem o modely výučby odborného jazyka, ktoré patria k našim inovatívnym didaktickým projektom.
S určitým zadosťučinením si dovolíme
konštatovať, že v súčasnej a budúcej etape spolupráce so zahraničím už nejde
len o nadobúdanie vedomostí na zahraničných univerzitách. Dnes je tu priestor
na tvorivé diskurzy na základe našich
skúseností – dokazujeme to v konfrontácii názorov na medzinárodných konferenciách, prejavuje sa to v kvalite dizertačných prác i v kvalitnom, odborne
fundovanom pedagogickom procese i na
fakte, že naši zahraniční kolegovia čerpajú z našich prác niektoré podnety pre
vlastnú pedagogickú činnosť.
Pred nami stoja ešte mnohé úlohy. Je
potrebné zamyslieť sa nad využitím jazykových vedomostí z prvého a druhého
jazyka pri výučbe ďalšieho cudzieho jazyka a vytvoriť zodpovedajúcu metodiku
výučby v rámci dvojjazyčnosti a mnohojazyčnosti. Do vyučovacieho procesu je
potrebné zaradiť nielen krajinovedné, ale
aj filozofické témy súvisiace so zmenou
postavenia indivídua a jeho identity v dôsledku európskej integrácie a mnohojazyčnosti. Ako tvrdí kulturológ a jazykovedec Raasch, čerpať istotu vo svete nám
pomôže nielen ovládanie jazyka lingua
franca, ale najmä jazyk lingua culturalis.
Realizovať nové vízie nám určite uľahčia
naše výborné zahraničné kontakty.
Doc. Dr. Eva Széherová, CSc.,
FiF UK
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Excelentná univerzita

Excelentná univerzita má spoločensko-hospodársky význam
Keď člen Európskej komisie zodpovedný za výskum a vývoj zverejňoval jedno z posledných vydaní štatistickej ročenky zameranej na oblasť vedomostnej spoločnosti, zdôraznil, že najdôležitejšou prioritou EÚ je akcelerácia hospodárskeho rastu a tvorba
nových pracovných miest, ruka v ruke so zvyšovaním životnej úrovne a kvality života ľudí žijúcich v únii.

Prečo musí systém vzdelávania spolupracovať
s trhom
Uvedené možno dosiahnuť len prostredníctvom realizácie
rozsiahlych zmien, ktoré Európe zabezpečia žiadaný pokrok
založený na excelentnom vzdelávaní, realizácii výskumu, poskytnutí priestoru pre kreativitu a inovácie. Aj aktuálna štúdia
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj týkajúci sa
sektoru vzdelávania podčiarkuje neustále sa zvyšujúcu dôležitosť najmä kvalitného vysokoškolského vzdelávania a jeho
väzby na trh pracovných síl, zamestnanosť a pozitívny vplyv
na životnú úroveň vysokoškolsky vzdelaných ľudí.
Je zrejmé, že pred Slovenskom stoja v tejto oblasti výzvy,
ktorých riešenie leží práve v zlepšení fungovania „vedomostného systému“. Kľúčovou zložkou systému je oblasť vzdelávania a ľudských zdrojov, ktorá sa aj vzhľadom na dynamicky
sa meniace spoločensko-hospodárske prostredie stáva stále
viac komplexnejšou, náročnejšou a musí flexibilne reagovať
na nové skutočnosti. V prípade, že existuje v danom štáte excelentné vzdelávanie, ktoré dostatočným spôsobom komunikuje s oblasťou vedy, techniky a inovácií, tak je súčasne nielen jednou z komunikujúcich zložiek systému ale priamo jeho
akcelerátorom.
Ako ku kvalite ľudských zdrojov prispeje UK
Aj preto sa UK z hľadiska svojho strategického rozvoja, ako
najvýznamnejšia slovenská univerzita, rozhodla zameriavať
nielen na excelentné vzdelávanie, ale aj na excelentnosť svojho výskumu v medzinárodnom meradle. Jednou z odpovedí
na tieto výzvy je národný projekt UK s názvom „Excelentná

univerzita“, pripravený v partnerstve s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK), ktorý v auguste 2007 začala implementovať Kancelária európskych projektov rektorátu UK.
Svojou podstatou ide o vzdelávací projekt, avšak jeho implementáciu treba vidieť v širších súvislostiach. Excelentná univerzita (EXU) chce významnou mierou prispieť k zvýšeniu kvality vzdelávania v bratislavskom regióne transferom najnovších
poznatkov a know-how v troch identifikovaných kľúčových
oblastiach: 1. Nové a obnoviteľné zdroje energie, 2. Biotechnológie a biomedicína, 3. Spoločnosť, veda a civilizačné výzvy.
Do septembra 2008 budú v rámci projektu do Bratislavy pozvaní špičkoví odborníci zo sveta i zo Slovenska.
Do EXU sa môžu zapojiť všetky pracoviská UK a inštitúcie
v bratislavskom regióne. V uvedenom období majú možnosť
pozvať si špičkových svetových odborníkov v spomenutých
troch prioritných oblastiach a zorganizovať prostredníctvom
nich vzdelávacie podujatia pre verejnosť i svojich zamestnancov a študentov, semináre či workshopy na pôde svojich pracovísk. Ďalším zo zámerov EXU je vytvorenie funkčného prepojenia medzi vzdelávaním a prípravou študentov
a zamestnancov, výskumom, vývojom a potrebami spoločnosti a hospodárstva.
Vzdelávanie v spoločensky aktuálnych oblastiach má popri
prenose najnovších poznatkov a know-how prispieť k rozvoju
ďalšieho vzdelávania a k zvýšeniu kvality a konkurencieschopnosti ľudských zdrojov v regióne.
Stanislav Sipko, odborný garant projektu
Excelentná univerzita, UK
(redakčne krátené)

Excelentná univerzita – dobre využitá príležitosť
Národný projekt Excelentná univerzita, ktorý začala UK implementovať v septembri 2007, má za sebou niekoľko zaujímavých
podujatí a rozbieha sa na plné obrátky.
Riadiaci tím projektu dostal v minulom roku takmer 300 návrhov na vzdelávacie podujatia. Z toho schválil 199 vzdelávacích podujatí: 46 v téme Nové a obnoviteľné zdroje energie,
83 v téme Biotechnológie a biomedicína a 70 v téme Spoločnosť, veda a civilizačné výzvy. Pracoviskám univerzity v spolupráci s projektovým tímom sa do konca roka podarilo zorganizovať prvých štrnásť podujatí.
Vzdelávanie odštartoval pomerne horúco profesor Singer
z USA. Vďaka prezentácii svojej teórie popierajúcej hypotézy
o globálnom otepľovaní spôsobenom ľuďmi a emisiami CO 2
vyvolal medzi zástancami oboch táborov odborníkov búrlivú
diskusiu, ktorá trvala nielen počas jeho prednášky, ale doznievala v slovenských odborných kruhoch i médiách ešte pár
týždňov.
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Plánovaný počet prednášajúcich účastníkov
počas trvania národného projektu
US A

40

Fínsko

4

Grécko

1

Veľká Británia

26

Izrael

4

Írsko

1

Ne mec ko

25

Ka nad a

4

Nórsko

1

Česká rep ublika

20

Poľsko

4

Portugalsko

1

Fra ncú zsko

12

Belgicko

3

Ruská federácia

1

Rak úsko

12

Holandsko

3

Singap ur

1

M aďarsko

9

Slovensko

3

Srbsko

1

Šv ajčiarsko

7

Japonsko

2

Špa nielsko

1

Taliansko

5

Austrália

1

Šv édsko

1

4

Estónsko

1

T urecko

1

Dá nsko

Excelentná univerzita
Pár dní nato na pôde PriF UK vystúpil profesor Carl Djerassi,
rodák z Viedne, v súčasnosti pôsobiaci na Stanford University
v Kalifornii. „Otec antikoncepčnej tabletky“ na svojej prednáške Sex and reproduction: ready for divorce? hovoril nielen
o antikoncepcii a demografických trendoch v súčasnej Európe,
ale venoval sa najmä rozdielom v tradičnom vnímaní vzťahu
medzi sexuálnym životom a reprodukciou v minulosti a realitou
dnešných dní. (Pozn. red.: O prednáške sme podrobnejšie
písali v Našej univerzite, november 2007)
Počas trvania národného projektu by našu univerzitu mali
navštíviť prednášajúci minimálne z tridsiatich krajín (pozri tabuľku na s. 14).
Medzi pozvanými v tomto roku je mnoho významných mien
z oblasti vedy i spoločenského života. Spomeňme nositeľov

Nobelovej ceny za mier – Dr. Mohameda El Baradeia (2005),
prof. Rudolfa Mössbauera, (1961), prof. Paula Crutzena (1995).
Odborníci, ktorí prisľúbili účasť na akciách Excelentnej univerzity, sú svetovými špičkami vo svojich vedných odboroch,
napr. prof. A. J. Lusis, svetový líder vo výskume srdcových
chorôb a metabolického syndrómu, prof. H. Knoflacher, odborník svetového formátu v oblasti teórie udržateľnej dopravy
v mestách či prof. M. Bloch, jeden z najvýznamnejších svetových antropológov súčasnosti.
Aktuálne informácie o podujatiach Excelentnej univerzity v najbližšom období, zoznam všetkých pozvaných prednášajúcich,
ako aj texty, prezentácie či videozáznamy nájdete na webovej
stránke projektu www.exu.sk.
Marek Harakaľ, Excelentná univerzita, UK

Tému oxidačného stresu a zdravia
priniesol profesor z USA
Lekársku fakultu UK navštívil prof. Arnold Stern, Dean Asisstant for Extramural Educational Programs (prodekan pre zahraničné
vzťahy) z New York University School of Medicine, USA (NYU). Návšteva, ktorá je vyjadrením bilaterálnej spolupráce medzi
oboma univerzitami (Slovak-American Medical Cooperation), sa zrealizovala s pomocou národného projektu Excelentná univerzita.
Študentom a zamestnancom LF UK poskytla možnosť vypočuť si odborné
prednášky profesora Sterna
ako klinického farmakológa
a garanta odboru farmakológie na NYU a ako koordinátora International health
program for medical students.
Takmer stovka študentov
medicíny si vypočula excelentnú prednášku o oxidačnom strese a zdraví. Druhá
prednáška pre odbornú verejnosť predstavila výsledky
vedeckého bádania prof. Sterna a jeho školy na NYU o oxidačnom strese a signálnych dráhach so špecifickým zameraním
na úlohu oxidu dusnatého. Na LF UK sú dané témy jednou
z nosných výskumných smerovaní. To bol dôvod na zorganizovanie seminárov, resp. konzultácií k danej téme. Prof.
Stern ako zástupca riaditeľa Institute of Comunity Health and
Research konzultoval v Ústave hygieny možnosti spolupráce
na riešení vplyvu životného prostredia na prenatálny vývoj
dieťaťa. Tretia prednáška informovala študentov o medzinárodných programoch na NYU.
Návšteva hosťa u dekana LF UK a u riaditeľa FN potvrdili jednoznačný záujem našej fakulty o rozvíjanie spolupráce s NYU.
Pri príležitosti stretnutia s veľvyslancom Rodolphe Valleem na
Veľvyslanectve USA na Slovensku udelil prorektor UK pre zahraničné vzťahy MUDr. Peter Osuský, CSc., hosťovi pamätnú
medailu UK.
Aj táto nová forma vzdelávacej aktivity, ktorú nám poskytol
národný projekt Excelentná univerzita, svojim obsahom pomáha zvýšiť kvalitu ľudských zdrojov a zabezpečí priblíženie
LF UK k elitným svetovým vzdelávacím inštitúciám. A v nepo-

slednom rade zvýši atraktivitu našej fakulty a univerzity. Pozývanie významných odborníkov zo zahraničia pokladáme za
jedinečnú možnosť, ako skĺbiť vedecké a popularizačné prednášky a semináre s možnosťami prerokovania spolupráce
s prestížnymi univerzitami.
Daniela Ostatníková, Helena Bernadičová,
LF UK

Prof. Arnold Stern (Dean Asisstant for Extramural Educational
Programs na New York University School of Medicine, USA)
predniesol študentom medicíny na LF UK prednášku i výsledky svojho výskumu
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Januárové jednotky
Keď začala pôsobiť v kancelárii rektora UK (1. 1. 1981), niesol si ten deň veľa jednotiek. Aj v tohtoročnom januári bol deň,
ktorý mal samé jednotky – v dátume i za hviezdu večera. Večera, ktorý jej 11. 1. s vďakou odovzdal skvostné ocenenia
a dary k okrúhlemu výročiu. Napriek tomu je asi ešte vzácnejšie to menej hmatateľné – ako si ľudia vážia, čo a ako
človek robil a robí. Vyjadrené napríklad v ich spontánnom
hodnotení, ak položíte rektorátnou chodbou kráčajúcim prostú
otázku: Čo vás ako prvé napadne, keď počujete – Pani Eva
Bombová? Zaznamenali sme:
– Vždy

spoľahlivá a dôkladná.
sa o všetko, vie, ako čokoľvek vybaviť, zariadiť.

– Postará

– Príjemný

vzťah, fajn sa s ňou rokuje, ako veci urobiť.
ochotná, spoľahlivá.
– Dbá, aby platilo, že poriadok musí byť.
– Vážim si jej názor, lebo má zmysel pre spravodlivosť.
– Bez nej by sme to mali ťažké, ako to majú teraz bez nej ťažké vodní pólisti!
– Táto univerzita.
– Všetko sa mení, ale pani Bombová (chvalabohu) zostáva.
– Opakovane v rôznych podobách: Alma mater nás všetkých!
– Stále

K tomu všetkému a ďalšiemu nevypovedanému gratulujeme!
-nu-

Oslávenkyňa, ocenenia, záujem dokumentaristov a predlhý rad gratulantov. Zdroj: -nu-

Cenný prínos
do správneho práva
Nebýva tak často príležitosťou pripomenúť si dožitie 80. rokov života človeka doslova v behu jeho činorodých aktivít vo vysokoškolskej pedagogickej práci i vo vedeckej činnosti. Prof. JUDr. Michal Gašpar, CSc.
Pri inauguračnom konaní docenta Gašpara inauguračná komisia konštatovala, že aplikovanie záverov jeho prednášky
na tému Kvalita rozhodovacieho procesu v štátnej správe môže ovplyvniť stav takmer všetkých druhov administratívnoprávnych noriem upravujúcich rozhodovacie procesy v štátnej
správe, zmeny v rozhodovacích systémoch i zmeny v súdnej
a mimosúdnej kontrole štátnej správy.
Podstatnou charakteristickou črtou celoživotnej práce profesora Gašpara bolo, že pri skúmaní javov v správnom práve
a vo verejnej správe sa snažil prísne aplikovať vedecké metódy skúmania. Ako východiskovú akcentoval metódu systémového prístupu a štrukturálnej analýzy. Najmä pokiaľ išlo
o početnosť aplikovaných klasifikačných kritérií, na základe
ktorých vykonával analýzy a o rozsah a obsah vyčleňovaných
prvkov v systéme ako celku, subsystémoch a subsubsystémoch sa jeho texty stali povestnými. Často boli diskutovanými
i „obávanými“ vo vzťahu k študentom i kolegom, pedagógom,
ktorí mali tieto teoretické a vedecké poznatky sprostredkovávať vo výučbovom procese. Interdisciplinárny prístup sa u neho
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prejavoval i v tom, že vyvíjal aktivity v príbuzných odboroch
práva.
Svoje bohaté skúseností z pedagogickej práce využíval aj
v poskytovaní pomoci Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach už
od jej vzniku a pôsobí tam doteraz. Ako expert sa dlhodobo
angažoval v externej činnosti na pracoviskách praxe a v komisiách pre prípravu nových právnych predpisov v odbore správneho práva a verejnej správy.
Profesor Gašpar spracoval desiatku pôvodných monografií,
ako autor alebo spoluautor sa angažoval na vydaní viac ako
dvoch desiatok vysokoškolských učebníc a textov, viac ako
päťdesiatich odborných článkov, na prednesení viac ako troch
desiatok referátov a diskusných príspevkov na vedeckých
konferenciách. O aktuálnosti ním publikovaných pôvodných diel svedčia i citácie a ohlasy. Prezentované poznatky
môžu slúžiť ako inšpiračný zdroj pre ostatných teoretikov
a vedcov v odbore správneho práva a predstavujú i potrebnú alternatívu vo vzťahu k iným učebniciam správneho práva vydaným v SR, ktoré po stránke metodiky spracovania

Jubileá
i obsahu inklinujú k tradičnému prístupu. Na doplnenie jeho
tvorivých aktivít treba uviesť napríklad i nepublikované monografie, ktorých texty autor sprístupňoval kolegom na pracoviskách.
Napriek často kritickým postojom a polemikám k jeho, svojím
spôsobom, originálnemu prístupu k spracúvaniu tematiky, k metodike skúmania problematiky a k sformulovaným výsledkom,
pojmom alebo klasifikáciám, ním získané poznatky boli a sú
cenným prínosom v odbore správneho práva a verejnej správy či už v skromných podmienkach SR alebo v širšom európskom kontexte.
Na záver neostáva iné, ako popriať pánovi profesorovi do
ďalších rokov života zachovanie si vitality v pracovných aktivitách, mnoho úspechov v osobnom i pracovnom živote a pevné zdravie.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

9. októbra 1927 - narodil sa v Hrachovišti (okres Myjava)
1945 – 1947 – absolvoval Obchodnú akadémiu v Trenčíne
1947 – 1948 – absolvoval Vysokú školu obchodnú v Bratislave
1948 – 1952 – študent Právnickej fakulty Slovenskej univerzity, Bratislava
1954 – 1993 – učiteľ PraF UK (SU), Bratislava
1963 – kandidát vied na Právnickej fakulte Karlovej
univerzity, Praha
1964 – docent pre odbor správne právo
1990 – vedúci Katedry správneho práva na PraF UK
1991 – profesor pre odbor správne právo

JUDr. Pavol Zloch, CSc.,
Katedra správneho a environmentálneho práva PraF UK
(redakčne krátené)

Od klincoviek ku knihám
Rodák zo zamagurskej Kamienky RNDr. Sergej Troščák oslávil 25. januára šesťdesiat rokov v pozícii riaditeľa Vydavateľstva
Univerzity Komenského.
Stredoškolské štúdium absolvoval na SVŠ v Prešove. Vo
vysokoškolskom štúdiu matematiky a fyziky pokračoval na
Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, kde v roku 1983 získal titul doktora prírodných vied v odbore fyzika.
Jeho mladosť bola naplnená mimoriadne úspešnou aktivitou
v športovej oblasti. Kráľovnej športu – atletike sa začal venovať
už počas štúdia na strednej škole. Najvýraznejšie športové
úspechy však dosiahol počas vysokoškolského štúdia pod
vedením trénera Ivana Lacka. V behu na 400 metrov prekážok
sa stal juniorským majstrom Československa, bol tretí na
majstrovstvách Československa dospelých a dvakrát, v rokoch 1968 a 1971, získal titul majstra Slovenska. Svojimi vynikajúcimi výsledkami sa prebojoval do reprezentačného družstva Československa a zúčastnil sa na viacerých významných
podujatiach.
Celý svoj doterajší aktívny život však zasvätil najmä knihám.
Po skončení základnej vojenskej služby, ktorú absolvoval
v Dukle Banská Bystrica, nastúpil do vydavateľstva technickej a ekonomickej literatúry ALFA. Ako redaktor a neskôr
vedúci redaktor sa podieľal na vydávaní viacerých hodnotných diel z oblasti matematiky, fyziky a výpočtovej techniky,
vrátane titulov vysokoškolských učebníc, odbornej a populárno-náučnej literatúry napísanej autormi z našej univerzity.
Jeho ďalším pôsobiskom bolo Slovenské ústredie knižnej
kultúry, kde sa venoval najmä problematike odbornej literatúry. Tam si rozšíril svoje skúsenosti z tvorby a redakčnej prípravy publikácií aj o oblasť riadenia vydavateľskej činnosti, jej
výrobného zabezpečenia, predaja a ekonomiky. V roku 1984
sa stal riaditeľom Slovenského pedagogického nakladateľstva. Pod jeho vedením vyšiel celý rad učebníc pre všetky
stupne a typy škôl, vrátane vysokoškolských učebníc, ďalej
titulov odbornej pedagogickej literatúry, prekladových slovníkov a pôvodnej ukrajinskej beletrie. Od roku 1990 pracuje
RNDr. Sergej Troščák vo funkcii riaditeľa Vydavateľstva UK,
kde sa snaží neustále zvyšovať úroveň edičnej, polygrafickej
a komerčnej činnosti. V pracovných kolektívoch vytváral vždy
podmienky pohody a pokoja, pochopenia a vzájomnej spolupráce.

Za svoju doterajšiu prácu získal viacero ocenení v oblasti
knižnej kultúry. Za všetky spomeňme vyznamenanie Vzorný
pracovník kultúry a Zaslúžilý pracovník knižnej kultúry. K týmto
oceneniam pribudla prednedávnom Strieborná medaila Univerzity Komenského v Bratislave. Udelil mu ju rektor za jeho
dlhoročnú, kvalitnú a tvorivú prácu v pozícii riaditeľa Vydavateľstva UK, za prínos a neustále skvalitňovanie vydavateľskej,
propagačnej činnosti a polygrafických služieb UK a za spoluprácu s fakultami pri zabezpečovaní študijnej literatúry, monografií a zborníkov vedeckých prác a ďalších propagačných
materiálov, ktoré prispievajú k šíreniu dobrého mena UK.
Životné prekážky ho nikdy neodradili, lebo on najlepšie vie,
ako ich rýchlo a bezpečne zdolať.
RNDr. Sergejovi Troščákovi blahoželáme k životnému jubileu
a prajeme mu veľa tvorivých síl a zdravia v ďalšom živote.
-vg-
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Tvorivý biochemik

Svoj život venoval farmácii

Dlhoročný významný pracovník Farmaceutickej fakulty UK
v Bratislave profesor RNDr. Mikuláš Pšenák, CSc., oslávil sedemdesiatku.

Široká farmaceutická, chemická a i lekárska komunita si
27. februára 2008, pripomenula 85. výročie narodenia pána
doc. DrPh. PhMr. Ladislava Kňažka, CSc., zakladateľa a prvého vedúceho Katedry farmaceutickej chémie Farmaceutickej
fakulty UK v Bratislave.

Vo svojej pedagogickej práci sa vždy zasadzoval o zakomponovanie najnovších vedeckých poznatkov do výchovnovzdelávacieho procesu. V priebehu 45-ročného pôsobenia
na FaF UK prednášal najmä predmety: biochémia, molekulárne základy rastlinnej biochémie, molekulárna biológia účinku
liečiv. Profesor Pšenák sa vskutku výraznou mierou zaslúžil
o zavedenie predmetu molekulárna biológia účinku liečiv do
štúdia v odbore farmácia.
– 16. 10. 1937 – narodil sa v Slovenských Ďarmotách
– 1956 – absolvoval gymnázium v Hurbanove
– 1961 – ukončil štúdium biochémie na PriF Univerzity
Komenského
– 1962 – nastúpil na Katedru biochémie a mikrobiológie
FaF UK
– 1966 – získal titul RNDr.
– 1968 – získal titul kandidát chemických vied na PriF Karlovej Univerzity v Prahe
– 1977 – habilitoval za docenta vo vednom odbore biochémia
– 1997 – stal sa profesorom biochémie
– 1995 – 2004 – vedúci Katedry bunkovej a molekulárnej
biológie liečiv FaF UK
V oblasti vedecko-výskumnej práce sa venoval biochemickej a molekulárno-biologickej charakterizácii enzýmov zapojených do biosyntézy sekundárnych metabolitov rastlín. Bol
jedným zo zakladateľov významnej „enzymologickej“ etapy
výskumu biogenézy farmaceuticky významných zlúčenín. Ako
zodpovedný riešiteľ mnohých vedecko-výskumných a grantových úloh bol aj organizátorom vedeckej činnosti katedry.
Je autorom a spoluautorom takmer stovky publikácii, abstraktov, skrípt, učebníc a monografií; okrem toho bol viac ako stokrát citovaný.
Počas svojej profesionálnej kariéry sa prof. Pšenák zaslúžil o organizovanie zahraničnej spolupráce s pracoviskami
univerzít v Halle, Budapešti, Grazi, Prahe, kde sa zúčastnil viacerých krátkodobých pobytov. Absolvoval pobyty aj na univerzitách Bellingham a St. Louis (USA). Bol viacročným členom
výboru Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu
biológiu SAV a zapájal sa do organizovania seminárov, kolokvií a vedeckých konferencii.
Ako už aj na základe uvedeného vidno, profesor Pšenák nesporne patrí medzi mimoriadne tvorivých a excelentných pracovníkov FaF UK. Za jeho doterajšiu činnosť mu boli udelené
Strieborná a Pamätná medaila FaF UK. Jubileum mu bude
pripomínať Zlatá medaila FaF UK.
Profesorovi Mikulášovi Pšenákovi želáme najmä pevné zdravie, optimizmus a neutíchajúci záujem o sledovanie nových
poznatkov v jemu blízkych vedeckých disciplínach.
Doc. RNDr. Lýdia Bezáková, CSc.,
vedúca Katedry bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
FaF UK
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V pedagogickej oblasti pôsobil v rokoch 1947 – 1989 ako
examinátor a prednášateľ farmaceutickej chémie a do roku
1960 aj predmetu kontrola chemických liečiv. V roku 1957
vydal dvojdielne skriptum Všeobecná farmaceutická chémia,
ktoré bolo prvým učebným textom z tohto odboru u nás. Spolupracoval na publikáciách Chemické léčiva, Zdravoveda a na
5-jazyčnom Slovníku povrchovoaktívnych látok, na prvom vydaní Terminológie organickej chémie a Terminológie galenickej farmácie.
Vo vedecko-výskumnej oblasti sa zameral na teoretické
a praktické aspekty výskumu solubilizácie a hydrotrópie liečiv,
využitie kontrolných a analytických metód chemických liečiv
a galenických prípravkov. Z tejto oblasti publikoval pôvodné
vedecké experimentálne práce, patenty a výsledky výskumu
prezentoval na odborných fórach. Priekopnícku prácu vykonal
tým, že pre farmaceutický terén na Slovensku a i v Čechách
z oblasti pokrokov vo farmaceutickej chémii a vývoja nových
liečiv predniesol cez 220 prednášok.
Patril k zakladajúcej generácii štúdia farmácie aj farmaceutickej fakulty. Dlhú dobu pôsobil ako predseda a neskoršie ako
člen komisie pre prestavbu štúdia farmácie na UK a ako člen
celoštátnej komisie pre lekárstvo a farmáciu pre MŠ v Prahe.
Zásadnú koncepčnú prácu vykonal aj ako člen slovenskej
a československej liekopisnej komisie a predseda jej chemickej terminologickej sekcie. Bol členom redakčných rád časopisov Farmácia, Farmaceutický obzor a Československá farmacie.
Koncepčnú a pozitívnu prácu vykonal jubilant i v Slovenskej
farmaceutickej spoločnosti, ktorú pomáhal v roku 1953 zakladať. Desať rokov bol jej predseda a podpredseda v celoštátnom meradle. Patrí medzi zakladateľov tradičných konferencií
Syntéza a analýza liečiv. Za svoju rozsiahlu pedagogickú, vedecko-výskumnú a organizátorskú prácu bol jubilant ocenený
veľkým počtom medailí a diplomov.
Dovoľte mi, aby som menom jeho spolupracovníkov, ako
i v mene svojom, zaželal nášmu jubilantovi pevné zdravie, pohodu a radosť z dobre vykonanej práce.
– 27. 2. 1923 – narodil sa vo Veľkých Ripnianoch (okres
Topoľčany)
– 1942 – maturoval na reálnom gymnáziu v Nitre
– 1947 – absolvoval štúdium odboru farmácia na Lekárskej fakulte UK
– 1947 – stáva sa vysokoškolským učiteľom
– 1953 – 1955 – prodekan FaF
– 1956 – habilitoval za docenta farmaceutickej chémie
– 1955 – 1959 – dekan FaF UK
– 1966 – dosiahol vedeckú hodnosť kandidáta farmaceutických vied
– 1957 – 1986 – vedúci Katedry farmaceutickej chémie
FaF UK
– 1959 – 1966 – prodekan FaF UK
Prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.,
vedúci Katedry farmaceutickej chémie FaF UK

Lúčime sa

Z kôstky vyšľachtil ovocie
Univerzitný profesor RNDr. Ľudovít Pastýrik, DrSc., dlhoročný pedagóg, vedecký pracovník a nestor rastlinnej fyziológie na
Slovensku, nás v novembri minulého roku opustil vo veku deväťdesiatšesť rokov. Aktívne pôsobil na UK štyridsaťdva rokov, z toho
tridsaťjeden v pozícii profesora.
Svojou vedeckou a pedagogickou prácou výrazne
ovplyvnil rozvoj česko-slovenskej fyziológie rastlín
a rozšíril obzor vedeckého
poznania. Jeho prednáškami prešla celá dnešná stredná generácia slovenských
biológov a mnohí z nich sú
dnes vedúcimi osobnosťami vysokoškolských, vedeckých a ďalších odborných
pracovísk na Slovensku. Mal
veľký podiel na budovaní
vedeckých biologických pracovísk v období ich zakladania na SAV.
Stál pri založení vedeckého periodika Acta Facultatis Rerum
Naturalium Universitatis Comenianae – Physiologia Plantarum.
Svoje bohaté skúsenosti zvečnil v dvoch desiatkach knižných
publikácií a vysokoškolských učebných textov, ktoré sa používali celoštátne, v školách i v praxi. Blízky vzťah k drevinám
podnietil prof. Pastýrika k jeho vysokej angažovanosti aj za
zveľadenie našej skvostnej dendrologickej zbierky – Arboréta
v Mlyňanoch. Tento vzácny objekt je dodnes zachovaný a slúži naďalej vedeckému fondu SAV. Okrem vedeckých a odborných publikácií často prispieval aj do záhradníckych časopisov.
Prof. Pastýrik, bol počas svojho aktívneho pedagogicko-vedeckého života odmenený mnohými vyznamenaniami a cenami. Pútavým a majstrovským podaním svojich prednášok
dokázal oslovovať študentov a formovať vedomosti viacerých
generácií poslucháčov. Do sŕdc všetkých, ktorí ho mali možnosť
poznať sa zapísal bezprostrednou srdečnou komunikáciou,
ktorou prekonával bariéru medzi poslucháčom a učiteľom. Často spomínal, ako v roku 1939 zasadil kôstku a vypiplal z nej

strom, z ktorého sa vyšľachtili postupne nové kultivary prinášajúce dobré ovocie. Život pána profesora Ľ. Pastýrika bol tiež
ako ten strom. Aj on vyšľachtil svoju vedu i študentov. Jeho
celoživotné dielo prináša stále dobré ovocie nám všetkým.
Ďakujeme Vám, pán profesor, za všetko, čím ste prispeli
k rozvoju fyziológie rastlín na PriF UK, ako aj za výchovu novej
generácie biológov na Slovensku. V srdciach tých, ktorí Vás
mali možnosť zažiť a spoznať, zostanete natrvalo zapísaný.
Česť Vašej pamiatke!
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

18. augusta 1911 - narodil sa v Budapešti
1929 – maturoval na reálnom gymnáziu v Prievidzi
1934 – absolvoval PriF Karlovej Univerzity v Prahe
1930 – 1934 – pracoval v Ústave pre fyziológiu a biológiu rastlín, Praha
1939 – s prof. F. Nábělkom založili Botanický ústav
1939 – 1981 – pôsobil na PriF UK ako pedagóg a vedec
1945 – habilitoval sa na docenta
1946 – stál pri zrode Ústavu fyziológie a biológie rastlín
(položil základy súčasnej Katedre fyziológie rastlín PriF
UK)
1950 – 1953 – prorektor UK
1951 – menovaný riadnym profesorom fyziológie a biológie rastlín
1953 – 1956 – vedecký sekretár Sekcie biologických
a lekárskych vied SAV
1958 – 1966 – riaditeľ Botanického ústavu SAV
1963 – 1966 – predseda Vedeckého kolégia špeciálnej
biológie SAV
1966 – 1969 – prodekan PriF UK
RNDr. Mária Henselová, CSc.,
PriF UK

●●●●●

Čo si o nás myslíte?
Milí naši čitatelia, Naša univerzita sa narodila v roku 1955 a jednoduchá matematika
nám hovorí, že dnes je z nej pani v stredných rokoch. Hovorí sa, „nezaspi na vavrínoch“
alebo „vývoj nezastavíš“. My si tieto vzletné frázy berieme k srdcu.
Vyzývame aj vás, študentov, pedagógov a všetkých, ktorým sa občas dostane do ruky
náš – váš časopis: Čo si o ňom myslíte? Kam by sa mal uberať, čo pridať, čo odobrať, čo zmeniť…?
Vaše postrehy, nápady a komentáre uvítame na adrese
nasa.univerzita@rec.uniba.sk
Redakcia Našej univerzity ďakuje za váš záujem!
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Predstavujeme nové knihy

Publikácie vydané vo Vydavateľstve UK
(október – december 2007)
Študijná literatúra
Argaj, G. – Rehák, M.: Teória a didaktika basketbalu
Bábelová, J. – Friedová, L.: English for Medical Students
Gavora, P.: Učiteľ a žiaci v komunikácii
Gavora, P.: Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu
Hlinková, D.: Sociológia a prostriedky masovej komunikácie
Kollárová, E.: Somatopédia pre učiteľov
Kolibáš, E. – Novotný, V.: Alkohol, drogy, závislosti
Kolibáš, E. a kol.: Všeobecná psychiatria
Krčová, E.: Európske právo ako nástroj riadenia medzinárodných vzťahov v Európe
Leško, M.: Biomechanika. Semináre
Mášik, P.: Teológia sviatostí
Marček, T. a kol.: Telovýchovné lekárstvo
Marko, F. a kol.: Geologické mapovanie
Sabol, M.: Systematická paleontológia stavovcov. Dinosauria
Slováková, Ľ.: Fyziologické procesy rastlín
Sopóci, J.: Teórie sociálnej zmeny
Šimaljaková, M. – Danilla, T. – Buchvald, J.: Dermatovenerológia pre ošetrovateľov
Zambor, J. a kol.: Portréty slovenských spisovateľov 4

Monorafie
Košel, V.: História výskumu subteránnej fauny v Západných Karpatoch (1841 – 1990)
Péč, J. a kol.: Liečba psoriázy acitretínom
Pleschová, G.: Export do Číny a podnikanie v Číne
Vajíčková, M.: Theoretische Grundlagen Stilistischer Textanalyse

Zborníky vedeckých prác
Acta Didactica UC Mathematics 2007 Issue 7
Acta Facultatis Educations Physicae UC XLVII
Acta Facultatis Paedagogicae UC – Matematika V. Elektronické médiá vo vyučovaní matematiky
Acta Geologica 1/207
Biosozologia 3
Cambelova dni 2007
Index Seminum
Jazyk a komunikácia v súvislostiach II
Knižničná a informačná veda XXI
K problematike vyučovania materinského jazyka a literatúry II
Paedagogica 19
Paedagogica Specialis XXIII
Philologica LXII
Philologica LXIII
Workshop on Numeral Modeling of Eartquake Source Dynamics
Zborník z medzinárodnej konferencie slovenského jazyka a kultúry v Madride
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