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desaťtisíc ľudí

Editoriál
Dnes venujeme väčší priestor dotazníku študentov. Je zákonným
právom vysokoškoláka aspoň raz ročne ho použiť na vyjadrenie
názoru „o kvalite výučby a o učiteľoch“. S aplikáciou dotazníka nie
sú u nás zatiaľ rozsiahlejšie praktické skúsenosti ani na jednom
z vrcholov trojuholníka, ktorý vymedzujú zainteresované a navzájom
interagujúce skupiny (študenti, učitelia, riadiaci zamestnanci). Ako
keby sme všetci (okrem svetlých výnimiek – typicky študenti FMFI
alebo rektor UK), dosť dobre nevedeli, ako s tým naložiť. Študentom
sa masívnejšie nechce využívať svoje právo (a majú na to hádam
aj pochopiteľné dôvody). Učitelia majú pocit, že je to zneužiteľný
inštitút. Akademickí funkcionári sa boja, či budú konať spravodlivo,
keď budú podľa dotazníkov verejne vynášať o svojich kolegoch –
učiteľoch nielen pozitívne súdy. Výsledným dominujúcim pocitom
sú rozpaky.
Tento typ dotazníka má na vysokých školách v krajinách s dlhšie
a neprerušovane pestovanou demokraciou tradíciu. Domnievam
sa však, že jeho význam tam kulminoval už pred nejakým tým časom. U nás nastala snaha zákonne ho popotisnúť len nedávno. Ale
to by nemal byť dôvod, aby sme možnosti plynúce z práva vyjadriť
sa aj v tomto prípade nechali ležať ladom. Keď pre nič iné, tak práve
preto, že kultivácii demokracie a akademického prostredia by sme
mali byť ochotní vzhľadom na naše nedávne historické peripetie
venovať viac než bežné úsilie. Skúsme teda dotazník využiť. Nie
zneužiť. Aby namiesto úžitku negeneroval skepsu, obavy a averzie.
Náš dotazník, podobne ako čokoľvek nové, si dnes ešte žiada
veľa trpezlivosti a úsilia pri „jeho výchove“. Dnes v ňom o. i. zisťujeme, či bol „k dispozícii dostatok dostupnej študijnej literatúry“
a či boli „dodržané podmienky, ktoré vyučujúci stanovil pre absolvovanie kurzu“. Významový kontrast týchto otázok mi pripadá vynikajúci na ilustrovanie neistoty, v ktorej máme nateraz dotazník zabalený. Neistoty, čo od neho vlastne očakávame a čím môže byť
prospešný.
Na jednej strane nejednoznačná otázka o „dostatku dostupnej
študijnej literatúry“. Myslí sa ňou kdekoľvek napísaná literatúra potrebná na zvládnutie kurzu, alebo len slovenská a či nebodaj ide
o skriptá priamo z katedry? Myslí sa ňou principiálna dostupnosť
literatúry, alebo fakt, že vo fakultnej knižnici dané skriptá čakajú
na každého študenta ročníka? Vzťahuje sa dostupnosť aj na cenovú
náročnosť knihy? Táto otázka však podľa môjho názoru na vyspelú
vysokú školu nepatrí vôbec. Kacírsky názor? Stojím si za ním s odôvodnením, že vysokoškolák nie je škôlkar a nemá byť vodený za
ručičku. Má dostať základnú informáciu, z čoho sa môže učiť, ale
konkrétne rozhodnutie by malo zodpovedať jeho kreativite, jeho
chuti objavovať netradičné riešenia, jeho nazeraniu na vplyv kurzu
na vlastnú kariéru.
Na druhej strane otázka z absurdného divadla. Skutočne sa potrebujeme osobitnou spätnou väzbou uisťovať, že dodržujeme základné pravidlá hry? Ak by sme ich nectili, nemali by sme (pod
„sme“ tu myslím minimálne vedúcich katedier a študijných prodekanov) to vedieť aj bez toho, aby sme útrpne počkali na anonymné
„udanie“ na konci semestra (okrem JLF, kde sa zrejme častejšie
dá vyjadrovať aj po jednotlivých prednáškach a cvičeniach)? Som
hlboko presvedčený, že v takýchto veciach si musíme robiť poriadok rýchlejšie a účinnejšie, ako nám ponúka dotazníková schovávačka.
Moje srdce potešili otázky „vyučujúci vyvolal záujem o predmet“
a „na kurze som sa dozvedel viac ako z učebníc“. Ďakujem za ne
preto, lebo sú podľa môjho názoru esenciou toho, čo tušíme ukryté
v slovách „výborný učiteľ“. Na rozdiel od spočítateľných a obodovateľných publikácií a citácií totiž neraz hodne vágne pracujeme
s tou vzácnou esenciou „Pán učiteľ“, „učiteľ, na ktorého nikdy nezabudnem“, „učiteľ, bez ktorého by som sa pre moje životné poslanie
nikdy nezapálil“. Alebo ste si istí, že dnes väčšina študentov vie aj
pol roka po skúške čo i len to, ako sa volali vyučujúci daného kurzu?
Na prednáškach EXU sme tentoraz mohli počuť aj to, že žiadna
demokracia nemôže fungovať, ak sa nezabezpečí dozor nad jej
dodržiavaním. A aj názor, že v nasledujúcich desiatich rokoch sa
univerzity prestanú posudzovať podľa typov, pretože do popredia
sa dostane ich meno (značka). Zároveň sa zintenzívni boj o talenty.
Tak teda veďme študentov UK k schopnosti vybrať si samostatne
a zodpovedne aj zdroj poznatkov. Nebojme sa striktne vyžadovať,
aby deklarované pravidlá štúdia neboli len smiešnym pamfletom.
Reálne si ctime Učiteľov, ktorí inšpirujú mysle svojich žiakov. Veďme
sa ku kvalite vzdelania (značka: UK).
M. Dúbrava, prorektor UK
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Diskutujme v letnom semestri
V májovom čísle Našej univerzity budeme diskutovať o „Rozvoji
za europeniaze 2008 – 2013: Aké šance mala a má UK“. Posledné vydanie v tomto semestri prinesie tému „Komplexná akreditácia UK: byrokracia i stimul na rozvoj“. Príspevky k uvedeným
témam nám posielajte na adresu nasa.univerzita@rec.uniba.sk
do 7. júna v prípade májového vydania, resp. 25. júna 2008 do
júnového vydania.

Spr av odajs tv o

Sme majstri Slovenska
Florbalové družstvo mužov VŠK FTVŠ UK (predtým pôsobiace ako
Hurikán Bratislava) pod taktovkou absolventov FTVŠ UK, predovšetkým
hrajúceho trénera Mgr. Mareka Marušinca dosiahlo významný úspech.
Stalo sa majstrom Slovenska vo florbalovej extralige v sezóne 2007/2008.
Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK, ktorý úspešne reprezentuje
univerzitu a Fakultu telesnej výchovy a športu už desať rokov na domácich a svetových súťažiach v gymnastických športoch, plávaní a v tanečnom športe spravil vo svojom vývoji dôležitý krok. Pred dvomi
rokmi rozšíril svoju pôsobnosť o sekciu hier, konkrétne o florbal a basketbal.
Čo sa družstvu nepodarilo v roku 2007, keď získalo „len“ strieborné
medaily – sa stalo 19. apríla 2008. V prvom finálovom zápase v športovej hale prof. Rovného na FTVŠ UK zvíťazilo 5 : 4 a získalo šancu na
majstrovský titul. V druhom finálovom zápase v Trenčíne, ktorý bol až
do konca dramatický, zvíťazili naši florbalisti 7 : 6. Fanúšikovia vytvorili
na pôde súpera družstvu florbalistov VŠK FTVŠ UK domácu atmosféru.
Hráči sa svojim priaznivcom a obdivovateľom odmenili florbalom, ktorý je najlepší na Slovensku!
O týždeň v Bratislave na Majstrovstvách sveta vo florbale v skupine C
vyhralo reprezentačné družstvo Slovenska finále a postúpilo do skupiny B. Tým sa otvorili Slovensku možnosti hrať florbal na skutočne
svetovej úrovni. Takej, akú predviedli reprezentanti Kanady, ktorí si
zvolili na prípravný zápas pred Majstrovstvami sveta v Bratislave práve
tím VŠK FTVŠ UK.
Úspech nášho florbalového družstva mužov podčiarkuje i skutočnosť,
že brankár z nášho vysokoškolského športového klubu Mgr. Adam
Kalčok, absolvent FTVŠ UK, bol vyhlásený za najlepšieho hráča Majstrovstiev sveta vo florbale v skupine C!
Ešte raz blahoželám florbalovému družstvu mužov k majstrovskému
titulu. Tento úspech bol dosiahnutý výbornou spoluprácou celého
kolektívu, krásnou technickou hrou a vysokým športovým nasadením.
Zároveň ďakujem za podporu vedeniu FTVŠ UK za vytváranie podmienok pre tréningový proces a vedeniu Univerzity Komenského za poskytnutie autobusu na finálový zápas.

Florbalové družstvo Vysokoškolského športového klubu má dôvod na radosť.
Zdroj: Doc. Strešková

A ešte niečo na záver: Chlapci, skutočne mi bolo cťou Vás vidieť
hrať. Na všetkých zápasoch, nielen na tých finálových. Ale práve ten
posledný bol nádherný, bol odmenený úspechom, ktorý ste si zaslúžili, lebo hráte najkrajší florbal na Slovensku.
Doc. PhDr. Elena Strešková, PhD., prezidentka VŠK FTVŠ UK
Poznámka k titulnej strane:
Dni otvorených dverí prilákali do Botanickej záhrady tisíce návštevníkov.
Viac o téme na stranách 9 a 12.

S p r a vod a js t vo

Minister ocenil A. Kurtanského za zásluhy
Veľkú Medailu sv. Gorazda za dlhodobé zásluhy na rozvoji slovenského školstva získal MUDr. Alexander Kurtanský, podpredseda odborového
zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a zároveň vysokoškolský učiteľ vo Fyziologickom ústave LF UK. Pri príležitosti 60. výročia narodenia
a vyše pätnásťročnej činnosti v Rade vysokých škôl SR v prospech rozvoja slovenského vysokého školstva mu ju odovzdal podpredseda vlády
a minister školstva SR.
MUDr. Alexander Kurtanský vykonával v Rade vysokých škôl SR
dve funkčné obdobia funkciu podpredsedu. Aktuálne je predsedom
Komisie pre pracovno-právnu a sociálnu oblasť a členom Rady pre
rozvoj a financovanie Rady VŠ SR. Od roku 2007 je aj podpredsedom
Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a predsedom Zduženia vysokých škôl a priamo riadených organizácií.
Aktívne sa podieľal na legislatívnom procese v oblasti vysokoškolskej, ďalšieho vzdelávania, pracovno-právnej, zdravotníckej a rozpočtovej. Bol členom medzirezortnej Komisie expertov pre hodnotenie
pracovných činností v rozpočtovej sfére ako zástupca vysokých škôl
Slovenskej republiky. Podarilo sa mu presadiť adekvátne zaradenie
učiteľov a zamestnancov VŠ v Katalógu pracovných činností a s tým
súvisiace odmeňovanie. Prijatím prechodných ustanovení v Zákone
o verejnej službe, ktoré navrhol v legislatívnom procese, sa podarilo

zachovať sociálne postavenie veľkého počtu zamestnancov vysokých
škôl.
Absolvoval dlhodobé odborné pobyty v zahraničí (Paríž, Brusel)
a tiež študijné pobyty EÚ zamerané na ďalšie a celoživotné vzdelávanie “CEDEFOP” (Belfast, Brusel, Nancy a Thessaloniki). Bol členom
Výkonného výboru programu Leonardo da Vinci Slovenskej republiky. Je členom Správnej rady SAAIC. Vedecko-výskumne sa zameriaval na zmeny respiračného metabolizmu počas emočného stresu,
lítiumterapiu, nerelaxačné polohy hrudníka, bronchodilatáciu počas
inhalácie NO. Má 67 citácií v SCI. Jeho lekárske špecializácie (biomedicínska kybernetika a organizácia zdravotníctva a sociálne lekárstvo)
úzko súvisia s riadením a sociálnou oblasťou.
RNDr. Anna Maťašeje,
podpredsedníčka ZO OZ PŠaV pri LF UK

Študenti medzinárodného manažmentu diskutovali o eure
V súčasnosti k najviac diskutovaným témam na Slovensku patrí
problematika eura. Študenti programu „Medzinárodný manažment“
Fakulty managementu UK mali príležitosť o tejto téme dňa 8. apríla
2008 diskutovať s poprednou predstaviteľkou bankového sektora na
Slovensku – s pani Reginou Ovesny-Straka.
Zamerali sa na konkrétne postupy pri zavádzaní eura v podmienkach
Slovenskej republiky. Hovorili o výhodách a nevýhodách zavedenia
eura, či o konkrétnych opatreniach zavádzaných Slovenskou sporiteľňou, a. s. Študenti sa oboznámili aj s pripravovanou koordináciou
a rozhodovacími mechanizmami Európskej únie v nadväznosti na
zavedenie eura v SR. Stáva sa tradíciou, že na Fakulte managementu
UK diskutujú so študentmi odborníci z praxe o aktuálnych problémoch
a odovzdávajú im svoje praktické skúsenosti. Návšteva pani Reginy
Ovesny-Straka sa stretla s veľkým úspechom a mala pozitívny ohlas
v akademickej obci nielen medzi študentmi ale aj medzi pedagogickými pracovníkmi.
doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD., FM UK

Ilustračné foto. Zdroj: europa.eu

Taiwanská obchodná politika zaujala študentov
Fakulta managementu privítala významných zahraničných hostí – taiwanských obchodných predstaviteľov – riaditeľa ekonomickej divízie Bena
J. B. Wu a jeho zástupcu Franka Lu z Taipejského zastupiteľského úradu (Taipei Representative Office), ktorý je najvyššou taiwanskou inštitúciou
na území Slovenskej republiky.
Univerzita chce spolupracovať s taiwanskými školami
Oboch hostí dňa 31. marca 2008 privítal na pôde fakulty jej dekan
prof. Ing. Jozef Papula, PhD., ktorý s obomi predstaviteľmi prerokoval
viacero aktuálnych tém s cieľom nadviazať nové kontakty s touto ekonomicky vyspelou krajinou Juhovýchodnej Ázie. V priebehu stretnutia
si dohodli konkrétne formy spolupráce. Nejde len o spoluprácu finančnú ale aj o otázky participácie Taiwanu na vybraných študijných programoch či spolupráca UK s vysokými školami na Taiwane. Okrem hlavného mesta Taipei chce fakulta spolupracovať aj v iných priemyselných
a obchodných centrách krajiny (Kaoshung, Hualien, Taitung).
Dôležitým bodom stretnutia boli možnosti vzájomnej výmeny pedagógov ako hosťujúcich profesorov a v neposlednom rade možnosti
poskytovania vládnych štipendií slovenským študentom, ktorí sa rozhodli študovať na taiwanských vysokých školách. Konkrétne okruhy
vedecko-technickej spolupráce sa budú riešiť neskôr na dohodnutých
pravidelných stretnutiach. Obe strany konštatovali veľký význam budúcej spolupráce, dôležitý finančný efekt a promptnejšie uvádzanie
vybraných projektov do života.
Wu predstavil obchodnú politiku na Taiwane
Po skončení stretnutia sa obaja hostia presunuli do posluchárne,
v ktorej už čakali študenti druhého a štvrtého ročníka FM UK. Študenti

si prišli vypočuť prednášku pána Wu na tému „Predstavenie obchodnej politiky Taiwanu“. Uvedená prednáška bola prvou prednáškou
z novopripravovaného cyklu prednášok v rámci predmetu „Medzinárodný obchod“.
Prednáška, ktorá sa uskutočnila pred zaplnenou posluchárňou, zaujala študentov nielen svojim obsahom ale aj bezprostrednosťou prednášajúceho. Pán Wu priniesol nový pohľad na Taiwan tesne po tamojších prezidentských voľbách. Okrem postavenia Taiwanu, ktorý je
štvrtý hospodársky najvýznamnejší partner Európskej únie, zdôraznil
významné postavenie svojej krajiny vo svetovom obchode. Zároveň
sa dotkol aj viacerých „citlivých“ tém, medzi ktoré bezpochyby patria
aj vzťahy s Čínou. Vystúpenie pána Wu sprevádzal aktuálnymi vstupmi,
predovšetkým konkrétnymi ekonomickými ukazovateľmi, pán Lu.
V závere prednášky pán Wu zodpovedal viaceré študentské otázky,
týkajúce sa politiky, ekonomiky a postavenia Taiwanu v rámci medzinárodných organizácií. Koniec prednášky obohatil pán Lu viacerými
slovenskými frázami. Obaja predstavitelia zožali zaslúžený aplauz
a všetci študenti sa zhodli na tom, že takáto forma výučby je originálnym spestrením vyučovacieho procesu. Prináša nielen nové originálne
témy ale aj odlišný pohľad na svet, než je prezentovaný slovenským
pedagogickým zborom.

Ing. Igor Melíšek, FM UK (redakčne krátené)
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Hodnotenie výučby a vyučujúcich –
povinnosť či vôľa?
Okrem pôsobenia prostredníctvom oficiálnych akademických orgánov majú študenti možnosť ovplyvňovať činnosť univerzity v jej základnej
činnosti – vzdelávaní – aj neformálnymi kanálmi. V oblasti riadenia kvality je dôležitou formou participácie študentov možnosť aspoň raz
ročne sa formou anonymného dotazníka vyjadriť o kvalite výučby a o učiteľoch. Je to možnosť daná zákonom o vysokých školách. Osobne si
myslím, že by sa pre študentov, ktorým veci vlastné ležia na srdci, mala stať samozrejmou povinnosťou. A to nielen preto, že „nemému
dieťaťu ani vlastná mať nerozumie“.
Vypožičiam si jeden odsek z článku „Študent je kritik“ nádejnej žurnalistiky, ktorá
sa v minulom čísle NU okrem iného vyjadrila
aj takto: „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“. Najprv
som sa potešila – ak je študent z podstaty
kritik, rád bude svojimi poznámkami zapĺňať
dotazníky alebo webové študentské ankety,
aby si vo svojom svätom rozhorčení minimálne „uľavil“, prípadne pridal svoju trošku
na narastajúcu kopu nespokojnosti, s ktorou sa, ak dostatočne narastie, bude musieť
niečo podniknúť. Druhá časť citovanej vety
však nivelizuje aj sväté rozhorčenie, aj vieru
v možnú vlastnú objektivitu. Alebo tento výrok vyjadruje aj čosi viac? Zdá sa mi priam
symbolicky výpovedný. O čom rozprávam?

Do roku 2004 prevládala papierová forma
dotazníka a odovzdávanie vyplnených formulárov do špeciálnej schránky spravidla
na študijných oddeleniach, v ďalších rokoch
(z podnetu vyššie spomenutého projektu)
pribudla aj elektronická forma, keď študenti vypĺňajú formulár umiestený na webe.
Oprávnenosť vstupovať do elektronickej
ankety študenti spravidla preukazujú prostredníctvom svojej čipovej karty; po overení totožnosti sa údaje o účastníkovi vymažú a vyplňovanie dotazníka tak ostáva
anonymné.

Dotazníky
vypĺňa tretina študentov
Tak teda poporiadku. Najprv stručné hodnotenie študentskej ankety, ako sme ho
pripravili do spisu Komplexnej akreditácie
UK, ktorej povinnou súčasťou je aj takáto
kapitola:
Na UK bol od apríla 2004 realizovaný projekt Systém automatizovanej analýzy študentskej ankety na UK, ktorého cieľom bolo
vytvoriť, overiť a do praxe zaviesť elektronický systém určený na uskutočnenie každoročného hodnotenia výučby a učiteľov
študentmi UK a štatistické spracovanie tohto
hodnotenia. Niektoré fakulty prevzali tento
systém a naďalej ho využívajú, niektoré fakulty uprednostnili vlastný prístup k realizácii
študentskej ankety.
Vzhľadom na rôznorodosť univerzity ponecháva UK organizovanie študentskej
ankety v kompetencii jednotlivých fakúlt.
Preto anketa na fakultách nemá jednotnú
formu ani spôsob vyhodnotenia. Na FaF,
FM, FMFI, FSEV prebieha po semestroch,
teda dvakrát do roka. Aj spôsob organizovania ankety sa líši – organizátorom je buď
vedenie fakulty a samotní učitelia alebo vedenie fakulty v spolupráci so študentskou
časťou akademického senátu. Niektoré fakulty prenechávajú usporiadanie ankety
celkom na študentov (PraF, FMFI, PriF)
a pokladajú to za transparentnejšie riešenie
z pohľadu hodnotiacich.
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lupráci so zástupcami študentov. Vedenie
fakulty sa s výsledkami oboznámi a na niektorých fakultách výsledky ankety aj zverejňuje celej akademickej obci, resp. sa tejto problematike venuje stretnutie dekana
s akademickou obcou. V každom prípade
dekan fakulty vyzýva vedúcich katedier
alebo ústavov (niekde gestorov predmetu),
aby v prípade nepriaznivého hodnotenia
prijali opatrenia na odstránenie nedostatkov. Týmito opatreniami môže byť pohovor
s dotyčným vyučujúcim, krajným riešením
je (napr. pri opakovanom zlom hodnotení)
aj pridelenie predmetu/kurzu inému učiteľovi. Právnická fakulta zostavuje zoznam
desiatich najlepšie a desiatich najhoršie
hodnotených, každoročne zoznam desiatich najlepšie hodnotených učiteľov zverejňuje a najlepšieho navrhuje rektorovi UK
na ocenenie.
Pripomienky študentov k jednotlivým predmetom alebo k celému študijnému programu prerokúvajú dekani s príslušným gestorom predmetu a garantom študijného
program s cieľom skvalitniť obsah ponúkaných študijných programov.

Realita „N“

Ilustračné foto. Zdroj: www.le.ac.uk
Počet otázok na jednotlivých fakultách
kolíše od 4 do 38, pričom vedenia fakúlt
pružne reagujú na pripomienky študentov
a tak sa anketový formulár vo viacerých
prípadoch za posledných šesť rokov vyvíjal.
Okrem odpovedí na otázky formulára majú
respondenti priestor aj na vyjadrenie svojich pripomienok a námetov, na Jesseniovej
lekárskej fakulte v Martine dokonca aj po
každej prednáške, stáži či cvičení.
Percentuálne vyjadrenie účasti študentov
na ankete sa líši a závisí nielen od fakulty,
ale mení sa aj z roka na rok. Priemerná
účasť za celú univerzitu bola za posledný
akademický rok, resp. semester 37 %, za
celé hodnotené obdobie okolo 31 %.
Vyhodnotenie anketových formulárov vykonávajú spravidla študijní prodekani v spo-

Toľkoto oficiálna správa pre potreby Komplexnej akreditácie UK. Cítite tú akademickosť, strnulosť a úradnícky jazyk? Nuž presne tak vyzerá aj naša UK študentská anketa
v praxi a vyššie uvedené slohové cvičenie
len kopíruje jej nelichotivý faktický stav.
Okrem FMFI, kde anketa a jej vyhodnocovanie funguje vďaka aktívnym študentom
a osvietenému vedeniu temer príkladne,
väčšina fakúlt (ale sú aj menej početné výnimky) ju berie ako nevyhnutnú záťaž nadiktovanú zákonom a študenti väčšiny fakúlt ako možnosť, ktorú je najjednoduchšie
ignorovať. Zamýšľam sa nad príčinami a na
základe skúseností predošlých rokov mi to
vychádza asi takto:
Napriek vyššie zmienenému projektu študentskej ankety, ktorý bol iniciovaný z rektorátu, ktorému predchádzala pomerne
dobrá informačná kampaň a v prvom roku
mala aj slušnú účasť, sa navonok nič prevratné, prirodzene, nestalo. Nepochybujem
však o tom, že podobne ako pán rektor veľmi pozorne čítal hlavne poznámky študentov mimo hlavných kolóniek, zaoberali sa
nimi aj dekani. Bol to však akýsi zahrievací,
skúšobný ročník, ktorý síce naznačil, kde,
čo a ako by mohlo byť lepšie, s čím a s kým

T é m a č ísla: Kvalita štúdia a š tudentský dotazník
je spokojnosť, čo a koho by sme radšej
nemali, ale na základe jednorazových a percentuálne nie presvedčivých zistení nemožno očakávať radikálne zásahy. A ďalší rok,
namiesto predpokladaného vylepšovania
dotazníka a zvyšovania počtu respondentov, prišla taká obyčajná našská realita N.
Nie sú financie (projekt bol ukončený, teda
peniažky ďalej neplynú a keďže v rozpočte
UK na to neboli vyčlenené, musíte si to fakulty zabezpečiť sami), nebudem robiť nič
navyše, nechce sa mi, nemá to zmysel,
načo je to dobré, nemám čas, nerušte naše kruhy, nič nemeňme, nechajte nás na
pokoji.
A tak prebiehala anketa tak, ako ju poznáme – z povinnosti a veď treba aj niečo
vykázať.
Ako študijná prorektorka mám možnosť
občas nahliadať do fakultných hrncov, hlavne vtedy, keď z nich už kypí. Sami študenti
mi prichádzajú vyrozprávať svoje problémy,
väčšinou s poukazom na konkrétnu príčinu
z druhej strany. Často neviem pomôcť ani
vtedy, keď pokladám študentskú informáciu za dôveryhodnú a objektívnu. Uznajte,
milí študenti, že nemôžem obhajovať „vašu“
pravdu argumentom „jeden študent mi

povedal“. Ak by to bola zhodná výpoveď
hoci len anonymných napríklad desiatich
vás, to je už „iné kafe“. Možno práve anketa môže byť tým pomocným nástrojom na
podporu dobrej a spravodlivej veci, avšak
len za predpokladu, že sa nebude potácať na úrovni neakceptovateľne nízkych
percent.

Študenti FMFI
chcú organizovať anketu
Milí študenti, píšem tieto riadky v čase,
keď sa veľmi aktivizujete vo veci platenia
školného. Ak je mediálny komentár „viac
ako 1200 študentov UK sa podpísalo pod
petíciu odporu voči neoprávnenému vyberaniu školného na UK“ pravdivý, dokazujete, že ak Vás hodne tlačí päta, viete sa
zmobilizovať. (Škoda len, že práve v prípade školného míňate energiu v nesprávnom
čase a voči nesprávnemu adresátovi.) Ak
by ste porovnateľný objem záujmu venovali
svojej alma mater napríklad aj v študentskej ankete, váš profit by bol určite vyšší.
Na Kolégiu rektora v januári 2008 som
prezentovala pánom dekanom študentskú
anketu pripravenú študentmi FMFI. Svoje

know how ponúkli aj iným fakultám. Sú
schopní prispôsobiť obsah a otázky špecifickým požiadavkám fakúlt, zabezpečiť
„reklamu“ a vyhodnotenie, tútorovať celý
priebeh. Teda „full servis“ za veľmi slušnú
cenu.
Nemyslím si, že aj dobrá študentská anketa bude liekom na všetky vaše problémy,
ale minimálne môže na zlý stav čohosi upozorniť. A naopak, nenapadlo vám ešte, že
dobrý a obľúbený učiteľ si od vás zaslúži
aspoň takúto vďačnosť a nepriamu pochvalu?
Ak som vás trochu vyprovokovala k úvahe
nad užitočnosťou študentskej ankety a dospejete k názoru, že chcete vyplniť zmysluplnú anketu, skúste po prvé skúmať, či tá
„vaša“ fakultná takou je. Ak áno, gratulujem, niet prekážok. Ak sa Vám nezdá, mám
dobrú správu: ponuka študentov „matfyzu“
stále platí. Pomocou študentských zástupcov v akademických orgánoch ju iste dokážete presadiť.
Prajem Vám pokojné a úspešné skúšobné obdobie.
Anna Predmerská,
prorektorka UK

Študenti
sa málo vyjadrujú k štúdiu
Študentská anketa alebo dotazník má priniesť výsledky spokojnosti študentov s kurzami a vyučujúcimi. Je to skvelá príležitosť,
ako sa anonymne vyjadriť, či sú s kurzom spokojní, nespokojní,
alebo čo by sa malo zmeniť.
Namiesto frflania a šomrania, ktoré k ničomu nevedú, môžu
študenti slobodne vyjadriť svoj názor v krátkom dotazníku. Filozofická fakulta UK napríklad oslovuje svojich študentov prostredníctvom študijného oddelenia alebo fakultných mailov.
Anketa zahŕňa dvadsať výrokov a pri každom študent zaškrtne
jednu z hodnôt 1 – 5 (úplne súhlasím – vôbec nesúhlasím). Tiež
sa pomocou dotazníka môžu svojim vyučujúcim poďakovať. Vedúci všetkých katedier dostanú výsledky o pedagógoch k dispozícii
a vďaka nim majú možnosť tých, čo obstáli najlepšie/najhoršie
oceniť.
Treba povedať, že nie vždy sú dotazníky objektívne a študenti
takto môžu mať tendenciu „pomstiť“ sa tomu vyučujúcemu, ktorý
im napríklad dal zlú známku. Avšak ak istý vyučujúci vykazuje
dlhšiu dobu zlé hodnotenie, dá sa hovoriť o objektívnom ukazovateli jeho kvality.
Fakulty sa s obrovským záujmov študentov o dotazník nemôžu
chváliť. Študenti majú totiž pocit, že na ich názore nikomu nezáleží a akýkoľvek dotazník zapadne prachom a nič sa tým nezmení.
Záujem teda súvisí s reálne viditeľnými zmenami.
Podľa rektora by bol objektívnejšou formou získavania informácií o štúdiu dotazník pre absolventov. Po pár rokoch sa totiž každý
pozerá na určité veci s odstupom a chladnejšou hlavou. Absolventi sa už nikomu nepotrebujú mstiť, naopak, sú radi, ak môžu
so svojou alma mater spolupracovať. Ich odpovede môžu byť
teda tiež hodnotným zdrojom informácií.

Anketa filozofickej fakulty
obsahuje tieto výroky
• K dispozícii bol dostatok dostupnej študijnej literatúry.
• Podmienky, ktoré vyučujúci stanovil pre absolvovanie kurzu, boli dodržané.
• Vyučujúci ochotne odpovedal na všetky otázky.
• Vyučujúci dával priestor na diskusiu.
• Kurz ma naučil, ako mám uplatňovať získané poznatky
v praxi.
• Vyučujúci akceptoval aj iné názory ako svoje vlastné.
• Na vyučovaní som sa zúčastňoval rád.
• Vyučujúci sa správal k študentom kolegiálne.
• Kurz vyžadoval aj samostatné štúdium a prípravu.
• Vyučujúci prednášal zrozumiteľne, dobre som mu rozumel.
• Kurz ma naučil, ako sa riešia odborné problémy v danej
oblasti.
• Časový rozvrh kurzu bol v priebehu semestra dodržaný.
• Poznatky získané na tomto kurze v budúcnosti určite využijem.
• Za tento kurz by malo byť viac kreditov.
• Vyučujúci vyvolal záujem o predmet.
• Počas semestra som mal možnosť pravidelne konzultovať
s vyučujúcim.
• Na kurze som sa dozvedel viac ako z učebníc.
• Názorné a praktické príklady boli prezentované dobre.
• Podmienky pre absolvovanie kurzu boli vopred stanovené.
• Kurz mi poskytol nové poznatky a informácie.

Lenka Mlynčeková
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Novela zákona o vysokých školách
a školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia
Princíp platiť školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia bol
uvedený ešte v pôvodnom zákone o vysokých školách z roku
2002. Kvôli nedôslednostiam niektorých formulácií tento princíp
nebolo možné aplikovať (podľa jedného ustanovenia sa mal vzťahovať aj na študijné odbory, ktoré boli podľa starého zákona, aj
na študijné programy, ktoré boli podľa nového zákona; podľa iného ustanovenia len na študijné programy), a preto vysoké školy
nevyberali školné od študentov, ktorí prekračovali štandardnú dĺžku
štúdia a študovali v študijných odboroch.
Novela zákona z roku 2007 odstránila uvedené nepresnosti
a jasne stanovila povinnosť študentov platiť školné za prekročenie
štandardnej dĺžky štúdia (v prvých dvoch stupňoch štúdia – v bakalárskom, resp. magisterskom, doktorskom či inžinierskom stupni; nie v 3. stupni – v doktorandskom), pričom rektor môže v odôvodnených prípadoch z vážnych dôvodov odpustiť školné, alebo
ho znížiť.

Za akých podmienok sa bude odpúšťať školné

jatí po 1. septembri 2007 si môžu vybrať jedno štúdium, za ktoré
budú platiť a jedno, za ktoré nebudú, kým študenti prijatí pred
1. septembrom 2007 nemajú túto voľbu. Ak by ju však mali, bol by
porušený princíp jedno štúdium v danom stupni zadarmo (napr. tri
roky bakalárskeho štúdia zadarmo, t. j. 1,5 roka v jednom programe a 1,5 roka v druhom programe). Ale aj na týchto študentov
sa vzťahuje možnosť odpustenia či zníženia školného.

Pohľad daňového poplatníka
Jedným z najproblematickejších prípadov prekročenia štandardnej dĺžky štúdia sa zdá byť prípad, keď sa študent zapísal na dve
školy, ale chodil iba na jednu. Z pohľadu študenta sa zdá presvedčivé, že by nemal platiť školné za prekročenie štandardnej dĺžky
štúdia, veď nechodil na prednášky, semináre či cvičenia, jednoducho nekonzumoval žiadnu službu na druhej škole. Tento – podľa
zdravého rozumu na prvý pohľad – správny záver je však problematizovaný či vyvrátený nasledovnými argumentmi.

Tá druhá vysoká škola (B) mala študenta v evidencii k 31. 10.
a dostala z MŠ SR na neho plnohodnotnú dotáciu, pretože k toVzhľadom na to, že študent môže prekračovať štandardnú dĺžku
muto dátumu sa odovzdávajú počty študentov a previerka plneštúdia z veľmi rozmanitých dôvodov, pričom niektoré sú z hľadiska
nia školských povinností je zvyčajne až na konci akademického
odpustenia školného zreteľa hodné (napr. vážne zhoršenie zdraroka. Na konci akademického roka študijné oddelenie školy B
votného stavu alebo ťažká sociálna situácia v prípade štúdia jedpreverí, či splnil podmienky na ukončenie ročníka a študent v príného študijného programu; súbežné štúdium v dvoch študijných
pade ich nesplnenia dostane oznámenie o vylúčení zo štúdia. Tento
programoch, ak študent dosahuje výborný prospech) a iné nie
študent však mohol dovtedy využívať postavenie študenta. Naprí(napr. pohodlnosť či lenivosť), na Univerzite Komenského sme
klad celý rok mohol bývať na internáte danej školy. Ale internát modohodou s dekanmi prijali smernicu, v ktorej sú stanovené podhol dostať aj na prvej škole (A), kde reálne študuje.
robné pravidlá odpúšťania, resp. znižovania školného.
V prípade súbežného štúdia je vážnym
dôvodom na odpustenie alebo zníženie
školného iba prospech. Do váženého
študijného priemeru 1,2 odpúšťame školné, do 1,5 ho znižujeme o 25 až 50 %.
V prípade prekročenia štandardnej dĺžky štúdia z iných dôvodov odpúšťame
alebo znižujeme školné najmä v nasledujúcich prípadoch: študentka/študent
je držiteľom preukazu ZŤP, alebo má
dlhodobé zdravotné problémy, alebo je
aktuálnym reprezentantom na OH, MS,
ME, alebo bola/bol na materskej dovolenke, alebo má ťažkú sociálnu situáciu.
V tom poslednom prípade musí dosahovať vážený študijný priemer do 1,8. Samozrejme, môžu sa vyskytnúť aj iné vážne dôvody. Spomedzi nich berieme na
zreteľ napríklad mobilitu študentov, ktorá bola schválená fakultou, ale spôsobila, že študent musel získať ešte nejaké
kredity aj po jej uskutočnení, keď mal
získať kredity na tejto mobilite, ale z dôvodov odlišných učebných plánov ich
nemohol získať.
Veľa sa diskutovalo o súbežnom štúdiu v prípade študentov, prijatých pred
1. septembrom 2007. Ani v prípade takéhoto súbežného štúdia, hoci sa dĺžka
štúdia započítava osobitne a podľa toho v druhom roku štúdia bude platiť za
obe štúdiá, nie je porušený princíp jedno štúdium v danom stupni zadarmo.
Jediný rozdiel je v tom, že študenti pri- Ilustračné foto. Zdroj: www.europarl.europa.eu
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Na lepšiu ilustráciu predpokladajme „vychytralého“ študenta:
jeden z týchto internátov mohol pod rukou za úplatu prepustiť niekomu inému. Žiaľ, tento fenomén „obchodovania“ s ubytovaním sa
skutočne dial. Z pohľadu daňového poplatníka teda konzumoval
službu tým, že škola B na neho dostala dotáciu. Navyše škola, na
ktorej bude študovať, už nedostane dotáciu, pretože zákon stanovuje, že na študentov, ktorí prekračujú štandardnú dĺžku štúdia,
škola A nedostane dotáciu. Ak teda škola A od neho vyberie
školné, bude to len časť nákladov spojených so štúdiom, pretože
maximálne školné je vlastne iba 50 % priemerných nákladov na
jedného vysokoškoláka (cca 45-tisíc korún). V zásade školy stanovovali nižšie školné, ako je toto maximum, takže škole aj po vybratí
školného bude chýbať viac ako 50 % prostriedkov na študenta.
Ak pôjde o študenta drahšieho študijného programu – napr. všeobecného lekárstva 4. až 6. ročníka, kde sú náklady na jedného
študenta 146 tisíc korún, bude deficit nákladov na neho minimálne 100 tisíc korún. A tie sa musia akoby na základe solidarity
vykryť z dotácie na ostatných študentov, v skutočnosti však znížením kvality podmienok štúdia.

Školné slúži na zlepšenie kvality štúdia
Samozrejme, to je opis len jedného z mnohých typov prípadov.
Ak študent na škole B oznámil včas (pred 31. 10.), že zanecháva
štúdium na nej a má o tom potvrdenie, tak škola nedostala na
neho dotáciu zo štátneho rozpočtu a podľa zdravého rozumu sa
to môže považovať za dôvod na odpustenie školného, hoci študent blokoval jedno miesto v plánovanej kapacite školy. Je to
v niečom podobné prípadu, keď si kúpite lístok na vlak a dostatočný čas pred jeho odchodom ho vrátite. Vtedy dostanete povedzme 90 % ceny lístka späť. Ak však požiadate o to až po odchode vlaku, nedostanete vrátené nič, pretože to sedadlo nemohla
prepravná spoločnosť využiť iným cestujúcim. Úvaha o štúdiu na
dvoch školách sa v zásadných súvislostiach vzťahuje aj na štúdium na dvoch fakultách jednej školy, pretože fakulty dostávajú
prostriedky na študentov odvodene od metodiky rozdeľovania
dotácií na školy.
Na väčšine najlepších vysokých škôl v USA, ktoré patria k špičke
vysokých škôl vôbec, je školné plošné a nemalé (desiatky tisíc
dolárov). Nik zo študentov nebojuje proti vlastnej škole, pretože
si uvedomuje, že kredit ich diplomov je spoluurčovaný kvalitou
štúdia, na podporu ktorej sa využíva aj školné. Jednoducho, elementárna lojalita k alma mater je im samozrejmá. Naopak, mnohí

z absolventov ju finančne podporujú potom, ako sa stali úspešnými. Na dobrých univerzitách sú to ročne desiatky miliónov dolárov. Pritom treba zdôrazniť, že žiadna z tých najlepších univerzít
v USA nepokrýva svoje náklady len zo školného – aj pri tých najlepších to býva menej ako polovica nákladov.
Aj vzhľadom na iný daňový systém u nás, vyššie daňové zaťaženie a odlišnú tradíciu som verejne vystupoval proti plošnému
zavedeniu školného. Zavedenie školného v prípade prekročenia
štandardnej dĺžky štúdia je istým kompromisom a výrazom obmedzených možností štátu. Nepochybne by sme mohli diskutovať
o tom, či sa to nedalo riešiť napríklad naplnením programových
vyhlásení predchádzajúcich vlád i súčasnej vlády a prekonať hlbokú podfinancovanosť slovenských škôl, a to nielen vysokých, ale
aj základných a stredných.
Národná rada SR však prijala novelu zákona a jej poslanci sú
zodpovední za jeho znenie. Ako predstaviteľ verejno-právnej inštitúcie uznávam koncepciu právneho štátu, ktorý je v plnom rozsahu viazaný právom a v ktorom sa uplatňuje zásada zákonnosti
(legality) spočívajúca v dodržiavaní právnych noriem. Verejné vysoké školy sú financované z verejných prostriedkov, môžu konať
len na základe zákona a v jeho medziach. Zákon o vysokých školách v znení posledných noviel je platný a účinný. Každý občan
ho musí rešpektovať. Ako rektor verejnej vysokej školy nezodpovedám za znenie zákona, ale zodpovedám za jeho uplatňovanie.
Záver 1: Študenti, ktorí prekračujú štandardnú dĺžku štúdia, sú
pre verejné vysoké školy finančne „stratovými“, pretože zo štátnej
dotácie na nich školy nedostanú finančné prostriedky a školné
môže pokryť nanajvýš 50 % nákladov. To je jednoduchá kalkulácia.
Záver 2: Študent, zapísaný na druhú vysokú školu, ale nechodiaci na ňu, vystupoval v systéme financovania nerozlíšiteľne od
študentov, ktorí na ňu chodili. A preto je v súlade s princípom
„jedno štúdium v danom stupni za štátne, ostatné za svoje“, keď
takýto študent platí školné.
Záver 3: Ak študenti spĺňali kritéria na odpustenie alebo zníženie
školného, tak som im vždy rád na návrh dekanov školné odpustil
alebo znížil.
František Gahér, rektor UK
Autor v článku použil aj časti textov, ktoré verejne publikoval
v novinách, najmä v Sme.

Poďte si zafilozofovať!
Byť študentom filozofickej fakulty a nestretnúť sa na hodinách
s povinným alebo aspoň povinne voliteľným predmetom filozofia?
Aj s tým sa stretáva veľa študentov našej fakulty. Možnosť, ako sa
dobrovoľne priblížiť k filozofii nespočíva len vo výberových predmetoch. Škola, presnejšie jej študenti a pedagógovia, vám ponúkajú
ešte jednu alternatívu v podobe „Filozofického diskusného krúžku“.
Nedostanete zaň síce žiadne kredity, no odchádzať budete určite
o čosi múdrejší.
Dalo by sa povedať, že Filozofický diskusný krúžok je ročníkovou
novinkou. Funguje od septembra 2007 a pokračuje naďalej, hoci
v letnom semestri s občasnými prestávkami, kvôli konferenciám
a prednáškam pedagógov. Voľného času bolo pomenej aj pre
študentov, ktorí okrem iného nechceli zanedbávať školu. Veď ako
vraví jeden zo zakladateľov Adam Balušík: „Keď chceme brať vážne aj školské povinnosti, musíme sa naučiť dočasne obetovať tie
mimoškolské.“
Pri vzniku krúžku či nosnej myšlienky založenia stáli Adam Balušík a Albín Bella, ktorí majú na starosti aj výber a vypracovanie
hlavných tém diskusie. Po výbere vhodnej témy oslovujú peda-

gógov a pozývajú ich k diskusii. Treba podotknúť, že doteraz sa
nestalo, aby niekto pozvanie odmietol.
Čo teda čakať od diskusného krúžku? Rozhodne nemá ísť o akési filozofovanie, ktoré by nám pripomínalo prednášky v škole. Dokonca sa na hodinách nepíšu žiadne testy. Cieľom je diskutovanie
o vopred vybranej téme, ktorá však posúva svoje hranice práve
podľa diskutujúcich. Veď filozofiou pre nás môže byť náš životný
štýl, či veci, ktoré okolo seba vnímame.
Prítomnosť pedagógov a študentov v žiadnom prípade nerozdeľuje krúžok na dve názorové strany. Akceptuje sa názor každého,
avšak musí byť podložený pádnymi argumentmi. Diskusie prebiehajú v príjemnej atmosfére, občas dokonca formou priateľského
rozhovoru, keď pedagógovia nemajú ostych rozhovoriť sa semtam aj o vlastnej rodine a súkromí.
Tak čo, naberiete odvahu a zapojíte sa aj vy? Tému, čas a miesto
najbližších stretnutí môžete nájsť na stránke:
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=2302
Eva Brezovská,
študentka 1. ročníka Katedry žurnalistiky FiF UK
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Chcem prekonávať samu seba
Naša študentka medicíny z LF UK Zuzana Nováčková o rok ukončí štúdium a chce sa uplatniť v praxi ako doktorka. Dosiahla však vynikajúce úspechy v oblasti, ktorá s medicínou veľa spoločného nemá. Už desať rokov súťažne beháva a vyhráva jedny preteky za druhými.
Ako sama zdôrazňuje, robí to pre radosť.
Trénujem každý deň a niekedy aj dvakrát za deň za každého
počasia.
• Rozmýšľala si venovať sa behu profesionálnejšie?
Nie, nikdy. Beh je moja radosť. Keby som sa mala začať na beh
sústrediť profesionálne, cítila by som tlak, že musím trénovať, vyhrať a tak ďalej. A to nechcem.
• Čo ešte túžiš dosiahnuť?
V prvom rade chcem vylepšiť svoje osobné rekordy. A možno
vyhrať nejaké väčšie preteky, ako polmaratón v Košiciach alebo
niekde v zahraničí. Časom by som skúsila zabehnúť aj maratón.
• Tri roky si behávala pod logom Maratón club Rača, od roku
2007 nesieš logo Slovenskej technickej univerzity. Prečo
nebehávaš pod logom UK?
Univerzitu Komenského budem reprezentovať ako doktorka,
vďačím jej za vzdelanie. Ale myslím si, že s behaním nemá nič
spoločné. Pod STU behávam preto, že tam pôsobí môj tréner
a štadión je hneď vedľa môjho domu.
• Ako zvládaš behanie popri škole? Alebo skôr školu popri
behaní...?
Mám to šťastie, že sa učím pomerne ľahko, takže mi popri škole zostáva dosť času aj na behanie, hoci sú obdobia, keď je to
náročné. Počas skúškového obdobia beriem behanie ako spestrenie dňa, dôvod aspoň na chvíľu vstať od kníh a prísť na iné
myšlienky.
• Kde sa vidíš o desať – dvadsať rokov?
Myslím si, že na Slovensku v nejakej ordinácii. A behávať budem
asi len sem-tam.
• Takže nemáš ambíciu stať sa superlekárkou a superbežkyňou v jednom?
Dúfam, že aspoň tou superlekárkou, ale behávať už budem iba
pre zdravie.
Lenka Mlynčeková
Zuzana počas Bratislavského polmaratónu koncom marca tohto roku.
Foto: Peťo Brichta

• Aký je to pocit pretrhnúť cieľovú pásku?
Je to super pocit. Keď sa mi to podarí, som vždy spokojná sama
so sebou. Viem, že čas, ktorý som venovala tréningu, mal zmysel.
Ale aj vtedy, keď nepretrhnem pásku, ale dobehnem do cieľa, je
to dobrý pocit. Človek je rád, že sa konečne môže vydýchať a nemusí bežať. Čiže pretekár cíti radosť vždy.
• Čo ťa motivuje pri súťažnom behu?
V prvom rade túžim prekonať svoje osobné maximum. Prekonanie
samej seba je väčšia motivácia ako prekonať rekord niekoho iného.
Okrem toho ma, samozrejme, motivujú súperky, ktoré bežia predo
mnou.
• Som rada, že spomínaš tie súperky. Ako sa znášate?
Sme kamarátky a poznáme sa. Pred pretekmi sa rozklusávame
a rozcvičujeme sa spolu. Tiež sa vždy pred i po pretekoch porozprávame. Ale v medziobdobí pretekov, keď nie sme spolu, sa
nenápadne sledujeme. Chceme vedieť, ako sa ktorej darí a rozmýšľame, ako je na tom s prípravou. Ale v podstate si úspech prajeme, nie je medzi nami žiadna rivalita.
• Odkedy sa venuješ behu a prečo ti učaroval práve tento
šport?
Venujem sa mu desať rokov od mojich pätnástich. A dostala som
sa k nemu úplnou náhodou. Ešte na základnej škole ma zobrali
na beh okolo jazera Kuchajda a ten som vyhrala. Odvtedy som
tam chodila pravidelne, až si ma všimol môj budúci tréner a spýtal sa, či nechcem behávať.
• Kto ťa trénuje a ako často?
Momentálne ma trénuje aj môj priateľ M. Fedák, ale predtým
to bol dlhé roky pán Štancel, ktorý založil Maratón club Rača.
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Zuzanine úspechy
2008: Národný beh Devín – Bratislava – 2. miesto
2007: Halové M-SR – 3000 m – 1. miesto
Národný beh Devín – Bratislava – 1. miesto
Polmaratón v Bambergu, Nemecko – 1. miesto
M-SR – 10 000 m – 2. miesto
Medzinárodný maratón mieru, Košice – polmaratón –
2. miesto
2006: Národný beh Devín – Bratislava – 2. miesto
M-SR v polmaratóne – 1. miesto
Európsky pohár, Banská Bystrica – 5000 m – 4. miesto
M-SR – 10 000 m – 1. miesto
Medzinárodný maratón mieru, Košice – polmaratón –
2. miesto
2005: Halové M-SR – 3000 m – 1. miesto
M-SR v cezpoľnom behu – 1. miesto
Národný beh Devín – Bratislava – 1. miesto
Európsky pohár, Tallin, Estónsko – 5000 m – 8. miesto
M-SR – 5000 m – 2. miesto
Medzinárodný maratón mieru, Košice – polmaratón –
2. miesto
2004: Egyptský polmaratón – 1. miesto
Národný beh Devín – Bratislava – 3. miesto
Medzinárodný maratón mieru, Košice – polmaratón –
3. miesto
2003: Medzinárodný maratón mieru, Košice –
polmaratón – 3. miesto
2002: Medzinárodný maratón mieru, Košice –
polmaratón – 1. miesto
25 km na dráhe – slovenský rekord do 23 rokov
Pozn.: M-SR: majstrovstvá SR.

A kt i v it y naš i ch p rac ov í sk

Za dva dni navštívilo Botanickú záhradu UK desaťtisíc ľudí
Víkend otvorených dverí „Bratislava pre všetkých“ každoročne priláka tisícky ľudí do bratislavských inštitúcií, ktoré sa vďaka podujatiu môžu spropagovať. Medzi najnavštevovanejšie patrí aj Botanická záhrada Univerzity Komenského. Jej dlhoročný riaditeľ Jaroslav Bella prezradil, čo so sebou
prináša deň otvorených dverí, čo mu robí radosť a čo nové záhrada pripravuje.
• Ako sa darí objavu dvadsiateho storočia Wollemi Pine?
Wolemia sa má dobre. Prežila tu už dva roky, odkedy sme ju 1. apríla
2006 dostali. V zime sa musí schovávať do skleníkov, aby „neprechladla“, lebo rozpätie teplôt má od mínus 10°C do plus 45°C. Báli sme sa,
aby nezmrzla, ak by tu bolo chladnejšie. Momentálne je opäť vo svojej
klietke a teší sa priazni návštevníkov.
• Počas víkendu 26. – 27. apríla 2008 sa otvorili brány viacerých
kultúrnych a iných bratislavských inštitúcií, medzi nimi aj Botanickej záhrady UK. Ako ste boli spokojní s návštevnosťou počas
dňa otvorených dverí?
Tešíme sa, že sa takáto akcia koná. Hoci sme univerzitná botanická
záhrada, patríme aj do mesta Bratislava. Popri kultúrnych aktivitách,
múzeách a Zoologickej záhrade sa sprístupnila aj Botanická záhrada
UK. Zmyslom podujatia „Bratislava pre všetkých“ je sprístupniť organizácie ľuďom aj v tých zákutiach, do ktorých normálne nevidia. Na
druhej strane treba povedať, že záhrada nie je koncipovaná na nával
toľkých ľudí. Za tieto dva dni utrpí toľko, ako to inokedy za dva mesiace
normálnej činnosti nie je možné. Niektorí ľudia sa vyjadrili, že záhrada
je veľmi pekná, ale prídu si ju inokedy pozrieť ešte raz.
• Koľko ľudí vás navštívilo?
V sobotu prišlo zhruba päťtisíc návštevníkov a v nedeľu štyriapoltisíc.
Inokedy je návštevnosť počas silných víkendov dvesto až štyristo ľudí.
• Takmer desaťtisíc návštevníkov za víkend je naozaj veľký nával.
Je to najvyššia návštevnosť počas roka?
Určite áno. Päťtisíc návštevníkov za deň by inokedy bolo science
fiction. Už v skleníku sa nedalo chodiť. Všeobecne návštevnosť rastie
v jarnom období, keď ľudia chodia častejšie do prírody. Najsilnejšie
mesiace sú apríl, máj a jún. V lete záujem závisí od počasia. Potom
sa opäť vracajú v auguste a na jeseň.
• Ako ste sa na tieto dni pripravili?
Posilnili sme služby. K dispozícii bolo osem zamestnancov, obvykle
býva jeden na službe. Mali sme stanovištia s odborným výkladom
o skleníkových rastlinách, kaktusoch a sukulentoch. Ďalšia služba sa
zaoberala poradenstvom o skalničkách, vonkajších rastlinách, drevinách. A ďalší dohliadali na poriadok, upozorňovali na to, čo ľudia môžu
a čo by nemali. Myslím si, že pre našich ľudí to boli náročné dni.
• Víkend otvorených dverí v Bratislave je skvelá príležitosť, ako
sa zviditeľniť...
Áno, je to dobrá príležitosť na propagovanie. Tí správni návštevníci
sa tu potom veľmi radi vrátia aj vtedy, keď to nebude zadarmo. Keď
sme sa s nimi mali možnosť chvíľu rozprávať, poďakovali nám a pochválili, že to tu máme pekné, že sa snažíme a držia nám palce. Okrem
toho sme s primátorom zhodnotili, že pozitívny je tiež čoraz väčší záujem mladých ľudí. Takže okrem rodiniek s deťmi tu chodia aj tínedžeri,
ktorí by inak možno neprišli. Ale keď sa im takto podarí prísť, chodia
tu potom radi na rande, učiť sa na skúšky, ale aj za poznaním, fotografujú... Okrem toho prichádzajú žiaci základných a stredných škôl
v rámci výučby a my im zorganizujeme odborný sprievod.

Zamestnanci botanickej záhrady poskytovali po tieto dni odborné poradenstvo. Pri stoloch s kaktusmi a sukulentmi. Zdroj: Lenka Mlynčeková

Slávna Wolemia Nobilis, botanický objav 20. storočia, sa teší pozornosti.
(Podrobnejšie sme o nej písali v Našej univerzite v máji 2006.) Zdroj: Lenka
Mlynčeková

• Aké ďalšie zaujímavé akcie organizujete?
Každý rok sa koná výstava skalničkárov, ktorá býva na prelome apríla
a mája. Na 6. – 8. júna pripravujeme trojakciu 14. ročník Sympózium
Kaktusárska jar v spolupráci s Klubom kaktusárov pri Botanickej záhrade UK a s Klubom kaktusárov Nobilis. Podujatie zahŕňa prednášky,
výstavu i predaj kaktusov. Širokej verejnosti od troch do osemdesiat
rokov je tiež venovaný Deň stromov. Malé deti môžu vyskúšať lanovky,
preliezky, náučné chodníky. Deti a mládež poznávajú rôzne bylinky,
čaje, stromy. Pre odbornejšiu verejnosť sme pripravili odborné orezávanie stromov. Organizujeme ukážky presádzania malých stromčekov,
čiže aj deti si môžu presadiť vlastný strom a zobrať si ho domov a starať sa o neho. Jedna z výstav patrí zbierke bonsajov a suiseki, ktorá
putuje po Európe. Už druhý rok ju vieme pripraviť a spropagovať aj
v našej záhrade.
• Na akých súťažiach alebo výstavách botanická záhrada nechýba?
Každoročne sa zúčastňujeme na výstavách Gardénia Nitra a Flóra
Bratislava. Tam propagujeme buď tematické záležitosti – flóru tej-ktorej oblasti alebo históriu záhrad. Tohto roku sme vystavovali flóru Grécka, vlani to bolo floristické stvárnenie „Štruktúry a tvary“ cez šišky
a rôzne rastliny, ktoré majú svoju morfológiu. V minulých rokoch to boli
Provensalská záhrada alebo Mexiko.
• Koľko rôznych druhov rastlín vlastní záhrada?
Rastlina je živý materiál; čiže niečo príde, niečo odíde. Ale približne
máme v exteriérovej časti okolo štyristo druhov drevín, dvetisíc druhov
skalničiek, letničiek, trvaliek. V skleníkových expozíciách rastie okolo
osemsto druhov tropických a subtropických rastlín. A ešte treba zarátať vyše dvetisíc druhov kaktusov.
• Čím môžete konkurovať iným botanickým záhradám?
Každá botanická záhrada je svojská v rámci podmienok, ktoré má.
Naša je iná v tom, že máme relatívne dosť exteriérových priestorov
a aj skleníky. Na porovnanie Arborétum Borová Hora má zbierkový fond
v podstate v exteriéri a zaoberajú sa dendroflórou a našimi drevinami.
Arborétum Mlyňany sa zaoberá dendrológiou a hydroflórou z celého
sveta. Botanická záhrada v Košiciach sa orientuje viac na skleníkové
rastliny, pretože majú väčšie skleníky ako my. Botanická záhrada v Nitre sa orientuje na orchidey, tillandsie a izbové rastliny, pretože nemajú
až toľko exteriérových priestorov. A my máme z každého niečo, preto
každý návštevník – či už skalničkár, kaktusár, milovník tropických rastlín
alebo dendrológ – si tu nájde to svoje.
• Ako fungujú také vzťahy medzi záhradami? Konkurujete si, alebo
skôr spolupracujete?
Nejde o konkurenciu, skôr spolupracujeme. Je však pravda, že nie
každá botanická záhrada môže mať celý sortiment rastlín. Keď niekto
niečo nemá, alebo sa o to zaujíma, vieme si poradiť, kde nájde odborníkov. Tiež si pomáhame v metodickej oblasti i praktickej pomoci výmeny poznatkov. Spolupracujeme aj na výmene rastlinného materiálu
cez bezplatnú zásielkovú službu Index seminum. Takto spolupracujeme s tristo päťdesiatimi záhradami z celého sveta.
Lenka Mlynčeková
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EXU

Excelentná univerzita bola feministická
O rodovej diskriminácii v médiách, sexizme vo verejnom priestore či zneužívaní slobody slova v maďarskej tlači prišla prednášať Erzsébet Barát,
PhD., odborníčka v odbore rodových štúdií na Central European University v Budapešti. Univerzitu navštívila v dňoch 14. – 16. apríla 2008 v rámci
projektu Excelentná univerzita na pozvanie Centra rodových štúdií a Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK a s finančnou podporou Európskeho
sociálneho fondu.
ny Harper’s Bazaar so stopäťdesiatročnou históriou, „pomohol“ k dnešnému vnímaniu fitnes
centier, diét na chudnutie, plastickej chirurgie
a kozmetických úprav ako prirodzenej súčasti
transformácie ženského tela.
Nepomer žien a mužov vo vedúcich funkciách demonštrovala Barát skutočnosťou, že
pre ženu je relatívne jednoduchšie dostať sa
do vedenia ženského časopisu ako stať sa
šéfredaktorkou niektorého z denníkov či rádiostanice.
Erzsébet Barát uviedla zarážajúci príklad
z maďarskej televízie, keď sa jej vedenie rozhodlo do hlavného spravodajstva obsadiť iba
mužov z dôvodu, že žena v správach nepôsobí dôveryhodne a nemá dostatočnú autoritu.
V diskusii študenti i pedagógovia hovorili
o ďalších témach, najmä homofóbii – strachu
zo sexuálnych menšín a ich diskriminácii.

Erzsébet Barát, odborníčka na rodové štúdie, sa
venovala zobrazeniu žien v médiách i začleneniu
štúdií do akademického priestoru. Zdroj: © paula

jojart
Ženy a ich úloha v médiách
Barát prednášku o diskriminácii v médiách
a reklame poňala kriticky hneď na začiatku.
„Reklama kategorizuje mužov podľa rozumu
a ženy podľa tela.“ Tému mediálnych rutín
a praxe zobrazovania oboch pohlaví rozvinula
na ukážke z americkej tlače i realite v médiách
svojej krajiny. Najprestížnejší časopis pre že-

Rodové štúdie súčasťou vzdelávania
Barát je nielen odborníčkou na rodové štúdie,
ale aj profesorkou na univerzite. Preto bolo
namieste diskutovať s ňou o začlenení týchto
štúdií do akademického priestoru. Predniesla
históriu etablovania rodových štúdií v Maďarsku, strednej a východnej Európe, ich disciplinárny a politický pohľad.
Po roku 1989 politická situácia priniesla slobodu do všetkých oblastí spoločenského života a tiež do tlače vo forme slobody slova. To
umožnilo ženám uplatnenie v mediálnej sfére,
čo sa však zo strany niektorých konzervatív-

cov nie vždy stretlo s pochopením a podporou. Akademička na základe skúmania tlače
zistila viacero prípadov tzv. nenávistnej reči
(hate speech). Príklady po roku 2000 v prednáške rozvinula.
V posledný deň svojho pracovného pobytu
uskutočnila workshop s doktorandkami, doktorandmi, študentkami, študentmi, občianskymi aktivistkami, aktivistami a ďalšími vedeckopedagogickými pracovníčkami a pracovníkmi
na témy: kritická analýza diskurzu, štúdiá rodu
a sexuality, queer theory, analýza výsledkov
výskumov na príbuzné témy uskutočnených
v minulosti alebo prebiehajúcich v súčasnosti
na pôde Bratislavského samosprávneho kraja.

Erzsébet Barát, PhD.

Odborníčka v odbore rodových štúdií
a profesorka v odbore sociálnej lingvistiky
a diskurzívnej analýzy na Department of
English Language na Univezite Attilu Józsefa v Szegede. Významným spôsobom prispela k etablovaniu diskurzívnej analýzy
ako štúdiá médií, politík a súvisiacich sociálnych praktík v akademickom priestore
strednej a východnej Európy. Barát sa vo
svojej práci bližšie zaoberá problematikou
diskriminácie a znevýhodnenia rôznych
menšín v spoločnosti. Pomocou teoretického nástroja diskurzívnej analýzy analyzovala napríklad rasizmus, sexizmus, homofóbiu
v tlači.
Lenka Mlynčeková

Vedecké parky – šanca pre našu ekonomiku
O dôležitosti spolupráce medzi verejným a privátnym sektorom a výskumom prišli diskutovať Sirpa Simola a Tapani N. Saarinen z fínskeho Vedeckého
parku Turku v dňoch 28. – 30. apríla 2008. Ich pôsobenie zabezpečila Fakulta managementu UK v spolupráci s Ing. Sipkom, Národný projekt
Excelentná univerzita a Európsky sociálny fond.
Fínsko je takmer sedemkrát väčšia krajina
ako Slovensko, ale žije v nej približne toľko
obyvateľov ako u nás. Naproti tomu Fíni zarobia ročne dvakrát toľko ako my. Zaujímavý
údaj na porovnanie je aj počet PhD. Študentov. Kým na Slovensku študuje 9-tisíc doktorandov, vo Fínsku je to až 21-tisíc. Čomu Fíni vďačia za svoju priaznivú ekonomickú pozíciu?
Simola v prednáške použila výraz „trojitá špirála“, čo znamená spoluprácu univerzít, firiem
a vlády (výskum, privátny a verejný sektor).
Fínsko je tiež krajinou, kde takáto spolupráca
funguje. A práve vo vedeckých parkoch by sa
aktivity trojitej špirály mali realizovať.
Znalostná ekonomika sa vo Fínsku naštartovala pred viac ako pätnástimi rokmi. Zmeny,
ktoré si vyžiadala sa týkali najmä priemyslu;
zamerali sa na biotechnológie, informácie a komunikačné technológie. Dnes je medzi špičkou
najvyvinutejších ekonomík sveta, trikrát bolo na
vrchole zoznamu Svetového ekonomického
fóra a všetci poznajú fínske značky Nokia, Linux
či ICT cluster. Fínsky úspech spočíva najmä
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vo vysokej vzdelanosti, dobrej technologickej infraštruktúre, dobre fungujúcich verejných
inštitúciách a oddanosti národnej spolupráci.
Okrem dvoch prednášok pre verejnosť, študentov a doktorandov viedli Sirpa Simola

a Tapani N. Saarinen ďalšie workshopy o vyvíjaní biotechnológií, informačných i komunikačných technológií a konzultácie o dôležitosti
spolupráce v regiónoch.
Lenka Mlynčeková

Sirpa Simola predstavila fungovanie vedeckých parkov vo Fínsku. Zdroj: EXU

EXU

O budúcnosti univerzít, demokracii
a politickej situácii
„Čo je demokracia? Prečo potrebujeme demokraciu?“ bola len jedna z prednášok nemeckého profesora Ferdinanda Müller-Rommela,
PhD. na našej univerzite. Excelentná univerzita zrealizovala profesorov pobyt v dňoch 1. – 3. apríla 2008 na základe pozvania Katedry
politológie FiF UK a za finančnej podpory Európskeho sociálneho fondu.

Počas troch dní Müller-Rommel viedol
tri semináre, uskutočnil jednu prednášku
a konzultácie. Demokracii sa okrem seminára o podstate demokracie venoval aj
v ďalšom: hovoril o modeloch demokracie
v strednej a východnej Európe. Pri charakterizovaní pojmu demokracia predstavil niekoľko prístupov. Výsledkom je myšlienka, že
demokracia je založená na vzťahoch medzi
štátom a jeho obyvateľmi; demokratizácia
tkvie v zmenách v týchto vzťahoch. Žiadna
demokracia nemôže fungovať, ak štát nezabezpečí dozor nad jej dodržiavaním. Napriek
tomu profesor Müller-Rommel tvrdí, že „demokracia“ nie je stály pojem, ale je ovplyvnená časom.
Z akademickej oblasti priniesol profesor
tri zaujímavé témy. Problematike založenia
novej vysokej školy (Odpoveď na výzvy súkromného podnikania a verejných autorít)

sa venoval v konzultáciách. Upozornil, že
v nasledujúcich desiatich rokoch sa univerzity prestanú posudzovať podľa typov (vedecké, verejné, súkromné, všeobecné či
technické) ale podľa mena (značky) univerzity. Rastúce požiadavky zapríčinia vstup
univerzít na trh kontinuálneho vzdelávania,
avšak len prvé dosiahnu úspech. Zároveň
sa zintenzívni boj o talenty. Od roku 1999
sa v Nemecku síce zvýšil počet vysokoškolsky vzdelaných občanov, ale podiel magisterského štúdia klesol v prospech bakalárskeho. Müller-Rommel však upozorňuje, že
bakalársky stupeň sa málokedy považuje
za dostatočný.
Stredoškoláci si vypočuli seminár o politickej a ekonomickej situácii v Nemecku
šestnásť rokov po zjednotení. Doktorandom
bol určený seminár „Ako plánovať, načrtnúť,
písať a dokončiť doktorandskú tézu alebo

prácu“. Praktické rady v oblastiach ako si
organizovať prácu a triediť materiály iste
pomôžu pri vedeckom výstupe doktorandov.
Professor Ferdinand Müller-Rommel, PhD.
Prorektor a riaditeľ Centra pre štúdium
demokracie, Leuphana University of Lüneburg. Zásadne prispel k rozvoju skúmania
a teórií politických strán a demokracie v západnej a východnej Európe. Vo funkcii prorektora inicioval a zodpovedá za vytvorenie
fakulty pre postgraduálne štúdium v sociálnych vedách. Zároveň sa dlhé roky ako
člen výkonného výboru ECPR (European
Consortium for Political Research) podieľal
na rozvoji politickej vedy a výskumu v Európe.
Lenka Mlynčeková

J ubil eá

Stále aktívny jubilant docent Rusina oslávi 80-ku
Medzi najstarších vysokoškolských telovýchovných pedagógov patrí Doc. PhDr. Bartolomej Rusina, CSc. V plnom zdraví a aktivite sa dožíva
životného jubilea osemdesiat rokov. Počas pôsobenia na fakulte pomohol rozvoju atletiky, modernizoval telovýchovné objekty FTVŠ UK a bol pri
výstavbe učebno-výcvikového zariadenia na Richňave. Dnes je rozhodcom v atletike a správcom štadióna na Lafranconi.
Celoživotná láska – atletika

Narodil sa 19. 7. 1928 v Bobrovci v Liptove.
S rodným krajom stále udržiava kontakt najmä
tým, že sa vzorne stará o chalupu, na ktorej
trávi časť svojho voľného času a tam aj podporuje ich súčasnú športovú aktivitu. Sám stále
preteká a víťazí a aj prekonáva rekordy v seniorských kategóriách na veteraniádach, najmä
vo vrhoch a v hode oštepom. Na takéto podujatia sa musí pripraviť a v príprave mu pomáha ďalšia ušľachtilá záľuba – turistika. Rôznymi
formami turistiky prekrižoval celé Slovensko
a preferuje najmä Západné Tatry. Asi toto je
žriedlo jeho telesnej a duševnej sviežosti a výzoru čulého činorodého seniora.
Na študentov a šport nezabúda
Aktivitu prejavuje aj ako rozhodca jeho milovanej atletiky, ktorej zasvätil celý svoj život ako
vysokoškolský učiteľ na FTVŠ, ako úspešný
tréner, funkcionár a rozhodca. Hoci už nevyučuje, stále sa podieľa aj na zvyšovaní vzdelania
študentov na všetkých stupňoch. S veľkou
znalosťou veci a zanietením zabezpečuje niekoľko rokov literatúru, ktorú potrebujú k štúdiu
a ďalšiemu vzdelávaniu. Ako správca štadióna na Lafranconi pomáha skvalitňovať výučbu
atletiky pre študentov FTVŠ UK a tréningový
proces pre atlétov Slávie UK.
V doterajšej práci treba vysoko oceniť na
prvom mieste jeho pedagogickú činnosť. Jej
zasvätil celý aktívny život od asistenta na Vysokej škole pedagogickej až po docenta na
FTVŠ UK. Zaslúžil sa o rozvoj modernej teórie
atletiky, akcentujúc oblasť štruktúry pohybu

a systematiku atletiky. O presadenie moderných názorov sa postaral aj ako autor niekoľkých učebných textov, učebníc a iných športových publikácií, ale najmä ako vedúci Katedry
atletiky. Prispel aj k celkovému rozvoju našej
fakulty, lebo ako prodekan sa zaslúžil o modernizáciu telovýchovných objektov na Lafranconi a o výstavbu rekreačno-výcvikového
strediska na Richňave. Pod jeho vedením sa
postavila prvá veľká hala, upravil atletický štadión a začal sa upravovať areál zdevastovaný
výstavbou mosta Lafranconi.

Jeho úspešnej trénerskej práci predchádzalo
aktívne športovanie na vrcholovej úrovni v rôznych športoch – futbale, hádzanej, hokeji, ale
doc. Rusina aj lyžoval a hrával tenis. Hlavným
športom bola však atletika, jeho celoživotná
láska aj profesia. Trénerskú kariéru rozvíjal
v rôznych atletických disciplínach, ale najmä
v hode oštepom. Medzi jeho zverencov patrili Schůrek, Pluhár, Ondreička, Tajcnár, Král,
Dedeček, Vinclerová, Králová, Mikovíniová,
olympionička Révayová a ďalší výborní pretekári.
V atletických kruhoch na Slovensku, ale aj
v bývalom Československu ho poznali aj ako
spoluorganizátora významných pretekov Pravda – Televízia – Slovnaft, ako hlavného organizátora Ceny Večerníka (celých 40 ročníkov)
a iných podujatí. Československo a Slovensko reprezentoval na mnohých podujatiach
v zahraničí (Mníchov, Rím, Frankfurt, Budapešť,
Drážďany, Glasgov, Villach, Cyprus, Angola,
KĽRD, Kuba, ZSSR, Irak a iné), ako funkcionár atletických organizácií (IAAF, EAA), ale
najmä ako tréner a pedagóg.
Prajeme mu do ďalších rokov, aby si terajšiu aktivitu a zdravie udržal a tešil sa z vlastných úspechov v atletických kruhoch, ale aj
v kruhu svojej rodiny a v kolektíve pracovníkov FTVŠ UK.
Prof. RNDr. Vojtech Štulrajter, DrSc.,
emeritný profesor FTVŠ UK
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Azalky

Adenium

Botanická záhrada UK:

66 rokov, 6,6 hektárov, 2 vysunuté pracoviská
Založená bola počas druhej svetovej vojny v roku 1942. Pozemok s rozlohou 6,6 ha mal výhodnú polohu so stálym zdrojom
vody. Vybudoval ju prednosta botanického ústavu prof. František Nábělek. Po čase pribudli skleníky, zavlažovací systém, takmer
tritisíc druhov rastlín, vápencová roklina, andezitová skalka a nové rozárium.
Dnes udržiava a rozširuje zbierky živých rastlín, pomáha vo výchovno-vzdelávacej činnosti odborným školám i pracoviskám
a poskytuje odborné informácie. Významným odborným poslaním pracoviska je pokusná aklimatizácia rôznych druhov rastlín.
Vhodne aklimatizované dreviny nachádzajú uplatnenie v sadovníckej tvorbe a lesníctve. Rastliny teplomilnej vegetácie, ktoré
vzbudzujú najväčší záujem verejnosti, sa pestujú v skleníkoch.
Botanická záhrada má dve vysunuté pracoviská v Blatnici a Stupave. Osemhektárová fytogenofondová plocha v Blatnici skúma
ekológiu ohrozených druhov rastlín a rastlinných spoločenstiev v prírodných ekosystémoch vápencových pohorí Západných
Karpát. Pokusne buduje i expozíciu horskej vápencovej flóry v prírodnej scenérii Blatnickej doliny. Stupavské pracovisko na ploche
20 ha bolo zamerané na výskum a šľachtenie nových hybridov marhúľ a broskýň. Sedem z novovyšľachtených hybridov úspešne
prešlo štátnymi odrodovými skúškami. V súčasnosti sa na pracovisku sledujú ohrozené druhy nížin a pahorkatín.
Nunu. Zdroj: www.uniba.sk
Foto zdroj: Jaroslav Bella

Liriodendron tulipifera
Passiflora quadrangularis

Cesnak

Viktóriový skleník

Orlíček
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