Zápisnica
zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave,
konaného dňa 21. 6. 2007 v zasadačke Vedeckej rady UK

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave (prepojenie medzi
vzdelávaním a praxou v oblasti pedagogickej a výskumnej)
Členovia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave rokovali na neformálnom
stretnutí na pôde univerzity a predniesli v širokej diskusii svoje osobné námety pre tvorbu
nového Dlhodobého zámeru rozvoja UK.
, Rokovanie zahájil rektor Univerzity Komenského v Bratislave doc. PhDr. František
Gahér, PhD., 'ktorý privítal zúčastnených a slávnostne odovzdal menovacie dekréty novým
Členom Správnej rady UK v Bratislave doc. RNDr. Karolovi Mičietovi, PhD. (PRIF UK) zástupcovi zamestnaneckej časti Akademického senátu VK v Bratislave a Mgr. Andrejovi
. Machlicovi (PRIF UK) - zástupcovi študentskej časti AS UK.
' .
V úvode' stretnutia' rektor' informoval členov rady o príprave Dlhodobého zámeru
, rozvoja UK v Bratislave a tiež o výsledkoch činnosti univerzity. Okrem iného vyzdvihol
skutočnosť, že univerzita dosiahla za rok 2006 kladný hospodársky výsledok. V nadväznosti
na to vyjadril svoje očakávania, že členovia rady na základe svojich dosiahnutých úspechov
prednesú svoje návrhy, inšpirácie a nápady a tieto pomôžu 'kreovať pripravovanú koncepciu'
dlhodobého zámeru rozvoja našej univerzity. Tvorba Dlhodobého zámeru rozvoja UK
prebieha v spolupráci so súčasťami UK. Niektoré fakulty zaslali svoje koncepcie
dlhodobých zámerov. V súčasnom štádiu tvorby je dôležité zahrnúť 'do materiálu aj
poznatky manažérov z praxe. Potrebám praxe by mali zodpovedať najmä nové študijné
programy: Schval'ovací proces akreditácie trvá minimálne jeden rok. Súčasne-je potrebný aj
čas na myšlienkovú adaptáciu študijného programu na fakulte, ktorej sa zmena týka. Tento
proces je' teda ovplyvnený nutnosťou koncepčného uvažovania, bez ktorého by sme
nedosahovali také výsledky aké dosahujeme.
.
MUDr. Martin Dúbrava, CSc. - nadviazal na problematiku študijných programov.
Uviedol, že študijný program je tá najlepšia "bankovka" akú máme. Upozornil tiež, že
proces prepájania teórie s praxou sa začína už na nižších stupňoch vzdelávania. Je preto
potrebné už na tejto úrovni aplikovať previazanie s praxou, ktorej skúsenosti sú v tomto
smere najcennejšie. Vyšším úrovniam vzdelávania sa potom umožní efektívnejšie,
jednoduchšie a rýchlejšie nadviazať na začatý vzdelávací proces.
Ing. Peter Prónay - uviedol, že problematika, ktorou sa v súčasnosti intenzívne
zaoberajú pracovníci Ministerstva školstva SR je zameraná na činnosť Rady pre
informatizáciu
a informatiku školstva. Bolo vytvorených niekoľko projektov zameraných
na skúsenosti v tejto oblasti. Existuje napr. projekt orientovaný na informatizáciu vedy,
výskumu a školstva, týkajúci sa rozvoja vysokých škôl. Ide tu okrem iného aj
o modernizáciu spôsobu výuky pedagógov. Aplikácia výsledkov výskumu do praxe je
vecou dohody a vytvorenia postupu na fórach, kde sa vytýči stratégia systematického
prístupu a spôsob realizácie z metodického hľadiska. Je potrebné postupovať korektne.
Ďalšou oblasťou je informatizácia v oblasti vedy a výskumu (téma virtuálnej spolupráce
medzi vedeckými pracoviskami), vybavenosť a infraštruktúra pre informatizáciu. Spomenul
tiež činnosť Kurikulárnej
komisie, ktorá sa zaoberá návrhmi projektov a nových
metodologických postupov (príprava a uskutočnenie obsahovej reformy školstva v SR,
zmena obsahu vyučovania)
a prerokúva legislatívne zámery zákonov (postavenie
pedagogických zamestnancov). Obsahovo svojou činnosťou presahuje výuku primárneho
vzdelávania. Ďalej spomenul Národný program výchovy a vzdelávania, ktorý sa zameriava

na modernizáciu výuky. MŠ SR pripravuje aj Koncepciou profesijného rozvoja učiteľov. Tu
ide o zvýšenie profesijných kompetencií a kvality pedagógov škôl a školských zariadení.
Realizácia týchto aktivít v praxi počíta s použitím väčšieho množstva finančných
prostriedkov.
MUDr. Martin Dúbrava, CSc. - Komisií pracujúcich na úrovni MŠ SR alebo vlády SR
je dosť. Problém je však v tom, že by mali v rámci svojej iniciatívy osloviť inštitúcie, napr.
inštitúciu takého významu, ako je naša univerzita a zabezpečiť tak ich účasť na činnosti
spomenutých komisií.
Ing. Peter Prónay - V komisiách pracujú zástupcovia viacerých univerzít. Významnou
prioritou, ktorou sa komisie zaoberajú je Operačný program "Výskum a vývoj".
Doc. PhDr. František Gahér, PhD. - Operačný program "Výskum a vývoj" ako
programový dokument Slovenskej republiky, ako som bol informovaný, nie je záväzný pri
vypracovaní základných dokumentov a metodiky z nich vyplývajúcej. Nakoľko však takéto
dokumenty budú využívané na použitie balíku finančných prostriedkov; bude nutné si veci
presne zadefinovať, a to nielen jednostranne.
MUDr. Martin Dúbrava, CSc. - Prepojenie výuky s praxou je oblasť, ktorá sa vo
všeobecnosti považuje za výrazne deficitnú. Zaujímavé by boli preto. Vaše názory
manažérov z praxe, pôsobiacich v jej rôznych segmentoch, z pohľadu Vašich skúseností, so
zameraním na získanie dodatočných zdrojov na inovácie" ktoré keď sa vydaria, môžu
smerovať práve k užšiemu prepojeniu teórie s praxou. Otázkou je, ako napríklad lepšie
vzdelať informatika alebo aj latinčinára, aby dokázali aspoň intuitívne nachádzať riešenia na
otázky praxe.
Ing. Róbert Šimončič, CSc. - Súčasťou vzdelávania má byt' previazanosť na prax, to
znamená, že ho treba prispôsobiť potrebám trhu tak, aby sa absolventi boli schopní uplatniť
v praxi. Vo vzdelávaní však musí byt' aj inovácia a myšlienka, ktorá' posúva vývoj
poznania dopredu. Čo sa týka toho, čo potrebuje absolvent v informačnej a komunikačnej
praxi - zúžim to na túto Oblasť, v ktorej sa pohybujem - a čo sa týka zadefinovania potrieb
pre jednotlivé odvetvia trhu, tak existujú rôzne asociácie, napr. SITA, "ktorým treba dať
úlohu a špecifikovať,
na čo by sa mala Vaša
univerzita zamerať, aby uspokojila
požiadavky trhu. Absolventi keď vychádzajú zo škôl; tak ich musí vždy firma, v ktorej sa
chcú uplatniť, ďalej nejakým spôsobom preškoliť. Mnohé firmy by boli dokonca schopné
a ochotné, časť svojich tréningov presunúť na školu.
Ing. Peter Prónay - Firma Microsoft môže skonštatovať, že pripravenosť absolventov
pre prax nie je zlá. A ak sú nejaké deficity z hľadiska ich pripravenosti, nie sú také veľké,
aby bránili ich uplatneniu. Pre náš priemysel sú vhodní absolventi fakúlt matematiky, fyziky
a informatiky, manažmentu a fakulty prírodných vied. Stále zaznamenávame prerastanie
informačných technológií do ďalších odvetví hospodárstva
a stávajú sa tak ich
neoddeliteľnou súčasťou. Tu sa vytvárajú nové prierezové profily, ktoré si vyžadujú aj iné
vzdelanie ako len čistú informatiku. Napríklad je veľmi žiadané zameranie na identifikáciu
osôb. Takže mne osobne sa potvrdilo, že čistá informatika nie je to najlepšie, čo môže byt'.
V praxi je žiadaný typ prierezového profilu absolventa.
Doc. RNDr. Karol Mičieta, PhD. - Študijné odbory typu matematika, fyzika a prírodné
vedy zohrávajú prioritnú úlohu, pokiaľ ide o uplatnenie sa v praxi. Antropológia a biochémia
sa dobre uplatňujú v kriminalistike a v práci polície. Sme schopní to robiť na špičkovej
európskej úrovni. Nám nerobí problém pripraviť vysoko kvalifikovaných odborníkov pre
našu prax alebo pre EÚ. Problémom je získanie finančných prostriedkov. Napr. americká
firma nám požičia software, ktorý sa využíva na priamu prípravu študentov. Študent by si
taký software zakúpiť nemohol. Teda pre nás nie je problémom pripraviť ľudí, problémom
je takúto technológiu získať. To sa týka aj autorských alebo licenčných práv. A to je
všeobecný trend na celej univerzite.
Ing. Marián Jusko, CSc. - Problém prepojenia teórie a praxe je veľmi široký
a komplikovaný. Pokiaľ ide o technickú oblasť, napr. firma Slovnaft spolupracuje so svojou
školou (SOU Slovnaft). Prvým problémom je teda spolupráca firmy s materskou školou.
V spoločenskej praxi ide iba o to, či o spoluprácu má firma záujem a či má záujem aj škola.
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Ďalej, či firma dokáže oceniť hodnoty poskytované školou, čo je spojené so znacnyrm
problémami, najmä v súčasnom ekonomickom svete. Mnohé firmy majú napríklad centrálu
v zahraničí a tá si vyberá školu. Druhým problémom je znalosť deklarovaná na vysvedčení.
V praxi absolventi - záujemci o uplatnenie sa v určitej profesii, prichádzajú na vstupný
pohovor. Tu sa stáva problémom to, aby absolvent preukázal tie vedomosti, ktorých stupeň
znalosti je deklarovaný na jeho vysvedčení. Napríklad sa uvádza, že absolvent ovláda
anglický jazyk. Realita je však taká, že absolvent jazyk neovláda a 50 % zúčastnených zo
vstupného pohovoru vypadne už v prvom kole. Ďalším problémom je, aby vedomostná
štruktúra absolventov z vysokých škôl bola v súlade s hospodárskym rozvojom spoločnosti
ajej požiadavkami. Na Slovensku, ktoré je dnes naštartované na dosahovanie európskej
úrovne, je pociťovaný výrazný nedostatok kvalifikovaných priemyselných a technických
kádrov. Tieto smery by mali byt' podporované a oslobodené od platenia. Mali by byť aj
podporované štátom formou štipendia.
Pri takých odboroch ako je napr. právo alebo
ekonómia to treba riešiť inak. Posledným štvrtým problémom je technické a personálne
vybavenie vysokých škôl. V našom počtom obyvateľov päťmiliónovom štáte s toľkými
univerzitami, kde by. všetky chceli robiť európsku vedu a všetky by chceli európske
. vybavenie (personálne i technické) to jednoducho nie je možné. Tu si treba povedať, že
Univerzita Komenského má svojim technickým a personálnym vybavením predpoklady ná
to a na to, a teda toto ideme rozvijať a do tohto dáme 'peniaze. Ale realita je taká, že všetci
zainteresovaní sa stretnú, každý si vyberie svoj balík a výsledok je taký, že nestačíme
technicky konkurovať vybraným zahraničným univerzitám.
Doc. PhDr. František Gahér, PhD. - Smery štúdia, ktoré sa uplatnia na trhu práce, sú
vyjadrené v číslach, v dokumente vypracovanom 'pánom Uhríkom. Najviac chýbajú
absolventi učňovských škôl a učňoviek s maturitou - tu je deficit až 70 %. Trh nepotrebuje
gymnazistov a absolventov VŠ štúdia - bakalárov - tam je to už saturované. Nie je žiadny
deficit absolventov technického smeru štúdia. Stredné učňovské školstvo je v kríze, o tom
niet pochýb. Je potrebná podpora technických smerov štúdia na urovni stredných škôl.
Podľa štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave k septembru 2006 boli
vykazovaní ako nezamestnaní (viac ako 12 mesiacov) 4 absolventi UK (O, 073 %). Na
niektorých iných VŠ je situácia horšia. UK absolvuje ročne cca 200 učiteľov angličtiny,
malá časť z toho ide učiť, lebo dostanú inú šancu, kde sú lepšie finančné podmienky. Teraz
je otázkou, či štát vie urobiť analýzu, či vzdelávame v takých profiloch, ktoré .na trhu práce
nepotrebujú už ďalšiu adaptáciu, alebo musia prejsť následnou adaptáciou. Toto nám zatiaľ
nevie nikto povedať. Zatiaľ takáto odborná analýza zrealizovaná nebola. Teraz o niečo
podobné sa pokúša Štatistický úrad SR, ktorý v rámci nového projektu distribuoval
dotazníky, ale tento krok nebude predstavovať reprezentatívnu vzorku. Takže my keby sme
vedeli, že o 5 rokov bude treba určitý počet absolventov s určitým vzdelanostným profilom,
tak to presne podľa požiadaviek trhu práce naštartujeme.
.
MUDr. Martin Dúbrava, CSc. - Univerzita Komenského v Bratislave má ambíciu
nazývať sa národnou, a to z viacerých d9vodov. Niektoré naše študijné programy sú
zamerané na také oblasti vzdelávania, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska udržania kultúrnych
hodnôt a tradícií (napr. latinčina). Tieto však nemusia byt' z hľadiska potrieb trhu
zaujímavé. Univerzita napriek tomu aj takéto študijné programy financuje, je preto
národnou vzdelávacou inštitúciou a má na to plné právo. Ďalej je tu aj hľadisko trhu práce.
Naši absolventi si nachádzajú uplatnenie bez problémov aj v zahraničí. Z absolventov LF
UK (posledných päť ročníkov) neostalo na Slovensku viac ako 15 % z ročníka. Pokiaľ
hovoríme o absencií previazanosti teórie s praxou v oblasti školstva, potom sa to
predovšetkým týka bakalárskeho stupňa štúdia a toto je oblasť, ktorú treba riešiť. Pri tejto
mase študentov treba pokryť prepojenie medzi praxou a teóriou. V oveľa menšej miere sa to
týka magistrov, z ktorých časť je našou snahou orientovať na základný výskum. Pokiaľ sa
začína myslieť na uplatnenie absolventa až pri vypracovaní diplomovej práce, to už je
neskoro. Tento problém treba riešiť a podchytiť už na začiatku prípravy absolventa.
Ing. Peter Prónay - Pokiaľ ide o tému previazanosti teórie s praxou, v súčasnosti je
aktuálne obsadzovanie pracovných postoveuroúradníkov.
Ukazuje sa problémové
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personálne obsadenie,
resp. vybavenie týchto agentúr desiatkami
až stovkami
euro úradníckych profesií za každý rezort. Odborné zameranie sa euroúradníka má čisto
pragmatickú podobu. Ide aj o ovládanie princípov európskej pomoci v rámci vyrovnávania
regionálnych rozdielov v krajine. Univerzity by sa mali zameriavať aj týmto smerom
a vedieť sa pohybovať v tejto terminológii.
Doc. PhDr. František Gahér, CSc. - MŠ SR organizovalo nábor na pracovný post
úradníkov, ktorí sa špecializujú na zúčtovanie Eurofondov. Bola taká predstava prijať
doktorandov, najmä ekonomického zamerania za finančné ohodnotenie cca 5000,- Sk.
Takýto postup sa dá kvalifikovať ako "trúfalý pokus ako vedieť .robiť relatívne kvalitnú
odbornú prácu za veľmi smiešny peniaz". Na Fakulte sociálnych a ekonomických vied našej
univerzity sa prednáša okrem iného aj študijný program európske štúdiá a medzinárodné
vzťahy, a to v bakalárskej i magisterskej forme. Obsahom študijného programu sú okrem
iného základy ekonómie a študenti majú zvládnuté európske reálie a rozumejú ich
štruktúram. Väčší problém s uplatnením je napr. u bakalárov - právnikov, čo súvisí so zle
nastavenou legislatívou. Napr. v oblasti práva bakalár už nemôže vykonávať prax súdneho'
znalca, resp. ani samostatne pracovať v notárskej kancelárii. Podobne je to aj v prípade '
učiteľských študijných programov, pretože učiteľ - bakalár nemôže samostatne učiť, a to
ani na prvom stupni základných škôl. Tento problém treba riešit" na úrovni legislatívy, ale
aj v oblasti metodiky MŠ SR, nielen na.úrovni FSEV ,--realizáciou pokračujúceho štúdia.
Snažíme sa v súčasnosti presadiť. získanie jedného zaujímavého projektu z Európskeho
sociálneho fondu. Pôjde o určitú formu "dovzdelávania"
našich budúcich absolventov.
Vychádzame z.toho, že naši absolventi
potrebujú tréning v oblasti komunikačných
schopností, to znamená, naučiť sa primeraným spôsobom profesionálne prezentovať. Tieto
vzdelávacie moduly sa perspektívne prernenia na študijné .programy. Pokiaľ registrujeme
slabšiu -znalosť cudzích jazykov u študentov, je fakt, že títo ..iprichádzajú nedostatočne
jazykovo pripravení už zo stredných škôl.
..
MUDr. Martin Dúbrava, CSc. - Vyučovať by sa mal odborný cudzí jazyk
Ing. Peter Prónay - K tomu profilu absolventa ešte dodám niekoľko všeobecných'
charakteristík, ktoré sa mi javia ako deficitné. Prvá je tá, ktorú sme už spomínali, a to je
schopnosť prezentovať sa. S tým ďalej úzko súvisí schopnosť určitého ekonomického
minima, tzv. "business keys
Určite sú študijné programy, kde by sa toto hodilo, napr.
lekárom alebo právnikom, ktorí často sedia s ekonómami nad zmluvou. Tak napríklad
študent príde s určitou odbornou myšlienkou (teóriou) a teraz k nej má priradiť "business
keys", tzn. vysvetliť svojmu zamestnávateľovi, že tá myšlienka má aj uplatnenie v praxi, t.j.
je aj ekonomicky zaujímavá. A poslednou sú ešte zásady konzultantského správania sa,
ktoré sa vyznačujú znalosťou pozorne počúvať toho druhého, uvažovať pri tom
a schopnosťou br:' mu poradcom.
Ing. Róbert Simončič, CSc. - Dalšou charakteristikou, ktorá tiež absentuje u študentov
je schopnosť myslieť projektovo, a to súvisí s tým konzultantským správaním sa. Treba si
vedieť stanoviť plán: finančné prostriedky, čas, ďalšie zdroje, definovať úlohu a konečný
cid Potom je to už otázka schopnosti plán zrealizovať tak, aby sa dosiahol želaný výsledok.
Ing. Marián Jusko, CSc. - Pokiaľ ide o prípravu absolventov, vidím to pesimisticky.
Dokonalý absolvent neexistuje. To treba robiť rozumne a s ekonomickým nadhľadom.
Vychovať príslušných odborníkov - absolventov, ktorí majú dostať hlbší základ, aby mohli
robiť euroúradníkov, je napr. pre NBS ekonomicky nerentabilné. A okrem toho termín
euroúradník je veľmi široký pojem, pretože iná je napr. agenda Európskej komisie v oblasti
poľnohospodárstva a iná Európskej centrálnej banky. Pri výchove napr. "menového
špecialistu" by mohli univerzity v našom stredoeurópskom regióne efektívne spolupracovať.
Treba sa dohodnúť. Karlova univerzita môže v tejto oblasti ponúkať vyšší stupeň
špecializácie a Budapešť a Bratislava sa zamerajú na iné. My však chceme vzdelávať
všetko, a to sa ale potom v dnešnom špecializovanom svete nedá. Realita býva potom taká,
že absolvent sa síce uplatní, ale nie vo svojom odbore, ktorý vyštudoval.
Doc. PhDr. František Gahér, PhD. - A toto je ten najväčší problém, ktorý nevieme
riešiť, nakoľko nám chýba spätná väzba, či vzdelávame v tej správnej štruktúre. Výhľadové
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štatistiky hovoria, že v roku 2010 bude 15 % nových pracovných miest pre ľudí bez
vysokoškolského vzdelania. Potreba vysokoškolákov, bude stále rásť. Požiadavkou štátnej
správy na pracovníka je vysokoškolské vzdelanie (bakalár, alebo magister), nie je však
určená špecializácia. V inej oblasti napr. policajti alebo vyšetrovatelia študujú odbor
sociálna práca. V spolupráci s MŠ SR by sme mohli zistiť potrebu vzdelanostnej štruktúry
na trhu práce napr. tak, že by ministerstvo vypracovalo projekt a univerzita zistí, či tá
štruktúra zodpovedá alebo nie, resp. či sa naše vzdelávanie približuje alebo skôr vzdial'uje
od reálnych požiadaviek trhu. MŠ SR teraz navrhuje do novely vysokoškolského zákona,
aby kritériom získania finančných prostriedkov bolo uplatnenie sa absolventov v praxi.
O podrobnom výskume ako sa to dá zistiť, sa však nikde nehovorí. Tento problém vidím
ako celosvetový. Jedno je však isté. Je lepšie mať v spoločnosti vzdelaného človeka, ktorý
má lepšie šance na uplatnenie sa, i keď mimo svojho odboru, ako človeka nevzdelaného,
ktorý má naopak väčšiu šancu byť nezamestnaný.
MUDr. Martin Dúbrava, CSc. - Na vzdelávanie sa kladú vysoké nároky, napr.
prepojenie s praxou, vedieť, ako zamerať výuku študentov, špecializovaná výučba cudzích
jazykov atď. V praxi však fungujú prirodzené biologické, sociálne i politické bariéry, ktoré
majú vplyv na uplatnenie sa absolventov. Je svojim spôsobom politickým pokrytectvom
tvrdiť, že "ubytujem" napr. 60 % 'populačného ročníka na vysokú školu. V takomto prípade
je to jasná devalvácia vysokoškolského vzdelávania.
" .
Doc. PhDr.' František Gahér, PhD. - Študent doktorand 1je dnes 'tým, kým bol na
začiatku prvej' Československej republiky vysokoškolák .. V súčasnosti nás však takáto
príprava stojí viac finančných prostriedkov a trvá o 3-4 roky 'dlhšie. A to je daň za to, že
rozširujeme prístup k vzdelávaniu. '
r , ,,"
Ing. Róbert Šimončič,CSc.
- Profesionálna zdatnosť študentov na školách .sa zvyšuje .
Spoločnosť v súčasnosti smeruje k rozširovaniu. vzdelávania, stále viac ľudí 'bude pracovať'
v službách, bude sa stále vyžadovať viac intelektuálna práca-ako manuálna, a my buď tých
ľudí na to pripravíme, alebo nie. Európske krajiny sa odlišujú počtom vysokých škôl.
Odlišujú sa.uj vysoké škály svojou kvalitou a samozrejme svojim významom. A každý
zamestnávateľ si veľmi pozorne pozrie, z akej školy absolventa prijíma a podľa toho ho aj ,
finančne ohodnotí. V USA je najnižším stupňom vysokoškolského
vzdelávania .tzv.
Community College. Vyskytujú sa takmer v každom malom meste. Alebo Community High
School. Tu sú 2,-3 predmety a študujú sa 2-3 roky. To je najvyšší stupeň bakalárskeho
štúdia.
Ing. Marián Jusko, CSc. - Ak si spoločnosť, resp. centrálna moc nestanoví pravidlá hry
tak, aby to fungovalo, myslím to prepojenie vzdelávania a praxe, potom to musí generovat'
trh, Inak sa to nezmení.
MUDr. Martin Dúbrava, CSc. - Trh môže fungovať ako regulátor spoločenskoekonomických procesov len v tom prípade, ak nie je deformovaný. A trh na Slovensku je
deformovaný. Na jednej strane to musíme brať ako výzvu, ale na druhej strane ťažko
povedať, v akom perspektívnom časovom horizonte by mohli nejaké trhové sily efektívne
zafungovať.
Ing. Peter Prónay - Pokiaľ trh nezamestná každého, to neznamená, že je deformovaný.
Jednoducho nám signalizuje, čo nám na tom trhu vadí. Sú ľudia, ktorí ako manažéri
jednoducho iba dvíhajú telefón, to je jedna kategória. Potom sú typy kvalitných manažérov,
za ktorých som ochotný zaplatiť veľa peňazí, ale neviem ho nájsť, a teda neobsadím toto
miesto človekom nižšej kvality.
Doc. PhDr. František Gahér, PhD. - Otázka ďalej tiež znie, ak sa v súčasnosti na
Slovensku širokospektrálne vyberá školné, vlastne sa diplomy predávajú, kde je potom
garancia, že táto tendencia nebude pokračovať aj ďalej. V Spojených štátoch amerických
diplom, resp. vzdelanie človeka tiež niečo stojí a záujemcovia si ho jednoducho kúpia a
následkom toho vznikajú problémy s uplatnením sa na trhu práce. Na Slovensku absentuje
typ tradície, ktorú treba postupne vytvoriť, aby si zamestnávateľ, ktorý prijíma absolventa
do pracovného pomeru, povedal: " Tak záujemca je absolventom tej a tej školy, tak ho
beriem a zamestnám ho", Na Lekárskej fakulte prebehol výskum, ktorým sa zisťovalo, aké
5

kritériá výberu rozhodovali pri nástupe lekárov do zamestnania. Domnievate sa, že niekoho
zaujímali
študijné výsledky absolventa? Prakticky nikoho. Niečo podobné sa napr.
v Nemecku nemôže stať. Tam totiž existuje štábna kultúra a zamestnávateľ si dobre zistí,
koho prijíma do práce.
Ing. Marián Jusko, CSc. - Realita je v súčasnosti aj taká, že keď potrebujeme prijať
zamestnanca a informujeme sa v niektorých inštitúciách, tak navrhujeme vyslovene:
"odporučte nám niekoho". To znamená, že ten človek príde s odporúčaním od niekoho, o to
ide. Ak je niekto absolventom tej a tej katedry a tá si v priebehu rokov vybudovala určitú
pozíciu, potom firma kupuje istú kvalitu.
Ing. Peter Prónay - Keby ste možno uvažovali o tom, dať tým najlepším absolventom
do rúk istý "pasport kvality".
Doc. PhDr. František Gahér, PhD.
- Hodnotenie absolventov podľa kvality
študijných výsledkov existuje: cena rektora, cena dekana aj cena za dobrú diplomovú prácu.
MUDr. Martin Dúbrava, CSc. Informačná pyramída a celá škála diferenciačných
nástrojov na posudzovanie kvality absolventa je v súčasnosti odberateľom našich produktov
(zamestnávateľom) k dispozícii.
Doc'. PhDr. František Gahér, PhD. - Existuje aj finančné ohodnotenie kvalitných
študentov, a to zo zákona je umožnené tzv. motivačné štipendium. Pohybuje sa v intervale
1 100 - 500. Sk. Pokiaľ ide o študijné programy, tak tie boli 'všetky nanovo akreditované.
Akreditácia je procesom schvaľovania, ktorý sa začína na vedeckých radách fakúlt,
pokračuje na rektoráte univerzity a končí na Akreditačnej komisii MŠ SR: Máme tiež spätnú
väzbu, že je to napr. bez výhrad.
Ing. Róbert Símončič, CSc. - Mám jednu otázku. Kde je to v tomto procese prepojené
na prax?'
MUDr. Martin Dúbrava, CSc. - V súčasnosti môžeme študijné programy rozdeliť do
dvoch skupín. Jednu by som nazval tradicionalistickou,
ktorá vychádza z tradícií
európskeho vzdelávania. Študijné programy boli reakreditované v súlade s Bolonskou
deklaráciou európskych ministrov školstva o Európskom priestore vysokoškolského
vzdelávania. Boli sme nútení adaptovať sa na procesy a vplyvy zo zahraničia. A druhá je
skupinou nových študijných programov, ktoré istým spôsobom ref1ektujú meniacu sa
dnešnú realitu a snažia sa jej prispôsobiť. Už sme tu tieto študijné odbory spomínali, sú to
odbory interdisciplinárneho charakteru. Prvá skupina je tým "hlavným kmeňom" sledujúcim
historický vývoj a nesie so sebou všetky klady i zápory fenoménu tradície. Druhá skupina je
v porovnaní s tou prvou istým spôsobom pružnejšia a dynamickejšia. Pokiaľ ide o činnosť
Akreditačnej komisie, tak možno konštatovať, že nepokročila v ničom. Akreditačná komisia
devalvuje vysokoškolské vzdelávanie a pracuje na nízkej kvalitatívnej úrovni. A dokonca
možno skonštatovať, že to vyplýva aj z toho, že nie je žiadny politický záujem.
Doc. RNDr. Karol Mičieta, PhD. - Treba jednoznačne skonštatovať, že sú obrovské
kvalitatívne rozdiely medzi vysokými školami na Slovensku. Napríklad taká publikačná
činnosť, u nás musí mať profesor minimálne 30 karentových článkov ana inej VŠ na
Slovensku stačí, keď má 3 recenzované články, a to nehovorím o zahraničných odborných'
časopisoch. Problémom je, že vlastne kvalita sa nikde v ničom nezohľadňuje aje často
nahrádzaná kvantitou. Sú veľmi zaujímavé rozdiely v profesorských platoch v Bratislave,
Ružomberku, Trnave alebo inde. Dnes je veľký problém udržať si mladých, špičkových
odborníkov. Mladý asistent si nevystačí s platom na materiálne zabezpečenie sa, napr. si
nemôže dovoliť vziať hypotéku na kúpu bytu. V susednom Rakúsku je situácia úplne iná.
Ing. Marián Jusko, CSc. - Pokiaľ v školstve nebudú fungovať samoregulačné princípy
a ak poriadne nefunguje Akreditačná komisia, potom nastúpi trh a vyriešia to peniaze.
Doc. PhDr. František Gahér, PhD. - Na Slovensku nepracuje trhový mechanizmus
tak, ako by mal, je to skôr iba karikatúra trhu. Napríklad platenie školného. Štátne školy
môžu vyberať školné. Súkromné školy môžu vyberať školné. Iba verejné vysoké školy
nemôžu vyberať školné. Ale VVŠ sú konkurenciou niektorým štátnym školám. Takže
nakoniec riešenie neponúka trh, ale sa to robí ustanoveniami zo zákona. Na Slovensku sa
potvrdzuje ten fakt, že tá jedna škola si vylobuje, že ostatných 20 to nebude môcť robiť.
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Toto je ten trh práce, tá súťaž. A pokiaľ ide o prepojenie vzdelávania s praxou. Posledný
študijný program, ktorý sme navrhli na akreditáciu, má názov Fyzika životného prostredia.
Je to vlastne nielen teoretická, ale najmä praktická výchova odborníka na meranie
indikátorov životného prostredia. Ide o to, aby vedel hodnoty na prístrojoch správne
namerať a výsledky interpretovať. Absolventom sa ponúka uplatnenie na Úradoch
životného prostredia.
Výsledkom zmeny metodiky rozpisu štátnej dotácie, o ktorú sa dlhodobo usilovali
predstavitelia UK je, že 20 % dotačných prostriedkov na mzdy v podprograme "VŠ
vzdelávanie" sa rozdeľovalo podľa podielu výkonu verejných vysokých škôl v oblasti vedy
a výskumu.
Za posledné dva roky nám to pomohlo v tom, že je tu relatívna spokojnosť v porovnaní
s minulosťou, pokiaľ ide o mierne stúpanie miezd, ktoré boli upravené ročne o cca 11 %. Je
to trošku viac v porovnaní s priemerom na Slovensku.
Ing. Peter Prónay - Platí to, čo sme tu už spomenuli. Totiž, že nikto nezruší žiadnu
z tých nízko úrovňových vysokých škôl, ani ju nepremenuje. Je to len o rozvrstvení kvality,
o tom, že existujú firmy, ktoré majú kredit, tak aj univerzity sa musia nejakým spôsobom
rozvrstviť. Bolo by vhodné. zorganizovať "misiu" po 50-tich najväčších firmách Slovenska
a vysvetliť ich. top manažérom, aký má absolvent UK "pasport kvality" a čím sa líši dobrý
absolvent UK od tých ostatných.
Ing. Marián-Jusko, CSc~ - Diplom sa sám nepredá. .
Doc.·RNDr.:\Karol Mičieta, ,PhD. - Študenti na PRIF:UK,absoLvujúna konci semestra
v piatom ročníku špeciálne semináre k diplomovej práci.rlch snahou je urobiť vynikajúcu
vedeckú prácu" resp. publikovať v odbornom časopise. Máme .niekoľko skupín študentov,
ktorí sa odborne špecializujú vo svojej práci na takú problematiku, na ktorú sa zameriava
nimi vybrané perspektívne pracovisko. Ďalej sme hovorili o doktorandoch. Tu je problém so
získaním certifikátu od rôznych profesných komôr. A takých interdisciplinárnych štúdií,
ktorých sa;to týka je viac.
+ "
Doc. PhDr. František Gahér, PhD. - Ak dovolíte;' domnievam sa, že naše pracovné
stretnutie splnilo svoj zámer. V diskusii sme si vzájomne edprezentovali svoje skúsenosti,
ale aj nové nápady a inšpirácie. Vaše návrhy budú predmetom ďalších diskusií. Na jeseň sa
na univerzite uskutoční konferencia na tému dlhodobého zámeru rozvoja univerzity. Pôjde
najmä o zladenie si našich predstáv z fakúlt, katedier a ďalších pracovísk. Budeme na tom
pracovať.
r

~

Doc. PhDr. František Gahér, PhD.
rektor UK v Bratislave

V Bratislave 27.8.2007
Zapísala: Mgr. Alica Jankovičová
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