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NASA UNIVERZITA 
ZODPOVEDNOSŤ UNIVERZÍT ZA BUDÚCNOSŤ V TREŤOM MILÉNIU 

Aula UK bola dňa 13. septembra 2000 
svedkom Slávnostného zhromaždenia aka
demickej obce UK pri príležitosti otvorenia 
nového školského roka 2000/01. Za prítom
nosti akademických funkcionárov Univerzity 
a jej fakúlt, pred členmi akademickej obce 
a študentmi predniesol slávnostný príhovor 
rektor UK prof. Ing. F. Devínsky, DrSc. 

V súvislosti s celosvetovou budúcnosťou univer
zít a vysokých škôl pripomenul rektor UK v úvode 
prejavu historický vývoj univerzit, ktoré za stáročia 
dokázali, že nie sú len jednoduchým miestom 
stretávania sa študentov a učiteľov, ale predovšet
kým zosobňujú ideu. 'Ideu, ktorá dnes čelí svojej 
najväčšej výzve počas celej svojej dlhej histórie -
globalizácii. Výzve vážnejšej, aká stála pred stredo
vekou univerzitou pri rozkvete humanizmu a neskôr 
vedeckej revolúcie, vážnejšej, ako bola výzva 
postavená pred univerzitu starými vládami predre
volučnej Európy, vážnejšej, ako bola industriali
zácia, urbanizácia a sekularizácia, ktorá postupo
vala v ich brázde. Ba dokonca vážnejšej, ako bolo 
jej ohrozenie totalitami v našom vlastnom storočí' 
a dodal, že to, čo je dnes v stávke, je prežitie uni
verzity ako jasnej a zreteľnej inštitúcie. 

Kedže sily globalizácie nemenia len ekonomické 
štruktúry a životné štýly, ale hlboko prenikajú aj do 
súkromia a radikálne formujú moderný svet, ne-
pochybne sa to musí dramaticky dotknúť aj uni
verzít. V tejto súvislosti rektor UK položil otázky: 
'Aký bude tento dopad? Bude univerzita rozkvitať 
alebo bude chřadnut' v tomto novom prostredí? 
Dosiahne nových výšin ako vedúca vzdelávacia 
vedecká inštitúcia vo vzdelanej a vzdelávajúcej sa 

spoločnosti, alebo bude prekonaná, obídená, svo
jimi rivalmi? A bude vôbec univerzita 21. storočia, 
ďalšieho milénia, podobná tej, ktorá existovala do
teraz?' 

Z obsahu: 

• Prvý školský rok tretieho milénia otvorený 
• Letné spravodajstvo 
• UK vyznamenala prezidenta Rumunska 
• Nová knižnica Hispánica na FIF UK 
• Tohoročný program európskych štúdií 
• Návšteva našich pedagógov v Štrasburgu 
• Bližšie o laboratóriu pre výskum chrápania 
• Medzi mexickými indiánmi 
• Nové geofyzikálne pozorovanie 
• Ako sa študuje a vyučuje na Floride 
• Skončili letné kurzy slovenského jazyka 
• Princezná z arabských emirátov 

získala doktorát na UK 

Ako konštatoval, odpovede na tieto otázky nie 
sú ani ľahké ani jednoduché, na viaceré z nich ani 
nepoznáme odpoveď Môžeme sa iba spoliehať 
na to, že univerzity predstavujú jedny z najstabil
nejších ale aj najdynamickejších inštitúcií moder
ného sveta a je len veľmi ťažké nájsť inú inštitúciu, 
ktorá by bola tolerantnejšia, tvorivejšia, zrovno-
právňujúcejšia a slobodnejšia ako je univerzita. 
A to preto, že je miestom, kde dochádza k hro
madeniu a prieniku pozitívnych síl, pod vplyvom 
ktorých hľadáme a nachádzame pravdu. Pravdu, 
ktorá dáva silu a vieru. Vieru, ktorá vakejkolvek 
podobe vždy bola a je súčasťou vedeckej a pe
dagogickej práce, ktorá je zakotvená v našom ve
domí ako sila uchvacujúca myseľ a poháňajúca 
vpred ľudské poznanie. 'Bez viery vo význam 
a zmysel našich činností, bez viery v úspešné za

vŕšenie diela by bol rozvoj poznania nemysliteľný, 
ľudská civilizácia by nikdy neprekročila hranice 
svojho tieňa a nedosiahla taký vysoký stupeň roz
voja,' dodal rektor UK. 

V ďalšej časti príhovoru rektor UK poďakoval 
účastníkom zhromaždenia, že prijali pozvanie 
a prišli do obnovenej Auly UK. Ako konštatoval, je 
to prejav ich pozitívneho vzťahu k Univerzite, pre
jav úcty k univerzitným tradíciám, ako i záruka to
ho, že idea univerzity zostane zachovaná aj pre 
budúcnosť a bude sa i naďalej úspešne rozvíjať. 

Srdečne všetkých privítal na otvorení nového 
akademického roka na Univerzite Komenského, 
tak študentov, ktorí pokračujú v štúdiách na našej 
Alma mater, ako aj osobitne študentov, ktorí na
stúpili na fakultách do prvých ročníkov: 'Zvlášť 
srdečne vítam medzi nami nových študentov našej 
školy - vás, ktorí ste úspešne zložili svoju prvú 
dôležitú skúšku na Univerzite a vdäka svojím výni
močným schopnostiam ste sa stali študentmi Uni
verzity. Vážte si, prosím, túto skutočnosť a majte na 
pamäti, že Univerzita Komenského je doma i v za
hraničí známa ako elitná vysoká škola. Majte, pro
sím, na pamätí aj to, že z 19 600 uchádzačov, ktorí 
sa prijímacieho konania na Univerzitu v tomto roku 
zúčastnili, ste medzi tými 4 000 vyvolenými, ktorí 
získali možnost študovať na Univerzite v prvých roč
níkoch. Budete sa vzdelávať v 78 akreditovaných 
študijných odboroch bakalárskeho, magisterského 
a doktorského štúdia, vo viac ako 100 špecializá
ciách, v 156 odboroch akreditovaného doktorand
ského štúdia. A budete patriť do velkej univerzitnej 
akademickej rodiny pozostávajúcej z viac ako 
26 000 študentov a 5 000 učiteľov a zamestnancov. 
Nepochybujem o tom, že aj vy budete našu Alma 
mater dôstojne reprezentovať a šíriť jej dobré meno 
doma i vo svefe." 

Ďalej rektor UK uviedol, že sa nový akademický 
rok začína netradične skôr ako obvykle a naraz na 

všetkých fakultách a dodal, že toto netradičné 
opatrenie nie je spojené s finančnými ťažkosťami 
Univerzity. Už aj preto nie, povedal, že v ostatnom 
období sa darí riešiť aj niektoré pálčivé prob
lémy Napríklad sa v tomto roku podanlo zrekon
štruovať za takmer 70 miliónov korún dva átriové 
bloky v internátoch, čím sa rozšírila ubytovacia 
kapacita o 372 lôžok a zároveň vláda pre nasle
dujúce dva roky vyčlenila pre UK ďalších 130 mi
liónov korún na rekonštrukciu ďalších blokov in
ternátov. Podanlo sa tiež presvedčiť vládu, aby 
zrušila reguláciu a doterajšie 6%-né viazanie roz
počtu a očakáva sa. že sa v najbližšom období 
podarí Univerzitu čiastočne oddlžiť. Začiatkom 
nového roka 2000 bola uvedená do prevádzky 
Univerzitná internetová stránka, úspešne sa imple
mentovala virťuálna knižnica Univerzity na najmo
dernejších súčasných systémoch, ktorá je otvore
ná aj pre záujemcov mimo univerzitných múrov 
Pred dokončením a uvedením do prevádzky je 
počítačová miestnosť pre študentov v internáte 
Družba, podarilo sa tiež zabezpečit finančné pro-
stnedky tak na personálnu ako aj materiálnu pod
poru informačných systémov i kreditného systému 
na fakultách UK apod. 

Za rovnako dôležité a pozitívne považuje rektor 
UK skutočnosť, že týmto novým akademickým 
rokom začína nová etapa v živote našej Alma 
mater. 'Po dvo/ročnej pnpraw sa na /edenastich 
fakultách naše/ vysokej školy z dvanastích za\adza 
systém štúdia založeny na europskom prenose 
kreditov. Prechodom na tento system, ktorý dnes 

Pokračovanie na str. 10 
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Z rokovania Akademického senátu  

Pod vedením predsedu AS UK PhDr. F. Gahéra, CSc., 
rokoval dňa 21. júna 2000 Akademický senát UK. 

Okrem iného schválil Študijné a skúšobné poriadky pre 
kreditový systém štúdia na Fakulte managementu UK, na 
Farmaceutickej fakulte UK, na Evanjelickej bohosloveckej 
fakulte UK, na Fakulte telesnej výchovy a športu UK, na Pe
dagogickej fakulte UK, na Rímskokatolíckej cyrilometodskej 
bohosloveckej fakulte UK a zmenu Štatútu Matematicko-
fyzikálnej fakulty UK. 

AS UK tiež schválil zmenu Štatútu UK v nadväznosti na 
zmenu názvu Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave 
na Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Ko
menského v Bratislave od 1. 9. 2000 

V súvislosti s informáciou, že mzdové prostriedky zo štát
neho rozpočtu pre VŠ a ich fakulty sa od r 1999 stanovujú 
na základe skutočného stavu zamestnancov VŠ a ich fakúlt 
a ich zaradenia do platových tried, AS UK poveril zástupcov 
UK a požiadal zástupcov fakúlt UK v RVŠ SR, aby požiadali 
ministra školstva, ministerku financií, prípadne ďalšie kom
petentné orgány o vysvetlenie, akou metodikou sa stanovuje 
objem mzdových prostriedkov zo ŠR pre VŠ a ich fakulty 

Ďalej sa AS UK zaoberal pripomienkami k návrhu zákona 
o verejnej službe a kritickou personálnou situáciou na VŠ 
a fakultách. V oblasti mzdovej politiky VŠ a fakúlt navrhol 
konkrétne opatrenia, ktoré by mali prispieť k stabilizácii pe 
dagogických a vedeckých pracovníkov vysokých škôl 

(|h) 

V dňoch 15. a 16. juna 2000 navštívil Univerzitu Ko
menského prof. Carlos Seoane, prorektor pre zahraničné 
styky Univerzity Complutense v Madride. Predmetom • 
návštevy boli ďalšie možnosti spolupráce na spoločných pro
jektoch oboch univerzít a slávnostné otvorenie semm.imei 
knižnice Biblioteca Hispánica Complutense na Katedre ro 
manistiky FIF UK 

• •• 

• •• 

• •• 

• •• 

Bezpečnosť Európy včera a dnes 

Ombudsman Poľskej re
publiky prof. Adam Zielin-
ski vystúpil na pôde UK 
dňa 7. 7 2000 s prednáš
kou Dodržiavanie občian
skych práv a skúsenos
ti polského ombudsmana. 
V poradí desiaty seminár 
z cyklu Skúsenosti s poľskou 
systémovou transformáciou 
v spolupráci s UK pripravili 
Veľvyslanectvo Poľskej re
publiky v SR a Poľský inštitút 
v Bratislave. 

Cyklus seminárov Tisíc 
a jedna Európa, organizo
vaný Francúzskym inštitú
tom, Rakúskym kultúrnym 
centrom, Goetheho inštitú
tom, Delegáciou Európskej 
komisie a Univerzitou Ko
menského, pokračoval dňa 
5. júna 2000 prednáškou 
francúzskej výskumníčky 
Marjorie Jouen, členky štu
dijnej a výskumnej skupiny 
Naša Európa. V prednáške 
na tému Spoznávanie európ

skej rozmanitosti: Miestne iniciatívy zamerané na rozvoj a na 
vytváranie pracovných príležitostí poukázala na skutočnosť, že od 
roku 1993 bolo v Európe vďaka miestnym iniciatívam vytvorených 
niekolko desiatok tisíc pracovných miest, a to najmä vo sférach 
služieb občanom, voľného času a životného prostredia. Dôležitú 
úlohu pri presadzovaní tohto nového prístupu k ekonomickej 
a sociálnej sfére zohrali európske inštitúcie, čím významne 
prispeli k zníženiu miery nezamestnanosti pri zachovaní národ
ných a regionálnych osobitostí a k využitiu kreatívnych schopností 
spoločnosti. 

Parlamentná delegácia 
Belgického kráľovstva ve
dená predsedom senátu 
Armandom De Deckerom 
navštívila dňa 13. 7. 2000 
Univerzitu Komenského. 
V Auditórium Maximum PRAF 
UK predniesol A. De Decker, 
expert na európsku obran
nú a bezpečnostnú politiku, 
prednášku na tému Spo
ločná európska obrana, 
v ktorej sa zaoberal vývojom 
bezpečnosti v Európe po 
2. svetovej vojne a význa

mom NATO pre bezpečnu buducnosť Európy. Na stretnutí boli 
prítomní aj veľvyslanec Belgického kráľovstva v SR J. E. 
Francois del Marmor a veľvyslanec SR v Belgicku J. E. František 
Lipka. 
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Predmetom návštevy expertov Ministerstva obrany Velkej 
Británie veliteľa Davida Čiarka a p. Andrew Batesa spolu 
s pplk. Stanislavom Petrencom a pplk. Dušanom Lute-
rančíkom z Ministerstva obrany SR u rektora UK prof. F. 
Devínskeho dňa 6. júla 2000 bol Obsah Štúdie funkčného 
modelu vzájomného usporiadania kompetencií medzi poll-
tlcko-správnou a vojensko-odbornou zložkou Ministerstva ob
rany SR. Cieľom Štúdie je získať nezávislý pohľad na poslanie 
Ministerstva obrany SR a Generálneho štábu SR. Zároveň vypra
covať odporúčania na zefektívnenie manažmentu národnej obra
ny i v kontexte s NATO a definovať operačné potreby ozbrojených 
síl. Rozhovor s vedením UK sa týkal možností, ako Univerzita mô
že prispieť k výchove pracovníkov pre rezort obrany. 

Rektor UK prof. F. Devínsky prijal dňa 7. Júla 2000 velVys-
lanca Čínskej lúdovej republiky J. E. Yuan Glusena na jeho 
vlastnú žiadosť. Predmetom rozhovoru boli niektoré otázky zahra
ničných aktivít UK. 

• •• 

Z júlového zasadnutia Kolégia rektora UK 
Tohoročné tretie zasadnutie Kolégia rektora UK sa konalo 

dňa 10. júla 2000 v Bratislave a jeho rokovanie viedol rektor 
UK prof. F. Devínsky. 

Kolégium rektora UK sa zaoberalo priebežným vyhodnotením 
prijímacieho konania na UK pre školský rok 2000/01 a kon
štatovalo, že na všetkých fakultách UK prijímacie konanie prebeh
lo korektne a že sa nevyskytli žiadne mimoriadne udalosti. V tejto 
súvislosti rektor UK podäkoval dekanom a vedeniam fakúlt za ich 
zodpovedný prístup k prijímaciemu pokračovaniu. 

Ďalej Kolégium venovalo pozornosť príprave nábehu kredito-
vého systému na UK od šk. roka 2000/01, aktuálnej finančnej 
situácii UK a výsledkom kontroly MŠ SR na UK. (jh) 

• •• 

Nový partner UK 
Na Univerzitu Komenského zavítala dňa 11. júla 2000 egypt

ská delegácia z Univerzity Ajn Šams v Káhire. 

Prorektora pre študijné záležitosti Dr. Mahmouda Audu a de
kana Fakulty jazykov Univerzity v Káhire Dr. Saleha Hasema prijal 
najprv prorektor pre medzinárodné vzťahy prof. P. Mráz a po krát
kom pracovnom obede bola za prítomnosti rektora UK prof. F. 
Devínskeho podpísaná bilaterálna zmluva o budúcej spolupráci 
medzi oboma univerzitami. 

Univerzita Ajm Šams ma 16 fakult, na ktorých študuje okolo 
100 tisíc študentov a je druhou najväčšou egyptskou univerzitou 
Ponúka spoluprácu vo výučbe jazykov, fakulta jazykov na káhir
skej univerzite má až 7 000 študentov a na jednom z oddelení je 
možné študovať aj slovenský jazyk. Zaujímavé sú aj možnosti na 
štúdium politologie, medzinárodných vzťahov i práva. Ťažiskom 
zmluvy sú výmenné študijné pobyty študentov a pedagógov. 

• •• 

Tlačová konferencia rektora UK 
Rektor UK prof. F. Devínsky zvolal dňa 13. júla 2000 tlačovú 

konferenciu. 
Prítomných zástupcov médií informoval o výsledkoch prijíma

cieho konania na UK a oboznámil ich so stanoviskom UK týka
júceho sa financovania vysokých škôl. Uviedol, že na UK bolo 
prijatých na denné štúdium v novom školskom roku 5 023 uchá
dzačov, pričom 60% z nich má bydlisko mimo Bratislavy, čo 
svedčí o celoslovenskej pôsobnosti UK. 

Dekan FIF UK doc. L Kiczko poukázal na klesajúcu úroveň ve
domostí uchádzačov o vysokoškolské štúdium, čo sa markantne 
prejavilo najmä pri tohoročných prijímacích skúškach. Na FIF UK 
napr. nebude v tomto novom školskom roku otvorených 10 štu
dijných odborov, pretože nik z uchádzačov o štúdium nesplnil 
požadované vedomostné kritériá. V ďalších 40 z celkovo 80 odbo
rov a študijných kombinácií dosiahli stredoškolskí absolventi len 
predpísané minimum - 60 %-nú úspešnosť v testoch prijímacieho 
konania. Pokles úrovne vedomostí stredoškolákov je podľa doc 
Kiczka výsledkom dlhodobo zlého postavenia učiteľov základných 
a stredných škôl. 

V dälšej diskusii rektor UK odpovedal aj na otázky noviná
rov ohľadne korupcie na vysokých školách a uviedol, že toho
ročné prijímacie konanie na UK prebehlo bez problémov a nik 
nenahlásil žiadny pn'pad korupcie. Taktiež informoval novi
nárov, že nový akademický rok začne netradične už 13 septem
bra 2000. m 

• • •  
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Prezident Rumunska - prominentný hosť Univerzity Komenského 

Velkou zlatou medailou UK ocenila Univerzita 
Komenského dňa 7. Júna 2000 na slávnostnom 
zasadnutí Vedeckej rady UK v Aule UK prof. 
Dr. Emila Constantlnescu, prezidenta Rumun
ska. Vysoké akademické vyznamenanie bolo 
hlave rumunského štátu udelené za rozvoj vyso
kého školstva, podporu demokratických princípov, 
za rozvoj rumunsko-slovenských vzťahov a medzi
národnej spolupráce. 

Na slávnostnom akte bol prítomný aj prezident 
SR R. Schuster, predstavitelia diplomatického zbo
ru, poslanci NR SR, ministn vlády SR a ďalší vý
znamní hostia. 

V mene rektora UK predniesol slávnostný 
pnhovor prorektor UK prof. RNDr. Dušan Mly-
narčík, DrSc., v ktorom okrem iného povedal: 

'Táto aula už zažila mnohé slávnosti, privítala 
mnohých vynikajúcich predstaviteľov vedy, spolo
čenského i politického života, ale dnešná prítom
nosť hláv dvoch štátov je iosi vskutku nezvyčajné. 
Je pre našu univerzitu a pre jej všetkých študentov 
mimoriadnou poctou, že na našu akademickú 
pôdu zavítala osobnosť súdobých európskych de
jín, a to prezident Rumunska, J. E. prof. Dr. Emil 
Constantinescu. Vnímame ho síce predovšetkým 
ako prezidenta tejto pre nás kultúrne i historic
ky blízkej krajiny, avšak je blízky univerzite aj svo
jím pôsobením ako rektor Univerzity v Bukurešti 
pred nástupom do najvyššej funkcie vo svojej kra
jine.' 

Ako ďalej uviedol prorektor UK prof. D. Mly-
narčík, pôsobenie vo funkcii prezidenta umožnilo 
Dr. Constantinescovi realizovať jeho predstavy 
o usporiadaní a smerovaní rumunskej spoločnosti 
a iniciovať dôležité programy, majúce za cieľ jej 
prestavbu. Bol to napr. boj proti korupcii a or
ganizovanému zločinu, rozvoj regionálnej infra-
štruktúry a predovšetkým orientácia na budúcu 
integráciu Rumunska do európskych štruktúr. 
V prelomových obdobiach vývoja spoločnosti nie 
je hádam vzácne, že sa novo rodiace štruktúry 
a zriadenia obracajú na vysoké školy v snahe získať 

na svoju stranu tvorivú a svetovo rozhľadenú, ale aj, 
žiaľ, tenkú a nesúrodú vrstvu intelektuálov. Pod
statne lepšie výsledky sa však dosiahnu, ak osvie
tená a rozhľadená inteligencia sama vytvorí prog
ram a vezme dielo do svojich rúk a nepodľahne 
skepse, či dokonca fatalizmu,' povedal ďalej pro
rektor UK prof. Mlynarčfa a dodal, že inteligencia 
bez pochýb patrí k hybným silám premien spo
ločnosti a aj napriek názorovej roztrieštenosti 
a neraz aj poddajnosti voči moci jediná má pred
poklady stavať základy novej spoločnosti, najmä 
po zlomových spoločenských premenách. 

'Tvorivá inteligencia má domovské právo pre
dovšetkým na univerzitách. Ba dokonca by sa dalo 
povedat, že nedostatočné materiálne podmienky 
na vysokých školách často potencovali nápaditosť 
tvorivých pracovníkov a viedli ku naplneniu rezer
voáru nových ideí a predstáv. Azda aj preto sa 
vysoké školy stali liahňou nových ľudí pre riadenie 
novej spoločnosti,' konštatoval. 

V exkurze do spoločnej histórie spomenul, že 
velkorysý vzťah k Slovákom demonštrovali už sed-
mohradskí poslanci, keď obhajovali záujmy Slo
vákov v uhorskom sneme. Mimoriadne priaznivé 
podmienky našli v Rumunsku slovenskí vysťaho
valci a na rozdiel od väčšiny iných krajín tam 
nielenže prežili, ale vyrástli na sebavedomú, kultúr
nu a intelektuálne rozvinutú menšinu. V Rumunsku 
študoval popredný slovenský politik prvej polovice 
XX. storočia Milan Hodža, aj náš velký básnik Ivan 
Krasko. S Rumunskom bol spätý aj život autora 
prvej slovenskej opery Jána Levoslava Bellu, ktorý 
strávil 40 rokov v Sibiu a sta! sa aj v poradí druhým 
Dr. h. c. Univerzity Komenského, 

V medzivojnovom období Univerzita Komen
ského dekorovala čestnými titulmi Dr. h. c. dvoch 
rumunských dejateľov - v r. 1932 to bol Nicolae 
lorga a v r. 1937 Nicolae Titulescu. V súčasnosti 
sú pracovné kontakty predovšetkým s Katedrou 
slovanských jazykov Bukurešťskej univerzity, kde 
má veľmi vysokú úroveň odbor slovenského 
jazyka. Rovnako aj na UK má svoje stále mies
to rumunčina, na Filozofickej fakulte ju študuje 
v súčasnosti 16 študentov. 

'Naše vztáhy s Rumunskom sú jasné, kultivo
vané a otvorené a stoja na veľmi dobrých zákla
doch, vybudovaných históriou. S úprimným pote
šením sme preto privítali návštevu Excelencie pána 
prezidenta Constantinesca a bude pre nás cťou 
udeliť mu Velkú zlatú medailu Univerzity Komen
ského v Bratislave', uzavrel svoje vystúpenie pro
rektor UK prof. D. Mlynarčík. 

Následne predniesol prezident Rumunska prof, 
E. Constantinescu inšpiratívny prejav o potrebe 
zámeny starého paralelného rozvoja v Strednej 
Európe za nový proces, spočívajúci na vzá
jomnom ovplyvňovaní, v ktorom sú dôležité po
dobnosti a nie rozdielnosti. Osobitne sa venoval 
rozvoju kultúrnych vzťahov medzí Rumunskom 
a Slovenskom. Text vystúpenia v plnom znení 
prinesieme v budúcom čísle Našej univerzity. 

Prof. Dr, Emil CONSTANTINESi. U sa narodil 
r. 1939. Vyštudoval Právnickú fakultu Univer
zity v Bukurešti, kde získal v r. 1960 licenciát 
práva. Krátko pôsobil ako sudca stážista, 
avšak zásahy vtedajšieho režimu do činnosti 
súdov ho viedli k tomu, že po roku začal 
študovať na Fakulte geológie a geografie tej 
istej univerzity. Po promócii v r. 1966 sa tu stal 
pedagógom - asistentom, odborným asisten
tom a docentom. V roku 1991 bol menovaný 
profesorom geológie a mineralógie Za ostat
ných 10 rokov prednášal na popredných 
univerzitách - v Túbingene, Oxforde, Berkeley, 
Rio de Janeiro, Sydney, Lubline, Turku, Káhire 
a na Karlovej univerzite v Prahe. Vr.  1990 až 
1992 bol asociovaným profesorom na Duke 
University v Severnej Karolíne. Je členom 
popredných geologických spoločností v Britá
nii, Nemecku. Grécku, Južnej Afnke, USA, 
Japonsku a Francúzsku. Publikoval 12 kníh 
a 54 vedeckých štúdií v odborných geologic
kých časopisoch, okrem toho aj vyše 100 člán
kov a prejavov na politické, ekonomické, so
ciálne, výchovné, kultúrne a ekologické témy 
v domácich i vo významných zahraničných pe
riodikách. 
Na Univerzite v Bukurešti vykonáva) v rokoch 

1990-1992 funkciu prorektora a v rokoch 1992-
1996 funkciu rektora a svopu bnnosfou v Aso
ciácii európskych univerzít a Medzinárodnej 
asociácii rektorov univerzít výrazne prispel 
k procesu zbližovania a kooperácie vysoko
školského vzdelávania 

Je nositefom čestných doktorátov urwverzA 
v Uége. Kišineve, Aténach. Ankare Pekingu. 
New Delhi. Montreale. Мал bore a v Partii, 
aržitefom mnoha štátnych i univerzitných vy
znamenaní z celého sveta a ďalších ocenení. 

Do politiky vstúpil v r. 1990, keď založil 
a viedol Univerzitnú solidaritu, združujúcu pro
fesorov, vedeckých pracovníkov a študentov 
v boji za demokratické zmeny v Rumunsku. 
Založil tiež Správnu radu občianskej aliancie, 
ktorá bola najvplyvnejšou občianskou organi
záciou usilujúcou sa o odstránenie zvyškov 
komunizmu, o demokratizáciu krajiny a spo
luprácu medzi etmkami. V r .  1991 stál na čele 
Demokratického protŕtotalitného fóra a založil 
i viedol Rumunskú demokratickú konvenciu, 
združujúcu strany kresťanských demokratov, 
liberálov, sociálnych demokratov a zelených, 
ako aj rad občianskych organizácií. Ako ve
dúca osobnosť takto zjednotenej opozície sa 
dostal v r. 1993 do druhého kola prezident
ských volieb, kde v súboji s vtedajším prezi
dentom lliescom získal 38 % hlasov O tri roky 
neskôr v prezidentských volbách zvíťazil. 



Od pätnásteho júna t.r. má FIF UK o jednu seminárnu knižnicu viac. Je umiestnená v priestoroch Katedry romanistiky, 
dostala prívlastok HISPÁNICA, a od svojho vzniku je napriek jej skromným dimenziám koncipovaná aj ako študovňa-
čitáreň a prístupná pre všetkých poslucháčov katedry. 

BIBLIOTECA HISPÁNICA COMPLUTENSE na FIF UK -
v súradniciach vecí súčasných i minulých 

Otvorenie novej knižnice nie je všedná udalosť. 
A tak pri slávnostom akte nechýbali vzácni hostia 
• J. E. Estanisiao de Grandes Pascual, veľvysla
nec Španielskeho kráľovstva na Slovensku, prof. 
Carlos Seoane, prorektor pre zahraničné styky 
Univerzity Complutense v Madride, prof. MUDr. P. 
Mráz, DrSc., prorektor pre medzinárodné vztahy 
UK a prof. RNDr. D. Mlynarčík, DrSc., prorektor 
pre vedeckú činnosť UK. 

Hostí, sponzorov a ostatných účastníkov 
inaugurácie privítal dekan FIF UK doc. PhDr. L. 
Kizcko, CSc. Vo svojom vystúpení ocenil úsilie 
autora projektu knižnice i ochotu ostatných 
členov katedry doviesť myšlienku do toho tvaru, 
v akom svojho návštevníka víta táto novotou 
dýchajúca Bibioteca Hispánica Complutense, 
a samozrejme nezabudol pripomenúť štedrosť 
sponzorov, bez ktorých by všetko ostalo stáť 
kdesi na polceste. 

Knižnica vznikla na základe projektu subven
covaného Katedrou A. Dubčeka UK. Ideove ho 
v r. 1999 pripravil autor tohto článku, na jeho 
realizácii sa však podieľali aj ostatní hispanisti 
a pomohli aj kolegovia z francúzskej sekcie 
Z celkovej sumy 199 000 Sk bolo 150 000 urče
ných na nákup odbornej hispánskej literatúry 
a beletrie a zvyšných 49 000 na zhotovenie 
knižničných skríň. Renovácia vybranej miestnosti 
si však vyžiadala ďalšie finančné prostriedky: 
poskytli ich oslovení sponzori a v rámci svojich 
obmedzených možností pomohla aj fakulta, 

V súvislosti s Katedrou A. Dubčeka UK hispa
nista nemôže nepripomenúť, že myšlienka usta
noviť ju sa zrodila v Španielsku na Univerzite 
Complutense (UC) v Madride. A nielen to. Táto 
najväčšia, najprestížnejšia a tretia najstaršia špa
nielska univerzita (po univerzitách v Salaman-
ke a Vallalodide) dotuje katedru ročne sumou 
2 000 000 pesiet, ktoré sú určené na projekty za
merané na vedu a výskum v odboroch pesto
vaných na oboch univerzitách, ale aj na projekty, 
ktoré si kladú za cieľ prispieť k poznávaniu a ší
reniu španielskeho jazyka a kultúry na Slovensku. 
Pre úplnosť treba dodať, že Katedra A. Dubčeka 
bola oficiálne založená v r. 1996 podpísaním Do
datku k Dohode o spolupráci medzi oboma uni
verzitami z roku 1980, ktorá sa periodicky ob
novuje každé dva roky. 

Ani názov tejto katedry však nevznikol náhodne. 
Keď predstavitelia UC navrhli, aby bola pomeno
vaná po A. Dubčekovi, aj takto potvrdili svoj vzťah 
k tejto najznámejšej osobnosti novodobých dejín 
Slovenska. 

Pripomeňme v tejto súvislosti aspoň niektoré 
skutočnosti: V r. 1989 UC pozvala A. Dubčeka na 
medzinárodný letný seminár El Escorial, ktorý 
predtým i potom hostil osobnosti svetového fo
rmátu. Tento počin - inak "družobnej" španielskej 
univerzity - tak hlboko pobúril vtedajšieho naj-
prvšieho medzi prvými, že rozhodnutie svojej 
strany nedovoliť Dubčekovi vycestovať do Špa
nielska zakompoval dokonca do svojho vari naj
známejšieho vystúpenia, ktoré vošlo do dejín pod 
názvom "Jako kůl v plotě". 

Keď v r. 1989 naša Alma mater oslavovala svoje 
sedemdesiatiny, jej vedenie s neskrývanou ne
vôľou prijalo správu, že medzi hosťami v talároch 
a s insígniami zahraničných univerzít, nebudú 
tentoraz predstavitelia UC, Tí, čo z profesionál
neho záujmu sledovali dynamiku vzťahov medzi 
oboma univerzitami, si neúčasť UC vysvetlili po 
svojom - ako reakciu partnerskej univerzity na 
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konanie čsl úradov, ktoré A. Dubčekovi zne
možnili účasť na stretnutí osobností v El Esco-
riali. 

Na spoločensko-politické premeny u nás po 
Novembri 1989, ktoré vyústili do pádu totalitného 
režimu, zareagoval vtedajší rektor UC prof. G 
Víllapalos spôsobom vlastným jeho letore -
promptne a operatívne: pozval na pracovnú náv
števu nového rektora UK prof. M. Kusého a pro
rektora UK pre zahraničné styky prof. J, Šveca, 
aby po ochladení vo vzťahoch v dôsledku už 
spomínaného zamietavého postoja čsl. orgánov 
k vycestovaniu A. Dubčeka do Španielska, po
tvrdil záujem svojej univerzity rozšíriť a prehĺbiť 
spoluprácu s UK a v nových podmienkach ju 
dostať na kvalitatívne vyššiu úroveň. Aby neostalo 
iba pri slovách, obaja čelní predstavitelia UK mali 
možnosť prerokovať konkrétnu náplň spolupráce 
s vedením takmer všetkých fakúlt UC tak po
drobne, že na prehliadku pamätihodností im tak
mer neostal čas. 

Krátko nato opäť prišlo pozvanie pre A. Dub
čeka. Tentoraz na ceremoniál - udelenie titulu 
Doctor honoris causa Slovákovi, ktorý vošiel do 
dejín - dokonca i tých svetových. 

K tomu ešte jedna epizóda: 

Keď už bolo po všetkom a A. Dubček si vy-
zliekol talár, sňal z hlavy doktorský biret a stiahol 
z rúk biele rukavice (podľa tradície UC symbol 
mravnej bezúhonnosti nositeľa titulu Dr.h.c.), vy
rojila sa skupinka mladých Španielov - študentov 
slovenčiny na Filologickej fakulte UC - a roztomi
le šušlävou slovenčinou mu gratulovala k vy
sokej pocte. Navidomoči bol A. Dubček veľmi 
milo prekvapený týmto protokolárne nepláno
vaným mtermezzom v jeho inak veľmi nabitom 
programe. 

Spomínané udalosti neostali bez odpovede zo 
strany UK. Za zásluhy o rozvoj vedy a samo
zrejme za rozvoj vzťahov medzi oboma univerzi
tami udelila UK rektorovi UC prof. G. Villapalosovi, 
v tom čase najmladšiemu rektorovi na Iberskom 
polostrove (nemal vtedy ešte ani štyridsať rokov) 

a už vtedy nositeľovi štyroch čestných doktorátov 
zahraničných univerzít, titul Dr.h.c. Univerzity Ko
menského v Bratislave. 

A. Dubček zahynul tragicky na jeseň v r. 1993. 
Svoj úprimný a nadčasový vzťah k nemu prejavila 
UC v Madride opäť v r. 1996, keď navrhla rozšíriť 
existujúcu Dohodu o spolupráci medzi našimi 
univerzitami o dodatok o ustanovení katedry na 
UK, ktorá ponesie jeho meno, a zmluvne potvrdila 
svoju ochotu zabezpečiť túto katedru-nadáciu aj 
finančne. A opäť ho prejavila v r. 2000, keď mu 
v exteriéroch Rektorátu UC odhalila bustu. 

Univerzite Complutense patrí v histórii zahranič
ných stykov UK právom osobitné miesto. Popn 
obvyklých študijných pobytoch, stážach a spolu
práci na vybraných projektoch predpokladala 
totiž Dohoda z roku 1980 aj vyslanie španielske
ho lektora na FIF UK a recipročné otvorenie 
lektorátu slovenčiny na Filologickej fakulte Uni
verzity Complutense. Z lektorátu sa časom stal 
odbor a toto centrum slovakistiky sa postupne 
vypracovalo na najvýznamnejšie ohnisko propa
gácie slovenského jazyka a kultúry v Španielsku, 
ktoré svojím dosahom prerástlo rámec univerzi
ty, na ktorej vzniklo. Aj v tomto smere si te
da Univerzita Complutense pnpiše historické pr
venstvo. 

Keď velvyslanec Španielskeho kráľovstva pre
strihol vo dverách miestnosti č. 357 na Gondovej 
2 trikolóru, aby otvoril a pokrstil novonarodenú 
knižnicu, o jej mene nik z prítomných nepo
chyboval.. Bude sa volať Bibiioteca Hispanica 
COMPLUTENSE na počesť španielskej univerzity 
rovnakého mena, ktorá za ostatných dvadsať 
rokov významne pnspela k propagaoi Slovenska 
jeho jazyka a kultúry v Španielsku Ktorá si v oso
be A Dubčeka uctila jednu z najväčších osob
ností nášho národa a svojou velVorysosfou vytva-
rala a vytvára podmienky pre tvorbu a realizáciu 
obojstranne prospešných projektov 

Bibiioteca Hispánica Complutense chce byť jed
ným z nich. 

Miroslav Lenghardt 
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Program Centra európskych štúdií UK 
Centrum európskych štúdii Univerzity Komenského (CEŠ UK) je celouníverzitné výskumno-vzdelávacie pracovisko, zaoberajúce sa 

problematikou európskej integrácie z rôznych aspektov. Výraznou prednosťou CEŠ UK je jeho multidisciplinárny charakter, ktorý sa 
prejavuje v jeho pedagogickej aj výskumnej činnosti. Cieľom UK je postupne na Univerzite Komenského vybudovať integrované 
bakalárske a magisterské štúdium, ako aj program celoživotného vzdelávania v problematike európskych štúdií 

tmst 

Letná škola o európskey integrácii sa uskutočnila v talianske/ fkxenc 

Svoju aktivitu CEŠ UK začalo v januári 1998 or
ganizovaním pilotného celouniverzitného jed-
nosemstrálneho kurzu "European Integration" 
v anglickom jazyku pre študentov Univerzity Ko
menského a City University, USA v Bratislave. Vo 
vylepšenej podobe ponúka Centrum tento kurz 
každý rok, a to cez zimný semester v rámci voliteľ
ných celouniverzitných prednášok. 

Kolektiv interných a externých pracovníkov CEŠ 
UK pozostáva z uznávaných domácich a zahra
ničných odborníkov z rozmanitých vedných oblastí, 
súvisiacich s problematikou európskej integrácie 
(európske štúdia, európska integrácia, politológia, 
bezpečnostná politika, ekonómia, právo a sociál
na antropológia). Centrum spolupracuje s viacerý
mi významnými domácimi i zahraničnými inštitú
ciami: 
- Úrad vlády SR - sekcia pre európske záležitosti, 
- Ministerstvo zahraničných vecí SR, Odbor hlav

ného vyjednávača o vstupe SR do E Ú  a Odbor 
politických vzťahov SR s EÚ, 

- European University Institute, Florencia, Talian
sko, 

- Department of Government. University of Es
sex, Colchester, Velká Británia, 

- Department of Politics/Centre for European Po
litics and Institutions. University of Leicester 
Leicester, Velká Británia, 

- Department of Sociology, London School of 
Economics and Political Science, Londýn. 

- Language Centre, University of Leeds, Leeds, 
Velká Británia, 

- Jazykové centrum UK v Bratislave. 
V roku 1999-2000 CEŠ UK realizovalo a koor

dinovalo rozsiahly medzinárodný IB-Tempus/Pha-
re projekt s názvom "European integration -
Training for civil servants". Cieľom projektu bolo 
poskytnúť ministerským úradníkom úvodné vzde
lanie v problematike európskej integrácie. Škole
nie bolo organizované formou prednášok a se
minárov v troch typoch kurzov: v základnej verzii v 
slovenskom jazyku (zúčastnilo sa 110 frek
ventantov), v pokročilej verzii v anglickom jazyku 
(zúčastnilo sa 24 frekventantov) a v zdokona-
ľovacích kurzoch anglického jazyka (zúčastnilo sa 
33 účastníkov) organizovaného v Jazykovom cen
tre UK. Úspešní absolventi (cca 72 %) získali cer
tifikát o absolvovaní kurzu. 

V rámci pokročilej verzie kurzu 'European in
tegration - Training for civil servants' zorganizo
valo CEŠ UK v spolupráci s Európskym univer
zitným inštitútom v dňoch 26. 9 až 2. 10. 1999 vo 
Florencii Letnú školu európskej integrácie. Pred
nášateľmi boli renomovaní svetoví odborníci na 

široké spektrum integračnei problematiky (Phihp 
Alston, Luciano Bozzo, Michelle Everson, Petr 
Lom, Sergio Ortino, Martin Rhodes, Phiippe C. 
Schmitter, Susan Senior Nello a Jan Zielonka). 

V spolupráci s Rektorátom UK vybudovalo CEŠ 
UK tento rok na Univerzite dve študijné centrá, 
vybavené odbornou literatúrou týkajúcou sa prob
lematiky európskej integrácie a 20 počítačmi 
s pripojením na internet. Prvé je lokalizované 
v priestoroch CEŠ UK na Odbojárov 10/A, druhé 
v Študentskom domove Družba. 

CEŠ UK založilo špecializovanú knižnú edíciu 
európskych štúdií. V rámci tejto edície vychá
dzajú v roku 2000 dva nové akademické tituly: 

Zv. 1 John McCormick: Poznávame Európsku 
úniu. Slovenský preklad modernej prehľadnej učeb
nice o integrujúcej sa Európe od medzinárodne 
renomovaného autora. (257 strán, originál vyšiel 
v roku 1999). 

Zv. 2: Peter Sýkora (editor): Európska integrácia 
- úvod. Učebnica k multidisciplínárnemu kurzu 
CEŠ UK z dielne desiatich domácich a dvoch za

hraničných odborníkov s predhovorom Jéna F w  
(a, hlavného vyjednavača SR s E U  a s doplnkom 
obsahujúcim anglickú konverzáciu pre euro-byro-
kratov (320 strán). 

Knihy je možné si objednat v Centre európskych 
štúdií UK faxom alebo e-mailom. Podrobnosti na 
internetovej adrese: 
http: //www.cuces.uniba.sk. 

O svojich aktivitách a problematike európskej 
integrácie CEŠ UK pravidelne informuje prostred
níctvom vlastného nepredajného 12-stranového 
informačného spravodaja "EuroListy*. Doteraz vy
šli tri čísla a jeho elektronická podoba je prístupná 
na domovskej stránke CEŠ UK na internete 

V Centre sa tiež realizuje výskum v rámci eu
rópskej sociálnej antropológie Študuje sa feno
mén infanticídy (keď vlastná matka zabije svoje 
novonarodené dieťa) v rámci Slovenska a okoli
tých krajín v 80. a 90. rokoch 20. storočia, a to 
v súvislosti so socioekonomickými zmenami trans
formujúcich sa postkomunistických krajin strednej 
a východnej Európy. Tento problém sa skúma v 
kontexte násilia v rodine a v perspektíve mo
derných teórií evolučnej psychológie a darwinis-
tickej sociálno-kultúrnej antropológie. 

CEŠ UK zriadilo na Internete svoju domovskú 
stránku na adrese: 
http: //www.cuces.uniba.sk. 

Postupne sa usilujeme vytvoriť formu moder
ného on-line dištančného vzdelávania pomocou 
internetu V pilotnej etape je zdigitalizovaná video
nahrávka prednášky a diskusie so študentmi štát
neho tajomníka MZV SR a hlavného vyjednávača 
s E Ú  Jána Figeľa, ktorú v rámci kurzu CEŠ UK 
'European integration - Training for civil servants* 
predniesol 17 2 2000 a zdigitalizovaná prednáš
ka (v anglickom jazyku) zahraničného experta 
prof Emila Kirchnera z University of Essex, ktorú 
predniesol na pôde C E š  UK. Tieto virtuálně 
prednášky sú prístupné na internetovej adrese 
http://www.cuces.uniba.skuskúkurzyuindex.html 

Centrum úzko spolupracuje s projektom In-
fovek,  ktorý sa týka "intemetizácie" stredných 
a základných škôl na Slovensku (pozri http Študovňa CEĚ UK 
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//www.infovek.sk) a prípravy mladej generácie pre 
uplatnenie sa v globálnej a elektronickej spoloč
nosti 21. storočia, v rámci iniciatívy predsedu Eu
rópskej komisie Romana Prodiho a projektu Eu
rópe. Centrum spolupracuje s Ministerstvom škol
stva SR na problematike oboznamovania učiteľov 
s problematikou bezpečnostnej politiky EÚ, NATO 
a možnej účasti Slovenska v týchto štruktúrach. 

CEŠ UK ponúka v školskom roku 2000/2001 

v rámci celouniverzitných prednášok tieto kurzy: 

Kurz 1. 
EUROPEAN INTEGRATION -
MULTIDISCIPLINARY INTRODUCTION 
(prednášky sú v anglickom jazyku) 

Prednášajú: doc. RNDr. P. Sýkora, PhD., doc. 
PhDr. S. Miháliková, CSc., PhDr. I. Samson, 
PhD., JUDr. P. Colotka, CSc., M. Rybář, MA., V. 
Bilčík, M,Phil., PhDr. O. Gyarfášová a vedúci pra
covníci MZV SR a niektorých zahraničných 
ambasád. 

Miesto konania: Centrum európskych štúdií UK, 
ul. Odbojárov 10/A (vo dvore Fakulty manage
mentu), prednášková miestnosť č. 21. 

Čas konania: štvrtok od 14:00 do 15:30 hod. 
Začiatok kurzu: zimný semester 5. 10. 2000, 

v letnom semestri sa nekoná 
Stručný sylabus: History of EU integration, EU 

institutions, EU and security systems, European 
international politics, Public and EU integration, 
Political culture, EU law, EU integration and 
theory of games, EU Enlargement and reform, 
Slovak integration into EU 

Kurz je vhodný najmä pre študentov politológie, 
práva, manažmentu. 

Kurz 2. 
EVOLÚCIA SOCIÁLNEHO SPRÁVANIA I. a l l .  
(dvojsemestrálny kurz) 

Prednáša: doc. RNDr. P. Sýkora, PhD 
Miesto konania: Centrum európskych štúdií UK, 

ul. Odbojárov 10/A, miestnosť č. 22 
Čas konania: štvrtok od 14:00 do 15:30 hod. 
Začiatok kurzov: zimný semester 5.10.2000 

letný semester 17. 2. 2001 
Stručný sylabus: Nová paradigma sociálnych 

vied, teória sebeckého génu, evolučná psycho
lógia, lúdská agresivita, konflikt medzi rodičmi 
a deťmi, sexuálne správanie v evolučnej per
spektíve, Oidipovský komplex, teória hier a al
truizmus, príčiny agresívneho správania, xeno
fóbia a nacionalizmus, evolučná estetika a etika. 
Kurz je vhodný najmä pre študentov politoló

gie (voliteľný predmet), filozofie (voliteľný pred
met), sociológie, etnografie a antropológie, psy
chológie. 

Kurz 3. 
BIOETIKA, POLITIKA A EURÓPSKA ÚNIA -
seminár 

Prednáša: doc. RNDr. P. Sýkora, PhD. 
Miesto konania: Centrum európskych štúdií UK 

ul. Odbojárov 10/A, seminárna miestnosť. 
Čas konania: štvrtok od 16:00 do 18:00 hod. 
Začiatok kurzu: zimný semester 5.10. 2000 
Stručný sylabus: Seminár je rozdelený na dve 

časti - v prvej je sledovanie video nahrávky 
s bioetickou problematikou (sci-film Gattaca, 
Ľudský genóm, Klonovanie, Bioetika a geneticky 
modifikované organizmy, Fordizmus a post-
moderná spoločnosť), v druhej časti diskusia 
a analýza problému. 

Seminár je vhodný predovšetkým pre študentov 
lekárskej, filozofickej a právnickej fakulty. 

Kontakt: 
Centrum európskych štúdií UK sa nachádza vo 
dvore Fakulty managementu UK na ul. Odbo
járov 10/A. 
Tel.: 5025-9578, tel /fax.: 5556-8279, 
e-mail: psykora@rec.uniba.sk 

Doc. RNDr. Peter Sýkora, PhD., 
riaditeľ CEŠ 

Delegácia pedagógov na pracovnej návšteve v Štrasburgu 
Katedra románskych jazykov a literatúr Pedagogickej fakulty UK už pred niekolkými rokmi nad

viazala spoluprácu s Inštitútom prekladateľstva, tlmočníctva a medzinárodných vzfahov Univerzity 
Marca Bloche (ITI-RI UMB) v Štrasburgu. Týždenný pobyt, ktorý absolvovali začiatkom mája 2000 
Dr. A. Butašová, CSc., Dr. J. Smičeková, CSc., a Mgr. V. Urbaničová, sa uskutočnil v rámci pro
gramu Socrates/Erasmus a nadviazal na spoluprácu uvedených inštitúcií v príprave a realizácii 
projektu postgraduálneho špecializačného štúdia v odbore prektadateístvo-odborný preklad na 
PDF UK. Prvý ročník tohoto štúdia bol otvorený v akademickom roku 199912000 a v súčasnosti 
v ňom študuje 18 poslucháčov v odbore nemecký a anglický jazyk. Kedže ide o celoslovenský 
projekt, štúdium bolo otvorené a realizujú ho aj Filologická fakulta UKF v Nitre, Fakulta huma
nitných vied UMB v Banskej Bystrici a Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. 

Účastníčky študijného pobytu informovali zahraničných kolegov o postupe a o výsledkoch post
graduálneho štúdia prekladateľstva za prvé dva semestre. Vo svojich prednáškach a seminároch 
poukázali na špecifiká prípravy prekladateľov v slovenských podmienkach a predstavili používané 
metódy a didaktické postupy pri napĺňaní študijného programu v prvom ročníku. Stretli sa s via
cerými vyučujúcimi ITI-RI UMB za účelom vzájomných konzultácií, získali cenné informácie od 
vedúcich jednotlivých oddelení ITI-RI, najmä v oblasti organizácie kurzov a hodnotenia študentov. 

Pretože sa študijného pobytu zúčastnil aj prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., dekan PDF UK (pro
gram Tempus), uskutočnili sa aj viaceré oficiálne stretnutia na úrovni vedenia univerzity a fakúlt. 

Prvým z nich však bolo prijatie slovenskej delegácie v Rade Európy pani Stefankou Hristos-
kovou, programovou radkyňou sekcie pre vysoké školstvo a výskum. Pani Hristoskova nás 
oboznámila so súčasnými prioritami činnosti svojej sekcie, medzi ktoré patrí vytváranie pod
mienok pre postupné medziuniverzitné uznávanie skúšok a diplomov a v súvislosti s tým 
konštituovanie tzv. výpisu z diplomu, ktorý bude jeho súčasťou. Podčiarkla význam sekcie tech
nickej spolupráce a asistencie Rady Európy, ktorá môže v oblasti legislatívnych reforiem zabezpe
čiť bezplatnú pomoc krajinám strednej a východnej Európy. Pani Hristoskova ilustrovala činnosť 
tejto sekcie na príklade Ruska a Kosova, ktoré túto pomoc v súčasnosti využívajú 

Informácie o činnosti sekcie doplnil riaditeľ sekcie pán James Wímberley. Ako zdôraznil, Sloven
sko bolo prvou krajinou, ktorá so sekciou začala spolupracovať a vyjadril nádej, že po dočasnom 
útlme sa spolupráca so Slovenskom začne opäť intenzívne rozvíjať. 

Pán Wimberley, ktorý dobre pozná situáciu vysokých škôl na Slovensku, prejavil živý záujem 
najmä o súčasný stav v tvorbe a schvaľovaní nového vysokoškolského zákona. Prof. Zelina ho 
preto informoval o postupe reťoriem a v súlade s prioritami Rady Európy zdôraznil najmä za
bezpečenie diverzifikácie vysokoškolského vzdelávania a zvyšovania kvality vzdelávania na slo
venských vysokých školách. 

Stretnutie s rektorom Univerzity M. Blocha pánom Danielom Payotom sa nieslo v priateľskej 
atmosfére, kedže pán rektor pred niekolkými mesiacmi navštívil Bratislavu, a to pri příležitost 
oficiálneho otvorenia postgraduálneho štúdia prekladateľstva, a s projektom bol oôklaane obo
známený, Predmetom rokovania boli najmä možnosti rozšírenia spolupráce Univerzity M. Blocha 
s Univerzitou Komenského, rozšírenie mobilít študentov a učiteľov. Pán D. Payot vyjadril plnú 
podporu spoločnému projektu ITI-RI UMB a PDF UK. 

Prorektorka pre medzinárodné vzťahy UMB pani Rebecca Rogers sa orientovala na riešenie 
konkrétnych otázok v súvislosti s výmenou študentov v rámci programu Socrates/Erasmus, na 
organizáciu ich študijného pobytu a na ich hodnotenie v zahraničnej inštitúcii. Na základe prvých 
skúseností študentských pobytov v akademickom roku 1999/2000 sme spoločne stanovili vzá
jomné požiadavky a podmienky. 

Ďalšie stretnutia mimo Univerzity M. Blocha boli pripravené s perspektívou výmeny skúseností 
z prípravy učiteľov vo Francúzsku a na Slovensku a nadviazania prípadných nových pralesných 
kontaktov. 

Riaditeľ IUFM Alsace (Institut universitäre de formation des maltres) pán Denis Goelder pred
stavil systém vzdelávania učiteľov v IUFM, ktorých je 29, a problémy, ktoré vo Francúzsku IUFM 
riešia. Jedným z nich je napr. zabezpečenie kvalifikovaných učiteľov IUFM, kedže títo po dosiah
nutí vyššej kvalifikácie často odchádzajú pôsobiť na univerzity. 

Návšteva Fakulty psychológie a vied o výchove Univerzity Louisa Pasteura otvorila možnosti 
spolupráce s Pedagogickou fakultou UK v uvedených vedných odboroch. Pani Pascale Salhani, 
dekanka fakulty, prejavila o túto spoluprácu úprimný záujem. 

Na univerzite M Blocha 
v Štrasburgu pôsobí v sú
časnosti lektorka slovenské
ho jazyka pani Marta Bys-
tnanska ktorá nás informo
vala o podmienkach svojej 
práce. Jej snahou je využiť 
každú pnleirtosť pre pozitív
nu propagáciu Slovenska 
a slovenského jazyka. Vy-
jadnla prosbu, aby v ráma 
týchto aktivA jej bota nápo
mocná i Univerzita Komen
ského Mala na mysli využitie 
návštev významných sloven
ských vedcov pedagógov 
a umelcov pre organizova
nie neformálnych stretnutí 
so študentmi univerzity jako 
i s širšou verejnosťou Štras
burgu. 

PhDr. Jitka Smičeková, CSc. 
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Z o  sveta  vedy  

Laboratórium pre výskum chrápania a sleep apnoe syndrómu 
na Klinike pneumoftizeológie LF UK a FN 

V roku 1965 vo Francúzsku Gastaut, Tassinari a Durona, v Nemecku Jung 
a Kuhlo, si všimli súvislosť medzi nepravidelnosťami dýchania počas spánku 
a nadmernou spavosťou cez deň. Títo autori sa považujú za objaviteľov 
"Syndrómu spánkového apnoe" (Sleep apnoe syndrome - SAS, t.j. pre
stávky v dýchaní, ktorá trvá viac ako 10 sekúnd). V r. 1978 Lugaresi a spol. 
v Taliansku a C. Guilleminault a spol. v rokoch 1973, 1976 a 1978 v USA boli 
dalšími velkými osobnosťami pri objasňovaní symptómov a vypracovania 
diagnostiky tohto syndrómu. V roku 1981 C. E. Sulivan a spol. referovali o vý
voji pristroja zabezpečujúceho trvalý pretlak v dýchacích cestách, aplikovaný 
nosovou maskou (nCPAP). V tom istom roku S. Fujita a spol. navrhli pre ko
rekciu anatomických abnormalít v liečbe týchto stavov uvulopalato-
pharyngoplastiku (UPPP) - chirurgické zmenšenie mäkkého podnebia V sú
časnosti sa rozoznáva: 1. spánkové apnoe s obštrukciou - zúžením horných 
dýchacích ciest (HDC - obštrukčný typ), 2. spánkové apnoe bez obštrukcie 
horných dýchacích ciest (centrálny typ) a 3. ich zmiešané formy. 

1 Spánkové poruchy dýchania s obštrukciou horných dýchacích ciest 
sú stavy s rôznym stupňom zúženia v hltanovej oblasti. Chrápanie je pritom 
na začiatku kontinuálneho radu spánkových porúch dýchania s obštrukciou 
horných dýchacích ciest. Ďalším stupňom je tzv. syndróm rezistencie hor
ných dýchacích ciest a obštrukčný syndróm spánkového apnoe (OSAS) 
predstavuje najťažšiu formu postihnutia. Chrápanie postihuje asi 44 % mu
žov a 28 % žien stredného veku. Je spôsobené vibráciou mákkého podne
bia. jazylky a stien horných dýchacích ciest, keď tadiaT prechádza turbulent-
ný vzdušný prúd. 

V pripade. že sa počas spánku prúd vzduchu zastaví' na 10 sekúnd alebo 
viac, hovorfme o "apnoických pauzách" Ako obštrukčný syndróm spán
kového apnoe sa označujú periódy najmenej 10 apnoických páuz za hodi
nu spánku, napnek pokračujúcej aktivite dýchacích svalov. Obštrukcia sa 
takmer vždy vyskytuje v horných dýchacích cestách medzi dolným úsekom 
mäkkého podnebia a hrtanovou priklopkou. Táto oblasť môže ľahko kola
bovat, pretože priemer dýchacích ciest v tomto úseku je malý a nemá chru-
pavčitú výstuž. 

Chrápanie p najkonštantnejšim symptómom, jeho Wasrtosf niekedy pre
vyšuje 100 dB a je prerušované apnoickými prestávkami, ktoré končia ex
plozívnym nástupom opätovného chrápania, čo sa označuje ako "arousal" 
(zobúdzanie) - až dvakrát za jednu minútu. 

Apnoické epizódy sú spojené s viacerými patofyziologickými zmenami, 
ako sú znížené hodnoty kysliVa v organizme (hypoxia), zvýšená hladina oxidu 
uhličitého v organizme (hyperkapnia), velké výkyvy vnútrohrudnitového tla
ku predtým, ako sa uzavřené dýchacie cesty znova otvoria. Frekvencia srd
ca, systémový artériový tlak a tlak krvi v pľúcnici výrazne stúpnu pri ukončovaní 
apnoe. Spánková architektúra je apnoickými pnhodami vážne narušená 

Najťažšia forma - obštrukčný syndróm spánkového apnoe je spojený so 
značnými kognitívnymi a kardiovaskulárnymi dôsledkami Nadmerná 
spavosť cez deň je nielen nepríjemná, ale vedie aj k zníženej produktivite, 
k zhoršeniu sociologického postavenia pacienta. Pacienti s OSAS majú 
8-násobne vyššie riziko autonehôd, prípadne môže dôjsť až k velkým ľud
ským tragédiám, ako je napr. vlakové nešťastie. Kognitivně dôsledky zahŕ
ňajú zhoršenie pamäti, pozornosti, nemotornosť, pokles percepčnoorgani-
začných schopností a zhoršenie spôsobilosti predvídať a plánovať. Deti 
s OSAS neprospievajú v učení. Závažnosť týchto neuropsychických prízna
kov je úmerná frekvencii apnoí a závažnosti hypoxémií. 

K srdcovo-cievnym komplikáciám u OSAS patrí systémová hypertenzia. 
spôsobená zvýšenou aktivitou sympatického nervového systému a môže sa 
zlepšiť pri úspešnom liečení choroby. OSAS je spojené so zvýšeným rizikom 
srdcového zlyhania, ischemickej choroby srdca, srdcového infarktu, poru
chami rytmu a náhlej cievnej príhody mozgovej. Hoci kauzálna súvislosť nie 

je medzi týmito chorobami dokázaná, úmrtnosť je významne zvýšená u pa
cientov s OSAS. 

V prístrojovej diagnostike OSAS je štandardnou metódou polysomno-
grafia. Výsledky sa vyjadrujú ako apnoe/hypopnoe index (AHI), alebo ako 
respiratory disturbance index (RDI). Ide o počet respiračných príhod za 
jednu hodinu spánku. Ďalším dôležitým znakom je najnižšia saturácia kys
líka, zaznamenaná v polysomnograme. Okrem polysomnografie bolo popí
saných asi 30 iných metód na diagnostiku a monitorovanie SAS 

Cieľom liečby je normalizovať dýchanie a spánok, eliminovať nadmernú 
spavosť cez deň a iné invalidizujúce symptómy a znižovať možné riziká 
kardiovaskulárnych komplikácií, čím sa zlepšuje kvalita života. Ako najvhod
nejší terapeutický postup sa ukázali nCPAP (nasal Continous Positive Airway 
Pressure) a nBiPAP (nasal Bilevel Positive Airway Pressure), ako aj niektoré 
chirurgické techniky a pomocné liečebné postupy. nCPAP a nBiPAP pracuiú 
na pnncípe kontinuálneho pretlaku v dýchacích cestách Podávané nosovou 
aplikáciou otvárajú horné dýchacie cesty nBiPAP má vyšší pozitívny tlak 
počas vdychu ako počas výdychu Testovanie sa uskutočňuje na špeoa 
lizovaných klinických pracoviskách v nemocnici, potom môže byť aplikovaná 
liečba v domácom prostredí K pomocným liečebným postupom patria u pra 
va životosprávy, zníženie hmotnosti, úprava polohy počas spánku a pod 
Tncyklické antidepresíva zvyšujú tonus svalov HDC Dentálne pomôcky 
môžu zmierniť chrápanie a v niektorých prípadoch aj liečiť SAS 

2. Ceťrálny typ SAS tvorí cca 10 % všetkých spánkových poruch dy 
chania Často sa vyskytuje spolu s obštrukčným typom ako zmietaná for
ma SAS. Na jeho vzniku sa podieľajú organické cievne zápalové nádorové 
i poúrazové zmeny nervového systému a nervosvatového aparátu Kjmika je 
mierne odlišná od obštrukčného typu SAS. často chyba obezita i chrápanie 
Ustatosť a spavosť cez deň sú miernejšie 

Na Slovensku sa problematike spánkových porúch dýchania vervj|ú pra
coviská na Lekárskei fakulte UPJŠ v Košiciach, na Jessemovei lefcarwei 
fakulte UK v Martine, v Národnom ústave TaRCH v Podunajských Biskup* 
ciach a na Klinike pneumoftizeológie LF UK a FN v Bratislave Pracovno 
kliniky opakovane organizuju kongresy venovane te/to proDiematM _ 
kových poruchách dýchania sa okrem kongresov uskutočňujú aj post
graduálne kurzy a začína sa o tejto problematike prednášať na lekárskych 
fakultách, aby sa poznatky čo najrýchlejšie dostali medzi zdravotníckych 
pracovníkov i medzi civilné obyvateľstvo. V uplynulých rokoch sa uskutočnil 
projekt TEMPUS, ktorého úlohou bolo: 

I. informovať zdravotnícku a laickú verejnosť v oblasti spánkových porúch 
dýchania a ich medicínskych a sociálnych dôsledkoch, 2. cielený výcvik 
odborníkov, 3. budovanie špecializovaných spánkových laboratórií Za týmto 
účelom Európska únia v rámci projektu TEMPUS poskytla pomoc krajinám 
strednej a východnej Európy na rýchle osvojenie si potrebných informácií. 

Obsahom projektu boli: 
I. kurzy o polysomnografii, 2. workshopy o polysomnografii v pediatrii, 

3. inovácia spánkových laboratóní, 4 návštevy našich pracovníkov vo vybra
ných spánkových laboratóriách v Európe, 5. krátkodobé kurzy o spánkových 
poruchách dýchania, 6. kompletizácia programu a upresnenie osnovy výuč
by na lekárskych fakultách. 

Klinika pneumoftizeológie LF UK bola taktiež zapoiená do riešenia projektu 
TEMPUS "Spánkové poruchy dýchania" a bola vybavená modernou poly-
somnografickou technikou. Prístroj ALICE 3 umožňuje kompletné polysom-
nografické vyšetrenie, čím sa vytvorili podmienky pre komplexné vyšetrenie 
spánkových porúch dýchania Zriadená bola špecializovaná ambulancia pre 
spánkové poruchy dýchania ktorá eviduje a dispenzanzuje týchto pacientov 

Prof. MUDr. R. Redhammer, DrSc. 
Klinika pneumoftizeológie LF  UK a FN v Bratislava 
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Z o  sveta  vedy 

Etnológovia medzi mexickými Indiánmi 
Katedra etnológie FIF UK a jej sekcia reiigionistiky vyvíjajú už dlhšiu dobu výskumnú činnosť zameranú na natívne obyvateľstvo amerického kontinentu. 

Tento záujem vyvrcholil v minulom roku, keď do Mexika odišli Milan Kováč, PhD., z Katedry etnológie FIF UK a Tatiana Podolinská, PhD., z Ústavu etnológie 
SAV. Okrem príkladnej spolupráce našich dvoch špičkových vedeckých ustanovizní tu treba vyzdvihnúť predovšetkým tretiu stranu - výskumný pobyt dvoch 
mladých slovenských bádateľov sa uskutočnil na pozvanie Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Národného antropologického a historického inštitútu 
v Mexico City, ktorý patrí v svojej oblasti k najlepším pracoviskám na sveta. Obaja naši bádatelia sa počas šiestich mesiacov, od augusta roku 1999 do 
februára 2000, venovali výskumnej terénnej práci medzi Maymi - Lacandóncami v pralesoch mexického štátu Chiapas. 

Lacandónci sú najkonzervatívnejšou skupinou 
prežívajúcich Mayov, ktorá si ako jediná stále 
udržiava pôvodné tradície a náboženstvo. Ich kon
zervativizmus má základ v niekolkých storočiach 
izolácie v Lacandónskom pralese v dnešnom štáte 
Chiapas. Všetko násilie španielskej kolonizácie 
a asimilácie prežili bez väčších zmien až do 20. sto
ročia, kedy boli fakticky "objavenr. 

Neprístupnosť ciest bola v polovici storočia tým 
hlavným dôvodom, prečo nebol podniknutý útok 
na túto bezbrannú a unikátnu kultúrnu enklávu zo 
strany dalších akulturovaných kmeňov túžiacich 
po pôde. Ich džungľa však začala byt vyrubovaná 
kvôli vzácnym drevám a zdalo sa, že ich mexická 
vláda týmto spôsobom aj tak odsúdila na zánik. 
Našťastie globálne ekologické myslenie preniklo 
koncom 20. storočia aj do týchto končín. Bol vy
daný zákaz vyrubovať prales a vyrúbané miesta sa 
nanovo vysádzajú pôvodnou vegetáciou. Jediný
mi správcami a vlastníkmi rozľahlého pralesa sa 
stali Lacandónci, ktorí si žiarlivo začali strážiť nie
len svoje územie, ale aj svoju kultúru. Žiadnemu 
cudzincovi nedovolia usadiť sa v ich osade a ak si 
lacandónske dievča vezme za muža cudzinca, 
musí sa z osady vysťahovať. Kmeňová rada získa
la rozsiahlu autonómiu rozhodovať o vlastných zá
ležitostiach, vrátane posielania vinníkov do vlast
ného dreveného väzenia, vyhlásenia prohibície 
a ďalších opatrení. 

Bolo veľmi ťažké získať povolenie na návštevu 
občianskou vojnou zmietaného Chiapasu a ešte 
ťažšie získať povolenie robiť výskum priamo v la-
candónskej osade, o čom rozhodovala ich kme
ňová rada. No najťažšie bolo získať si dôveru sa

motných Lacandóncov, ktorí sú prostí v spôsobe 
svojho života, no nesmierne hrdí a neprístupní 
voči každému cudzincovi. Bola to veľmi namáhavá 
práca, získať si cestu k ich najvnútornejšiemu sve
tu. k ich bohom a predstavám o svete a vesmíre 
Jazykové bariéry postupne padali intenzívnym štú
diom ich jazyka a kultúrne bariéry sa poddávali 
účasťou na ich každodennom živote a pomocou v 
ich bežných starostiach. 

Ako religionisti sme sa sústredili na podrobné 
štúdium ich náboženského života a rituálov, ale 
tiež postojov k novým náboženským skupinám, 
ktoré misionársky operujú v ich susedstve. Pokúsi
li sme sa študovať mechanizmy náboženskej zme
ny, tendencie a faktory zmien v sociálnom živote 
a revalorizáciu ich tradičných hodnôt. Lacandónci 
sa nachádzajú v zlomovej situácii, kedy je veľmi 
dôležité, či podľahnú globalizačným kultúrnym 
trendom a opustia svoje unikátne náboženstvo 
a zvyky, alebo dokážu aj naďalej vzdorovať, ten
tokrát už nepriamemu tlaku médií, obchodu a cel
kovej otvorenosti ich doteraz skrytého a uzavreté
ho sveta. Je skutočne ťažké si v tomto zmysle 
udržať potrebný vedecký odstup a ani nepriamo 
svojich informátorov nenabádat k zachovávaniu 
tradícií. Našťastie, väčšina Lacandóncov podobné 
povzbudenia zatiaľ nepotrebuje. Vena stále v tých 
istých bohov ako verili starí Mayovia, uctievajú tie 
isté kultové miesta, vykonávajú rovnaké rituály. Je 
to ako fascinujúce štúdium živej kultúrnej fosílie. 

Plody našej polročnej práce medzi Lacandón
cami sú skutočne nepriehľadnuteľné aj v medziná
rodnom kontexte. Zozbierali sme množstvo ich mý
tov, z ktorých väčšina bola dodnes vede neznáma. 

Bon sme svedkami viacerých špeciálnych rituálov 
dovtedy taktiež nepopísaných, a zoznam zná
mych lacandónskych bohov sme obohatili o ďal
šie postavy. Čo je však možno dôležitejšie, získa 
sme odpovede na množstvo našich teoretických 
otázok, v rámci ktorých sme otestovali viacero 
teoretických modelov. To nám umožní preniknúť 
oveľa hlbšie do štúdia tzv. mýtického myslenia 
a jeho zákonitosti 

Výsledky tejto práce budú publikované v po
predných zahraničných vedeckých časopisoch. 
Čo je však pre univerzitu dôležitejšie, budú bez
prostredne využité pre skvalitnenie a obohatenie 
výučby na Filozofickej fakulte UK. 

Milan Kováč 

Začalo nové geofyzikálne pozorovanie 
Na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu MFF UK v Modre-Piesky úspešne začalo pozorovanie a monitorovanie veľmi zaujímavého 

geofyzikálneho javu, tzv. Schumannových rezonancií. 

Ide o trvalé elektromagnetické kmity veľmi nízkych kmitočtov 
približne od 7 do 50 Hz v priestore ohraničenom zemským po
vrchom a spodnými vrstvami ionosféry vo výškach počínajúcich 
zhruba od 60 km. V akustike sú všeobecne známe rezonančné 
dutiny, teda určité objemy uzavreté stenami odrážajúcimi zvu
kové vlny. Ich vlastnosti využívajú hudobné nástroje, napr. husle 
alebo klavír. V takej rezonančnej dutine môžu byť trvalo vybu-
dené iba tóny určitých výšok (kmitočtov), tzv. vlastné kmity (mó
dy). Ich výška závisí hlavne na rozmeroch a tvare dutiny, v urči
tej miere taktiež na mechanických vlastnostiach materiálu stien. 

Úplne analogický jav vzniká aj v prípade elektromagnetického 
vlnenia. Vzhľadom na obrovské rozmery takéhoto 'celoplanetár-
neho rezonátora" sú kmitočty vlastných módov, ako bolo uvede
né, veľmi nízke (desiatky Hz). 

Pre vybudenie a udržanie vlastných kmitov nestačí však rezo
nančná dutina sama, je potrebný aj budiaci zdroj. V prípade 
hudobných nástrojov túto úlohu plní struna rozkmitaná ťahom 
sláka alebo údermi kladivka. V elektromagnetickom prípade je 
zaujímavé, že budiacim zdrojom sú prúdové impulzy genero
vané bleskovými výbojmi. Každú sekundu totiž prebehne glo
bálne na celej zemeguli asi 2000 bleskových výbojov, z nich pre
važná väčšina sa vyskytuje v rovníkových tropických oblastiach 

Geofyzik W. O. Schumann ako prvý upozornil na možnost 
existencie tohto javu už v r. 1952 a odhadol kvantitatívne para
metre rezonancií. Prvý experimentálny dôkaz podali v r. 1960 
švajčiarski geofyzici M. Baiser a C. Wagner a pre jav samotný sa 
vžilo označenie Schumannove rezonancie (Sch-R) 

Merania sa vykonávajú v elektrickej zložke poľa pomocou 
kapacitných antén, v ktorých meraciu elektródu tvorí vodivé te
leso (guľa) izolovane umiestnené v určitej výške nad zemským 

povrchom. Elektrické napätie medzi ním a zemou sa sníma, zo
silňuje, filtruje a ďalej spracúva. Magnetická zložka rezonancií sa 
sníma pomocou dlhých cievok s velkým počtom závitov (vyše 
100 000) a s feromagnetickými jadrami. 

Využitie popisovaného javu v geofyzike je mnohostranné a čo
raz širšie: dlhodobé sledovanie stavu ionosféry a jeho zmien 
vyvolaných aktivitou Slnka, globálne sledovanie búrkovej čin
nosti, obsahu vodných pár v ovzduší a povrchovej teploty mori 
a oceánov, ako aj sledovanie stavu zaľadnenia (ovplyvňuju elek
trickú vodivosť povrchu Zeme), aj ďalšie 

Celá problematika je prirodzene značne zložitejšia. Hlavným 
problémom je veľmi malá amplitúda snímaných signálov a naj
mä velké množstvo rušivých signálov často technogénneho 
pôvodu (elektrická sieť 50 Hz a rôzne silnoprúdové zariadenia) 
Aj preto v súčasnosti počet observátoru pravidelne monitoru
júcich jav Sch-R nie je velký Vykonávajú sa dlho v Japonsku 
Kanade a USA. ďalej v Izraeli V Európe zohralo priekopnícku 
ulohu pracovisko Geodetického a geofyzikálneho výskumného 
ustavu Maďarskej akademie vied v Soproni. monitorovanie sa 
vykonáva aj v Nemecku a v Rusku. 

Pracovnici Katedry geofyziky MFF UK už úspešne prezenteva 
teoretické práce tohto zamerania na viacerých medzinárodných 
podujatiach. Pred nedávnom sa podanlo na AGO MFF UK v Wod-
re-Piesky ako prvému vedeckemu pracovisku v SR spolahlfvo 
detegovať (v elektrickej zložke pota) a kvantifikovat signály Sch-R. 
ä m  naše pracovisko môže začať prispievať k tvorbe dlhých po
zorovacích radov týchto signálov v celoeuropskom ramo 

Doc. RNDr. Sebastian Ševčík. CSc . 
vedúci Katedry geofyziky MFF UK 
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odštartujeme, sme urobili konkrétny a zásadný krok 
k rovnocennému začleneniu sa Univerzity Komen
ského do európskeho vysokoškolského priestoru. 
Naviac, Univerzita rozpracovala tento systém nielen 
ako prenosový ale aj ako akumulačný. Tým pred
behla aj mnohé renomované európske vysoké ško
ly a zaradila sa v tomto smere medzi čelné vysoké 
školy dokonca aj v európskom sektore.' Deň otvo
renia nového školského roka vyzdvihol ako histo
rický medzná v novodobom rozvoji Univerzity, 
pretože sa mení 80 rokov zabehnutý klasický spô
sob štúdia a Univerzita sa vydáva na cestu, ktorej 
cieľom je kompatibilita s ostatnými univerzitami vo 
vyspelom svete. Urobila tak ďalší krok k zlepšeniu 
svojej konkurencieschopnosti, umožnila lepšie za
pojenie študentov do zahraničných výmenných 
programov a absolventom poskytla lepšie šance 
na medzinárodnom trhu práce. 

'Z tohto miesta sa preto chcem poďakovať všet
kým tým kolegyniam, kolegom a študentom, kto
rých úsilím sa tento významný krok podaril. Osobit
ne sa však chcem poďakovať Jesseniovej lekárske/ 
fakulte UK v Martine a študentom Lekárskej fakulty 
UK v Bratislave, ktorí svojím jednoznačným posto
jom prispeli k tomu, že sa kreditný systém štúdia 
zavádza aj na lekárskych fakultách, čo je dokonca 
aj v Európe vskutku čin priekopnícky' 

V tejto súvislosti rektor UK pripomenul vývoj 
ktorý sa v ostatnom období dvoch rokov odohral 
a odohráva v európskom vysokoškolskom prie
store, najmä dva hlavné a pre rozvoj európskeho 
vysokého školstva záväzné dokumenty - Sorbon-
skú deklaráciu z mája 1998 a Bolonskú dekla
ráciu z júna 1999, ktorej signatárom je aj minister 
školstva SR M. Ftáčnik. Citoval jej šesf zásadných 
bodov, ktoré definujú spoločné črty novej archi
tektúry kompatibilného európskeho vysokoškol
ského systému, a zdôraznil, že sa podpisom tejto 
deklarácie Slovensko nielenže prihlásilo k európ
skym vysokoškolským hodnotám, ale súčasne 
dobrovoľne prevzalo na seba záväzok, že urobí 
všetko preto, aby odporúčania deklarácie aj napl
nilo. 'Nie je to však len zodpovednosť ministra 
a štátu. Je to rovnako, ak nie ešte viac, aj zod
povednosť slovenských univerzít a vysokých škôl. 
Pretože Magna Charta Universitatum nehovorí len 

0 autonómii a akademických slobodách univerzít. 
Rovnakým dielom hovorí aj o zodpovednosti uni
verzít za ďalší vývoj spoločnosti. Pretože autonómia 
a zodpovednosť sú dve strany tej istej mince,' do
dal rektor UK. 

Z toho vyplýva, že ak nechceme beznádejne 
zaostať, ak sa nechceme izolovať od diania v Eu
rópe a vo svete, ak chceme poskytnúť našim štu
dentom a absolventom lepšie vzdelanie a tým 
1 lepšie životné šance, ak chceme umožniť kvalitné 
štúdium viacerým uchádzačom, ak teda chceme 
hrať aktívnu úlohu pri tvorbe novej architektúry 
európskeho vysokoškolského vzdelávania, potom 
musíme veľmi rýchlo uskutočniť dôkladnú re
formu slovenského vysokého školstva v duchu 
Bolonskej deklarácie. Podľa rektora UK dva kro
ky pre dosiahnutie týchto cieľov sa už na Sloven
sku urobili. Prvým bolo vypracovanie "Koncepcie 
ďalšieho rozvoja vysokého školstva na Slovensku 
pre 21. storočie", pri tvorbe ktorej Univerzita Ko
menského zohrala kľúčovú rolu, druhým bolo 
schválenie Koncepcie slovenskou vládou dňa 
30. 8. 2000. Tretím krokom bude vypracovanie 
návrhov nového zákona o vysokých školách a zá
kona o financovaní vysokých škôl. Štvrtým kro
kom bude schválenie týchto legislatívnych noriem 
a ich uvedenie do života. 

V tejto súvislosti rektor UK zdôraznil, že na roz
diel od minulosti máme dnes najmenej dve 
významné výhody. Prvá je, že začíname reformu 
takmer v rovnakom čase ako aj ostatné európske 
krajiny, čím sa môžeme stať aktívnym účastníkom 
tohto procesu a nemusíme veci len dobiehať. A po 

druhé, že je aj záujmom štátnej správy, aby sa re
forma vysokých škôl uskutočnila čo najskôr. 

Rektor UK ďalej uviedol niekolko hlavných dô
vodov, prečo je reforma slovenského vysokého 
školstva nevyhnutná: 

Prijatie Slovenska za člena OECD nepotvrdzuje 
našu finančnú solventnosť. Stále sa zvyšujúce ná
klady na vysokoškolské vzdelávanie nestačia po
krývať ani bohaté rozvinuté štáty, nieto Slovensko, 
ktoré venuje na svoje vysoké školy z 22 sledova
ných štátov najmenej - len 0, 61% z hrubého 
domáceho produktu. Zvýšenie prostriedkov po
skytovaných na vysokoškolské vzdelávanie sa dá 
uskutočniť len zmenou hospodárenia a financova
nia vysokých škôl, na čo je potrebná reforma. 

Globálne pohľady, aktivity a výzvy podporované 
modernými informačnými technológiami vyžadujú 
veľmi rýchle a podľa možnosti správne reakcie 
na rýchlo sa meniace podmienky Od rychlosti 
a správnosti našich reakcii bude závisieť konku-
rencieschopnosť tejto spoločnosti, jej ďalší rozvoj 
i jej blahobyt. Takéto rozhodnutia budú môcť robiť 
len ľudia vzdelaní a vybavení pnmeranými znalos
ťami. To je ďalší dôvod nevyhnutnosti reformy slo
venského vysokého školstva. 

Pred 60 rokmi pokračovalo v štúdiu na vysokých 
školách len asi 5% maturantov, dnes je to vo väč
šine európskych krajín takmer 50 %, čo dokazuje, 
že zvýšenie vzdelanosti spoločnosti je považova
né za kľúčovú požiadavku jej pozitivnei existencie 
Keďže na Slovensku je to len 26 V je to ďalší vef-
mi dôležitý dôvod pre nevyhnutnosť reformy 

Bezbrehe zvyšovanie počtu študentov bez zme
ny vnútornej štruktúry, riadenia, študijných prog
ramov, financovania vysokých škôl, bude však 
znamenať dramatické zníženie ich kvality Desať
percentné zvýšenie počtu prijímaných uchádza
čov na štúdium v tomto roku bol síce krok žiaduci 
i populárny, avšak na hranici súčasnej únosnosti 
aj UK. Vždy sa totiž musí nájsť vyvážený model 
medzi počtom študujúcich a kvalitou ich vzdeláva
nia. A to je ďalší dôvod pre nevyhnutnosť reforiem. 

Jedným z najzávažnejších odporúčaní Bolon
skej deklarácie je monitorovanie, zachovanie a zvy
šovanie kvality všetkých činností vysokej školy. 
Kvalita musí byť základom riadiacej práce, vzde
lávacieho i vedeckovýskumného procesu. Kvalita 
ľudí a práce, hodnotená najmä medzinárodnými 
inštitúciami, bude preto zásadnou podmienkou 
pre úspešné umiestnenie našich absolventov na 
európskych trhoch práce i toho, aby boli naše 
diplomy bez problémov uznávané aj v zahraničí. 
Preto je nevyhnutná reforma slovenských vyso
kých škôl. 

Za najdôležitejší dôvod nevyhnutnosti reformy 
slovenského vysokého školstva však rektor UK 
považuje to, aby naše vysoké školy vychovávali 
vynikajúcich vzdelaných a rozhľadených odborní
kov vysokej morálnej integrity, s vysokou občian
skou zodpovednosťou, ktorí pri budúcom riadení 
vecí verejných budú mať na zreteli predovšetkým 
dobro tejto spoločnosti 

V dälšej časti vystúpenia rektor UK položil otáz
ku akú chceme mať našu Univerzitu v budúc
nosti? Uviedol, že až v posledných 10 až 15 rokoch 
sme začali plne chápať dopad vedy a výskumu na 
ekonomický rast. úlohu univerzitného výskumu pri 
rozvoji rozhodujúcich priemyselných odvetví 'Do
statočne dobre však nechápeme, čo bude pre 
organizáciu a poslanie univerzít znamenať závislosť 
spoločnosti od technologické/ revolúcie vo výučbe 
а závislosť spoločnosti na vzdelaní. Ale /e jasné, že 
sa musíme pozrieť na univerzitu znova, vo svetle 
požiadaviek a možnosti permanentne sa vzdeláva
júcej spoločnosti,' zdôraznil 

Spoločnosť založená na vedomostiach si vy
žaduje univerzitu dostatočne velkú. aby pokryla 
väčšinu požadovaných oblastí, súčasne ale do
statočne flexibilnú, aby reagovala na meniace sa 
podmienky, ktoré spoločnosť pre svoj rast potre
buje 'Čo z toho vyplyva pre našu VÍZIU Univerzity» 
Univerzita by mala byt /ednotnou ale nie monolitic
kou inštitúciou sklada/úcou sa z dvanástich laku/t, 
vôbec nie identických a vôbec nie smerujúcich 
k /ednotnému vzoru Na fakulty sa môžeme drvat 
tiež ako na variáciu na /edmu tému. každá z nich 
však dosahu/úcu excelenciu iným spôsobom Aby 
fakulty mohli pracovat efektívne a flexibilne, musia 
mat vofnosf, ktorú im deve decentralizovaný system 
riadenia Na druhé/ strane však ich činnosť musí 
byt v súlade s cetoovou stratégiou Univerzity A pre
to budúcnosť Univerzity bude v mnohom zavisiet 
od /е/ schopnosti zvládnut sily a pnutia, ktoré /и 
posúva/ú zdanlivo dvoma protikladnými smerm 
Jedným smerom /e decentralizácie e vačtia drvw 
žita, ako strategie pre lepšie využívame zdro/ov. 
druhý smer vedie k väčšiemu zjednoteniu ako 
dôsledku vačše/ vatry a významu spoločných en-
lov a tiež revolúcie v informačných technológoch 
Avšak najdôležite/ii prínos, ktorý môže Univerzita 
urobiť pre túto spoločnosť - prínos, z ktorého vyplý
vajú všetky ostatné - je udržať univerzitu intelek
tuálne vitálnou. K tomu potrebujeme široké spek
trum intelektuálnej aktivity v každom odbore, ktorý 
na Univerzite máme i vzájomné prepojenie medzi 
nimi. Veda stále skúma hranice medzi tým, čo 
vieme a tým, čo nevieme. Niekedy /e rýchlosť 
objavov v jednej disciplíne alebo odbore vačšia 
ako v inom, napríklad ako tomu bolo pri rozkvete 
umenia vo Florencii v pätnástom storočí alebo pri 
revolúcii vo fyzike začiatkom tohto storočia Skú
manie neznámeho je každodennou prácou Univer
zity. A hoci sa predstavy lyrickej poézie a nuk
leárnej magnetickej rezonancie môžu zásadne líšiť, 
obe nám poskytujú prístup k informáciám, ktoré by 
sme inak nezískali. Neočakávame, že každý náš 
učiteľ sa stane laureátom prestížnych medzi
národných cien. Očakávame však, že sa každý náš 
pracovník zapo/í do inovatŕvne/ a intelektuálne 
stimulujúcej práce. A častou tejto inovatŕvne/ a in
telektuálne podnetne/ práce je vzdelávanie štu
dentov. Ako vedecká univerzita - nie vedecký ústav 
- ponímame študentov za nepostrádateľných vo 
všetkom, čim sme a čím chceme byť. Títo študenti 
sú nám zverení v čase, ktorý je pre mnohých z nich 
jedným z najkritickejších a intelektuálne najzloži
tejších období ich života. Aj preto je naša zodpo
vednosť velká. Proces vzdelávania by mal našim 
študentom pomôcť sústredit ich zvedavosť a nad
šenie na pozitívne veci a priviesť ich do kontaktu 
s presnosťou, objektivitou a pravdivosťou, ktoré sú 
podstatné pre rozvoj mysle, osobnosti a charak
teru. Vedecká univerzita - plná schopných jednot
livcov so svojim pozitívnym vztáhom k vzdelávaniu 
sa - je zázračným miestom na vykonávanie také
hoto poslania' 

Na záver svojho slávnostného preiavu rektor UK 
opätovne zdôraznil význam mravných hodnôt, keď 
povedal: 'Ak si Univerzita zachová svo/e mravné 
hodnoty, ak zameria svoje úsilie v prospech cele/ 
spoločnosti, ak si napriek strádaniam a pokuše
niam zachová svoju tvár а nenaštrbí svo/ charakter, 
potom prežije a bude rozkvitať fjh) 
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0 pokrokoch vo farmaceotickej chémii 
Kľúčová, profilová a nosná disciplína farmaceutického štúdia - farmaceu

tická chémia, patrí medzi veľmi dynamicky sa rozvíjajúce vedné odbory. 
Eviduje vyše 20 miliónov zlúčenín s presne definovanou chemickou 
štruktúrou, z ktorých je už viac ako 20 tisíc schválených za liečivá. Stojí na 
začiatku procesu vývoja a výskumu, zásluhou ktorého ročne do klinickej 
praxe pribúda viac ako 150 nových efektívnejších liečiv, je pripravených 
niekolko tisíc potenciálnych liečiv, udelených niekolko stoviek nových pa
tentov na nové liečivá, objavy, syntetické postupy ich prípravy, alebo na 
zásadné poznatky z chémie a účinkov liečiv. 

Tieto skutočnosti kladú značné nároky na učiteľov tejto disciplíny, ktorí 
sú permanentne postavení pred úlohu a potrebu inovácie výchovno-vzde-
lávacieho procesu. Pred 16 rokmi sa funkcionári Katedry farmaceutickej 
chémie, vedenia a Kolégia dekana FAF UK, Incheby a Sekcie farmaceutic
kej chémie a analýzy Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS) rozhodli 
riešiť narastajúce nároky na informovanosť odborníkov a záujemcov o po
krokoch v tomto vednom odbore tým, že kreovali a etablovali projekt sym
pózií o syntéze a analýze liečiv a látok ovplyvňujúcich životné pro
stredie, ktoré tvoria s projekciou najdôležitejšie časti vývoja a výskumu 
nového liečiva. Na takýchto sympóziách vytypovaní pozvaní a renomovaní 
odborníci z projekcie, prípravy, izolácie, identifikácie, analýzy a štúdia vzťa
hov medzi štruktúrou a účinkom, ilustrujú formou plenárnych prednášok 
pokrok, ktorý sa za posledné obdobie v ich odboroch dosiahol. 

1 na poslednom sympóziu, ktoré sa konalo už po šesťnástykrát v júni  
t.r., sa mohli záujemcovia oboznámiť s výsledkami, ktoré sa dosiahli v ob
lasti štruktúry, prípravy, izolácie a analytickom profile zlúčenín typu alifatic
kých a aromatických izokyanátov a ich využitím v syntéze liečiv, ďalej o po
krokoch v oblasti výskumu obsahových látok rastlín rodu Veratrum, o koor
dinačných zlúčeninách zinku, ktoré majú charakter potenciálnych liečiv 
s protizápalovým, protiedematóznym a protibakteriálnym účinkom, alebo 
o elektrochemických biosenzoroch, ktoré sa využívajú v analýze liečiv a vy
braných typoch polutantov Značnej pozornosti účastníkov sa tešili aj nové 
poznatky o farmakofóroch a ich využití v projekcii nových chemických lie
čiv v kontexte modelovania a molekulovej grafiky ako i využitia kvantovo-
chemických metód, aj o nových izolačných a čistiacich postupoch, ktoré 
sa využívajú v reziduálnej analýze, alebo o tzv cut of effecte. 

Pre širokú farmaceutickú ale i chemickú verejnosť boli veľmi užitočné in
formácie o tom, aké sú požiadavky na chemickú čistotu nových liekov 
a kontrolu chemickej čistoty nových liekov v zmysle najnovších pokynov 
Európskej únie. 

Takáto široká problematika vyžaduje pri príprave takéhoto sympózia spo
luprácu odborníkov nielen z farmaceutickej, lekárskej alebo prírodovedec
kej, ale i chemickotechnologickej fakulty a Štátneho ústavu pre kontrolu 
liečiv. Ich účasť je zárukou komplexného spracovania vytypovanej proble
matiky a maximálnej aktuálnosti vedeckých poznatkov dominujúcich pri vý
voji liečiv. 

Za ostatných 16 rokov prednášalo na týchto sympóziách vyše 120 na
šich a zahraničných odborníkov z vysokých škôl, rezortných vedeckých 
ústavov SAV alebo firiem. Nimi prezentované poznatky sa každoročne im
plantujú do pedagogického procesu v štúdiu farmácie, ale i do postgra
duálneho štúdia farmaceutov. 

Prof. RNDr. Jozef Čižmárik, CSc., Katedra ťarmaceutickej chémie 
FAF UK, prezident Slovenskej ťarmaceutickej spoločnosti 

Jazykové centrum UK ponúka 

Jazykové centrum UK ponúka v šk. r. 2000/2001 
možnosť jazykovej prípravy 

odbornej angličtiny so všeobecným zameraním 

Obsah kurzu: 
- práca so slovmVmi a zaznamenávanie odbornej slovnej zásoby. 
- popis osôb, miest a ich vlastností, 
- jazyk a reálie vedeckých konferencií, 
- diskusia (vyjadrenie názoru, súhlasu, nesúhlasu), 
- písanie životopisu (popis pracoviska, projektu, odbornej praxe), 
- jazyk prezentácií, 
- improvizovaný diskusný príspevok. 

V rámci kurzu poskytujeme tiež odborné skriptá, 
spracované na tento účel PhDr. Silviou Blaškovou, CSc. 

Časový rozvrh: od 5 . 1 0 .  2000 do 7.  6. 2001 
Výučba: štrvtok od 16.00 - 18.20 (3 vyučovacie hodiny) 
Cena: 2 250,- Sk pre pracovníkov UK a študentov UK 

( 2  700,- Sk pre vereinest) 
+ cena za študijný materiál - odborné skriptá 

V prípade väčšieho záujmu je možné tento typ kurzu zorganizovať aj v inom čase. 

Jazykové centrum UK, 5. posch., Laurinská 14, Bratislava 
Informácie: tel. 5443 3057 alebo osobne. 

Ako sa študuje žurnalistika v Maďarsku? 
V Madársku sa na univerzitách a vysokých školách žurnalistika ne

vyučuje ako samostatný študijný odbor, ale je súčasťou odboru ko
munikácia. Segedínska univerzita (Szegedi Egyetem) má v hlavnom 
meste Maďarska samostané oddelenie: Mediálnu inštitúciu Budapest 
(Budapest Média Intézet), ktorá poskytuje možnosť dennej formy štúdia 
a absolvent univerzity tu môže získať tiež druhý diplom. Prijímacie po
hovory na základné štúdium obsahujú písomné a ústne skúšky z ma
ďarského jazyka, z literatúry a z histórie, testovaný je aj všeobecný roz
hľad záujemcov. 

Počas päťročného štúdia je študentom predpísaná povinná prax 
a špecializácia na určité médium. K predmetom prvého ročníka patria: 
žurnalistické žánre, všeobecné mediálne poznatky, teória komuni
kácie, rozhlasové a televízne poznatky, dejiny žurnalistiky, politológia, 
štylistika, elektronické redigovanie, krasopis a spravodajstvo. V druhom 
ročníku získajú študenti vedomosti z oblasti hospodárstva a finanč
níctva, politického a hospodárskeho zemepisu, sociológie, práva, roz
hlasu a televízie, rétoriky. Koncom druhého ročníka je predpísaná sú
borná skúška, ktorá pozostáva z tvorby vlastného diela (tlač max. 
5 strán, rozhlas alebo televízia 5 minút) a štúdie na teoretickú tému 
(min. 15 strán). Ďalej z ústnej skúšky z mediálnych poznatkov (žurna
listické žánre, všeobecné mediálne poznatky, teória komunikácie) 
a z ústnej skúšky z oblasti sociológie a politológie. 

V tretom ročníku sú povinné predmety ako právo, história, dejiny 
médií, filozofia, etika, televízia, spoločenská komunikácia, dejiny mo
derného maďarského politického myslenia, súčasná maďarská litera
túra. Ročník končí obhajobou diplomovej práce a záverečnou skúš
kou. Po splnení príslušných podmienok študent získa vysokoškolský 
diplom. 
Predmety štvrtého ročníka (už v rámci univerzitného štúdia) sú: his
tória, ekonómia médií, psychológia, religionistika. dejiny kuttúry. dejiny 
umenia, rečová technika, veda a spoločnosť, kultúrna antropológia. 
Piaty ročník, v ktorom študenti získajú poznatky z oblasti výskumu ve
rejnej mienky, filmu, dejín filmového umenia, rozboru textov, neverbál
nej komunikácie, končí obhajobou diplomovej práce a zložením štát
nych záverečných skúšok. Študent tak získa univerzitný diplom. 
Dodajme, že k záverečným skúškam v treťom a piatom ročníku sa vy
žaduje štátna skúška minimálne z jedného cudzieho jazyka. 

Silvia Varagyová 

B o t a n i c k á  z á h r a d a  UK B r a t i s l a v a  
Zmena je život, hovorí dávna múdrosť. Prečo sa nepoučit? Hlav

ne vtedy, ak je to na prospech dobrej veci. 
V starej časti Botanickej záhrady UK štyridsať rokov 'panovala' pra

covná časť, obkolesená pletivovým plotom, s pareniskami na pes
tovanie a množenie zbierkového rastlinného materiálu. Na jar po po
sledných mrazoch sa plot rozobral, betónové pareniská zlikvidovali 
a využili sa ako podkladový materiál pod chodníky z dlažby. Celému 
novovzniknutému zákutiu dominuje stĺporadie z bielej tehly, na ktorom 
sa dokončieva drevená pergola pre popínavé kiwi. Množstvo betónu 
vystriedala trávnatá plocha, obkolesená novovy sadeným i rastlinami, 
ktoré spolu so zachovanými starými solitérnymi rastlinami vytvorili pr
vú časť oddychového zákutia. Druhá časť vznikne po likvidácii betóno
vých parenísk pod skleníkmi, v ktorých sa doposiaľ vysieval sortiment 
letničiek. Tie si nájdu samozrejme taktiež svoje nové miesto 

Pochopiteľne, že všetka táto iniciatíva vychádza z dielne botanickej 
záhrady, od ideového zámeru, architektonického stvárnenia až po 
svojpomocnú realizáciu. 

Druhá múdrosť hovorí, že je lepšie raz vidieť ako trikrát počut. 
Rád by som vás preto všetkých pozval na prehliadku jesenných 
krás Botanickej záhrady UK. 

RNDr. Jaroslav Bella, riaditeľ Botanickej záhrady UK 
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Na základe spolupráce medzi FIF UK v Bratislave a Faculty of Education v Boca Raton v USA navštívila v máji roku 2000 
skupina pedagógov z Bratislavy floridské školy. 

Šesťčlenný tím tvorili 
učitelky cvičnej školy FIF 
UK 20 základnej školy Du
bová, doktorandka a štu
dentka Katedry pedago
giky FIF UK v Bratislave 
a gestorka pedagogické
ho tímu Alternatívnej formy 
štúdia na získanie učiteľskej spôsobilosti FIF UK v Bratislave. 

Cieľ pracovnej cesty bol zameraný na dve oblasti: 

1. oboznámiť sa s rôznymi stupňami škôl na Floride, so systémom uči
teľskej prípravy (teacher treaning) vrátane spolupráce Faculty of Educa
tion s cvičnými školami (laboratory school). 

2. Zoznámiť sa so špecifickými pedagogickými, sociálnymi a didak
tickými otázkami, ktoré vyplývali z odborných potrieb a záujmov jednotli
vých členov pracovného tímu. 

Odborný program na Florida Atlantic University zabezpečoval prof. P. 
Messmore, director projektu GENESIS. Týždenný pracovný pobyt bol 
naplnený návštevami škôl, ktoré spolupracujú s FAU. Navštívili sme všet
ky stupne škôl od materskej (pre school), cez 1. stupeň základnej školy 
(elementary school), 2. stupeň (secondary school), stredné školy (high 
school), colleege až po vysokú školu Faculty of education Florida Atlantic 
University (FAU). 

Školy sa líšili čo do počtu žiakov i sociálneho zloženia. Videli sme školy 
s talentovanými deťmi so špecifickou výukou jazykov, ale tiež školy so 
špeciálnym programom napr. pre deti s poruchami učenia sa, deti so 
slabšim prospechom v dôsledku migrujúcich rodičov, deti, ktoré nemaiú 
zvládnuté čítanie. Na školách sme diskutovali s učiteľmi a odpovedali 
sme na zvedavé otázky detí. 

Obohacujúce pre nás bolo zistenie, že na každej škole je okrem uči
teľov množstvo iných odborníkov: psychológ, špeciálny pedagóg, pe
dagóg pracujúci s rodičmi, pedagóg spolupracujúci so žiackym parla
mentom, policajt, zdravotná sestra i cvičný učiteľ, ktorý je zamestnancom 
univerzity. 

Veľmi podnetná a obohacujúca pre učiteľskú prípravu na Slovensku je 
spolupráca vysokej školy s nižšími stupňami škôl a zabezpečovanie pe
dagogickej praxe študentov. Učiteľ univerzity je spojovacím mostíkom 
medzi univerzitou a ostatnými typmi škôl. Prostredníctvom programu 
GATE sa stará o ďalšie vzdelávanie učiteľov, najmä prípravou špeciál
nych programov a workshopov. Otázky o programe spolupráce FAU 
a cvičných škôl nám vysvetlila cvičná fakultná učitelka Sandee Fle
ming, ktorá sa nám počas celého pobytu venovala a vysvetľovala nejasné 
otázky. 

Ako sociálne orientovaného pedagóga ma zaujali sociálne podmienky 
učiteľov. Na navštívených školách sme sa dozvedeli, že sú úmerné ná
ročnosti učiteľského povolania. Každý učiteľ je za svoju prácu finančne 
ocenený tak, že môže žiť na slušnej úrovni (štandard niekolkých uči
teľských rodín, ktoré sme navštívili, je vlastníctvo rodinného domu s ba
zénom a životná úroveň umožňuiúca cestovanie DO celom svete) 

Čo sa týka ocenenia prá
ce učiteľa v sťažených pod
mienkach, riaditelka školy 
Pahoke Hige School stimu
luje učiteľov za prácu 
v sťažených podmienkach 
predovšetkým finančne. Ria
ditelka školy bola ocenená 
za vodcovstvo a schopnost 
komunikovania s ľuďmi. 
Učitelia, ktorí prichádzajú 
na školu, kde sú žiaci 
z hľadiska výkonov zarade
ní do kategórie "D", majú 
motiváciu: ich sťažené pod
mienky sú akceptované. 

Na škole Agreage Pines 
Elementary sme sa stretli 
so špeciálnymi službami 
pre učiteľov. Počas obe
dovej prestávky sa škola 
postará o deti prostredníc 
tvom špeciálne plateného 
pomocného personálu. Uči
teľ si tak môže odpočinút 
a pripraviť sa na nasledujú 
ce povinnosti. 

Návšteva škôl 
na Floride 

ným javom, je platený servis 
zabezpečujúci opravu tes
tov. Učiteľ tak nie je po vyu
čovaní zaťažovaný opravou 
študentských prác doma. 
ale má možnosť využiť svoje 
sily na regeneráciu a tvorivú 
prácu so žiakmi. 

Okrem týchto špecifík sme videli výborné podmienky pre prácu učiteľov 
i žiakov: klimatizované učebne, knižnice vybavené najnovšími časopismi 
i odbornými publikáciami, multimediálně a počítačové centrum. Príjemný 
administratívny personál, ktorý je súčasťou každei vstupnej haly prísluš
nej školy, uľahčoval prácu učiteľov, s úctou poskytoval svoje služby učite
ľom, žiakom i návštevníkom školy Partnerské správanie sa učiteľov k žia
kom i učiteľov navzájom, úsmev a bezprostrednosť sa odvíjali od osob
ného príkladu každého riaditeľa, ktorého sme navštívili. 

Riaditelia škôl sú volení do funkcie práve pre reálnu schopnosť komuni
kovať s ľuďmi a ovládajú asertivne techniky správania sa 

Jeden deň sme venovali návšteve Faculty ol  Education Floridy Atlantic 
University Na univerzite nás prijal dekan fakulty prof J Latterly Po in
formácii o univerzite obrátil pozornosť na spoluprácu FAU a FIF UK a pre
javil záujem o predĺženie doteraz 5 rokov funguiucei zmluvy o spolupráci 
medzi oboma fakultami Pripomenul svoju návštevu FIF UK v Bratislave 
v roku 1996 a ocenil špecifiká nášho školského systému i znalosť anglic
kého jazyka, s ktorou sa na Slovensku stretol 

Campusom univerzity, v ktorom okrem fakúlt boli internáty knižnice 
a športový areál, nás sprevádzala Dr Linda Goudy Spolu s Dr Sally Ro 
binson je autorkou porovnávacej štúdie 'A Comparative Study of 
the United States and One Eastern Europen Country's System of Edu 
cation.' 

Na Faculte of Education sme navštívili stredisko učite'skei prípravy 
GENESIS, kde sme videli prednášku australského hosfuiuceho protoso 
ra Navštívili sme tiež multimediálně a počítačové centrum Samozrejmos 
tou tohto zariadenia bolo množstvo počítačov Na FAU sme dosta 2 0  
na ktorom je zaznamenaná spolupráca medzi oboma fakultami 

Aj spoločenská časť programu bola veľmi obohacujúca Absotvova 
sme niekolko spoločenských stretnutí s učitelmi univerzity, zástupcom 
dekana (vice principl) a učiteľmi cvičných škôl. Spoznávali sme tak názo
ry, hodnoty, životnú orientáciu množstva ľudí, ktorí sa podieľajú na prí
prave učiteľov pre nové tisícročie. Videli sme reálny život v rodinách na
šich kolegov. Veľmi povzbudivé pre nás bolo verejné ocenenie kvalít 
nášho školstva prostredníctvom kolegov, ktorí navštívili Slovensko. Oce
nili množstvo informácií, ktoré im poskytli tvorcovia programu Alternatívna 
forma štúdia na získanie učiteľskej spôsobilosti z FIF UK i učitelia spolu
pracujúcich škôl pri predchádzajúcich návštevách Bratislavy. 

Organizácia celého pracovného pobytu bola na vysokej úrovni vďaka 
osobnej zainteresovanosti prof. P. Messmora i jeho kolegov z FAU 
(S. Flemning, S. Robinson, L. Goudy), ktorí sa nám venovali počas poby
tu Pozdraviť nás prišli i kolegovia z prvých pracovných stretnutí Dr D 

Read, ktorá sa zaoberá 
predškolskou pedagogi
kou a J. Vasko. riaditelka 
strednej školy, odborníčka 
na spolupracujúce sprá
vanie Upevnili sa tak naše 
staré odborné i priateľské 
vzťahy a vytvorili sa i nové 
priateľstvá 

Návšteva bola obohacu
júcim poznaním v oblasti 
učiteľského vzdelávania 
Je ďalšou výzvou pre spo
ločné granty, výmenné 
stretnutia učiteľov i štu
dentov spolupracujúcich 
fakúlt i cvičných škôl Je 
príjemné, ak môžeme kon
štatovať, že naša návšteva 
bola predmetom velkého 
záujmu pedagógov z uni
verzity i učiteľov spolu
pracujúcich škôl Pre tých, 
ktorých uvedené problémy 
zaujímajú podrobnejšie, po
núkame informácie a pod
nety 

Ďalšia pomoc, ktorá je 
na floridských školách bež 

PhDr Zlatica BakoSová, CSc. 
Katedra pedagogiky FIF UK 
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Inštitút judaistiky 
Univerzity Komenského 

Panenská 4, 811 08 Bratislava 

organizuje 
v zimnom semestri šk. r. 2000/01 

K u r z y  hebrejč iny 

* pre začiatočníkov 

* pre pokročilých 
(t. j. pre poslucháčov, ktorí absolvovali na IJ 
UK 2 semestre základov hebrejčiny alebo 
pre tých, ktorí preukážu patričný stupeň 
svojich znalosti) 

* čítanie klasických textov 
(Tóra a iné) 

Kurzy budú prebiehať v priestoroch IJ 
UK na Panenskej ul. č. 4: 

- výučba začína 18. 9. 2000, 

- do jedného kurzu môže by< prijatých max. 
20 poslucháčov, 

- závazné prihlášky sa prijímajú na IJ UK 
osobne (je potrebné vyzdvihnúť si peňažnú 
poukážku) v mesiaci septembri, 

- potvrdenie o zaplatení kurzovného je po
trebné priniesť na prvú hodinu. 

Kurzovné za 1 semester (2 hodiny týž
denne od 18. 09. do 8. 12. 2000): 

960,- Sk (24 hod. Ж 40,- Sk) 
600,- Sk (24 hod. x 25,- Sk) 
pre pracovníkov UK, študentov SŠ a VŠ 

Kurzovné bolo zavedené na pokrytie vý
davkov, ktoré sú spojené s výučbou jazykov 
(v súlade s § 24 zákona o VŠ, Zb. zákonov 
č. 30/1997). 

Poplatky za vyučovacie hodiny sú zmluvne 
potvrdené, nevracajú sa. V odôvodnených 
prípadoch pri prerušení kurzu je možné po 
odpočítaní hodnoty vyučovacích hodín do 
dátumu doručenia písomnej žiadosti a admi
nistratívneho poplatku vo výške 50,- Sk vrátiť 
zostávajúci poplatok. O jeho vrátení rozhod
ne vedenie IJ UK. 

Osvedčenie o absolvovaní jazykového kur
zu bude vydané na konci každého kurzu tým 
absolventom, ktorí mali najmenej 70%-účasť 
na výučbe. 

Kurzy budú prebiehať v dňoch: 

pondelok: 17.00 -18.30 
pokročilí (J. Mielcarková, V. Trabalka) 

utorok: 17.00-18.30 
čítanie klasických textov (V. Trabalka) 

streda: 15.00- 16.30,17.00- 18.30 
začiatočníci (J. Mielcarková) 

Ďalšie Informácie vám poskytneme na 
tel. čísle 544 168 67, 544 168 73 alebo 

osobne. 

Tešíme sa na vašu účasť! 

Kľúč od slovenského jazyka a kultúry 

Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov Univerzity Komenského v Brati
slave pripravil v dňoch od 3. do 21. júla 2000 už X. Letný kurz slovenského jazyka. Tento ročník je 
jubilejným aj 40-ročnou výučbou slovenčiny ako cudzieho jazyka v ÚJOP UK, zameranej na vysoko
školskú prípravu zahraničných študentov v SR. Kurz slávnostne otvoril prorektor Univerzity Komenské
ho pre výchovno-vzdelávaciu činnosť doc. RNDr. Pavel Súra, CSc. 

V tomto roku Letný kurz slovenského jazyka navštevovalo 42 účastníkov z 19 krajín. Po najviac za
stúpených Američanoch a Poliakoch tu boli aj frekventanti zo Švédska, Nórska, Belgicka, Rakúska, 
Iránu, Kanady, Moldavska, Kirgizska, Rumunska a Ruska. Ministerstvo školstva SR už po štvrtýkrát da
lo štipendium záujemcom o slovenčinu v letnom kurze - krajanom a študentom slovakistiky zahranič
ných univerzít. 

Najstaršou frekventantkou bola 60 ročná učitelka slovenčiny Mária Glodašik z Poľska a v skupine za
čiatočníkov si základy slovenskej gramatiky a nenáročnej konverzácie osvojovala najmladšia 
účastníčka, 16 ročná Moldavčanka Mária Popovici Medzi frekventantmi bolo opáf niekofko takých, 
ktorí bratislavský kurz slovenčiny absolvovali už po minulé roky a z rozličných dôvodov sa v ňom roz
hodli pokračovať. 

Nezriedka býva motiváciou štúdia slovenčiny aj možnosť nadviazať na minulosť svojich predkov. Aj 
Tom Troust, 52 ročný Američan, objavil slovenské korene v rodokmeni svojej rodiny. Pre Viedenčana 
Haralda Krascenisca, ktorý pracuje ako informatik, je to už tretí letný kurz. Ako dôvod svojho záujmu 
o slovenčinu uviedol otvorenie hraníc, ktoré mu umožnilo častejší kontakt s príbuznými, ktorých má 
práve v Bratislave. Pokiaľ donedávna bola ich spoločným dorozumievacím jazykom nemčina, dnes sa 
už dokáže dohovoriť aj v ich rodnej reči. 

VáčŠina účastníkov letného kurzu boli štipendisti alebo pedagógovia všetkých stupňov škôl. Sloven
činu si však osvojili aj zástupcovia iných profesií. Okrem lekárov a manažérov sa tu napríklad stretli re
daktor ukrajinskej televízie, americká misionárka alebo počítačový grafik z Kanady 

V tomto roku, vychádzajúc z bohatých skúseností ako aj požiadaviek účastníkov z predchádzajúcich 
kurzov, vedúca Letného kurzu slovenského jazyka Mgr Darina Kováčiková spolu s kolegami pripra. a 
okrem bežnej výučby samotného jazyka a už tradičných prednášok z histórie geografie a kuftúry 
Slovenska, aj novú ponuku. V popoludňajšom čase mali frekventanti možnosť zdokonaľovať sa 
v správnej výslovnosti v jazykovom laboratóriu a tí, ktorí už prekonali poaatočné ťažkosti maii príleži
tosť komunikovať v slovenčine na špeciálnych hodinách konverzácie V rámci mimo vyučovacích aktivít 
boli na programe vychádzky po Bratislave a blízkom okolí hlavného mesta SR s odborným lektorom 
exkurzia do Banskej Štiavnice - najstaršieho banského mesta na Slovensku, zaradeného do Zoznamu 
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, výstup na Sitno a návšteva barokovo-klas»cis-
tického kaštieľa vo Sv. Antone s expozíciami lesníckeho, drevárskeho a poľovníckeho múzea 

Je známe, že pri výučbe cudzieho jazyka humor a vtip pomáha prekonať isté zábrany v komunikác: 
Dôkazom toho bola aj beseda s karikaturistom a vydavateľom humoristických publikácií Milanom 
Stanom. Účastníci kurzu sa stretli aj s poetkou a překladatelkou Mánou FazeKašovou (dobre známou 
aj v kruhu Slovákov v Macfarsku, kde dlhé roky pôsobila), a to na besede spojenej s výstavou knižnej 
a periodickej produkcie mimoslovenských vydavateľstiev slovenskej literatúry, ako sú vydavateľstvá 
v rumunskom Nadlaku, vojvodinskom Novom Sade, Budapešti a pod. Tieto aktivity vo velkej miere na
pomáhajú spoznávať slovenské jazykové prostredie a komunikovať lepšie po slovensky. 

Jubilejný X. ročník Letného kurzu slovenského jazyka sa završil v Klube zahraničných študentov 
ÚJOP UK malou slávnosťou, na ktorej odovzdala riaditelka ÚJOP UK Ing Jarmila Kotlankova a vedúca 
Letného kurzu slovenského jazyka Mgr. Darina Kováčiková vysvedčenia čerstvým absolventom 

Na slávnosti v neformálnych rozhovoroch s pedagógmi a predstaviteľmi slovenských medu dokazai 
absolventi vyjadriť svoje dojmy z pobytu na Slovensku už v jazyku, od ktorého kľúč pravé prevza* 

Lúčili sme sa so slovami Dovidenia o rok priatelia. 
Možno sa to mnohým splní. 

Mgr Darina Kováčikove 
vedúca Oddelenia jazykovej prípravy UJOP UK 
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Skončil 36. ročník SASu 
Slávnostným odovzdaním vysvedčení  

160 účastníkom z 31 kra|ín sveta skon
čil s a  dňa 26. augusta 2000 v Bratislave 
36. ročník Letného seminára slovenského 
jazyka a kultúry - Studia Academica Slova-
ca (SAS). 

Riaditeľ SAS Dr. J. Mlacek v príhovore oce
nil záujem frekventantov tak o priamu výuč
bu slovenčiny, ako aj o prednášky na rôzne 
témy, stretnutia a besedy s osobnosťami slo
venskej kultúry, ale aj o ďalšie podujatia, kto
ré organizátori pre nich pripravili. Vyzdvihol, 
že medzi tohoročnými frekventantmi SASu 
boli účastníci prakticky z celého sveta - zo  
severnej a južnej Ameriky, z Afriky, Ázie, 
Austrálie a z mnohých európskych štátov. 
Najpočetnejšie skupiny prišli z Nemecka, 
Francúzska, Rakúska, španielska, Poľska 
a z USA. 

Zdôraznil, že sa v plnom rozsahu realizo
vali všetky naplánované akcie bez presu
nov a modifikácií, čo samo o sebe vypovedá 
o dobrom organizačnom zabezpečení celé
ho seminára. Špecifikom tohoročného SASu 
bola predovšetkým tematická orientácia pred
nášok na Bratislavu a na vývoj a súčasný 
stav slovenského jazyka, ako aj na jubileá 
významných osobností, inštitúcií alebo uda
lostí zo  slovenských dejín, kultúry či spolo
čenského života. Dovedna odznelo 33 slo
venských a šesť cudzojazyčných prednášok. 

'Dúfam, že naša letná škola neobohatila 
len rozsah vašich vedomosti o Slovensku 
a Slovákoch, ale že prispela aj k rozvíjaniu 
a pestovaniu vášho dobrého vztahu k našej 
vlasti, k našej kultúre a k nášmu jazyku. Az
da môžem vyslovit nádej, že sa s viacerými 
z vás stretneme aj v nasledujúcich roční
koch, alebo že sa vaším prostredníctvom 
dostane chýr o našej letnej škole aj k ďal
ším potenciálnym účastníkom SASu, " uzavrel 

Dr. J. Mlacek. (jh) 

Študenti súťažili 

Celoštátne kolo študentskej vedeckej kon
ferencie, ktoré usporiadala Fakulta telesne! 
výchovy  a športu U K  v máji  2000, má už dlho
dobú tradíciu. Jej cieľom je umožniť študentom 
fakúlt s telovýchovným zameraním na Slovensku 
prezentovať svoie práce tak v teoretických, ako aj 
v praktických - pohybových sekciách. V tomto 
ročníku sa š V K  zúčastnilo vyše 120 súťažiacich 
z ôsmich slovenských fakúlt. Súťažilo sa v tradič
ných sekciách športová humanistika, športová 
edukológia, športová kinantropológia. výchova 
k občianstvu, doktorandské štúdium a v sekcii ta
nečné a športové pohybové skladby, ktorú FTVŠ 
ako usporiadateľ rozšírila o synchronizovane plá
vanie. 

Členovia komisií jednotlivých sekcií konštatova
li veľmi dobrú pripravenosť prednesených a pred
vedených prác z hľadiska aktuálnosti tém, spra
covania cieľa, úloh a výsledkov práce, riešenia 
tematiky až po prednes a obhajobu prác. V hod

notení pohybových skladieb sa výrazne presadili 
náročné choreografické kompozície s originál
nym stvárnením a v súlade s hudobným sprie
vodom Je preto potrebné vysloviť pochva
lu školiteľom (učiteľom), ktorť pnpraviii svojich 
zverencov tak. aby ich práce spĺňali určité vedec
kovýskumné kritéria 

V "domácom- prostredí sa výrazne presadili 
posluchači FTVŠ UK, ktorí zvítězili v troch teo
retických sekciách: S. Kováčové, A Baretov* 
M Baran a v troch pohybovych sekciách Lí
via a Lucia Alárove. M Bullova a kol. a K. Krí
žová a kol. 

Ceny a odmeny najlepším v jednotlivých sek
ciách odovzdal dekan FTVŠ UK prot. V. heiieo-
randt a prodekan doc. R. Moravec spolu s blaho
želaním k vynikajúcim výkonom. 

Dr. Lubomír Kalečík, 
predseda Rady ŠVK FTVŠ 

Nízka motivácia učiť? 

Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že absolventi úzko špecia
lizovaných odborov majú problém zamestnať sa. Toto pravidlo ne
platí pre absolventov VŠ s pedagogickým zameraním. Podlá výsku
m u  Ústavu Inťormáclí a prognóz školstva nazvanom Uplatnenie 
absolventov učiteľského štúdia v praxi, ktorý spracovalo Odde
lenie analýz a rozvoja vysokých škôl, získa v tejto špecializácii 
pracovné miesto približne každý druhý absolvent, čo tvorí asi 80 % 
absolventov učiteľského štúdia.To však n ie je  zárukou, že ostá
vajú v školstve a využívajú získanú kvalifikáciu. Štvorročné sledova
nie absolventov učiteľského štúdia potvrdzuje, že približne 14-16 % 
mladých učiteľov smeruje po absolvovaní mimo študijného odboru. 
Príčiny môžu byť rôzne. Najčastejšie sa spomína finančné ohodno
tenie učiteľských pracovníkov, to však nie je jediným dôvodom, me
dzi ďalšie patrí nedostatok pracovných miest v mieste bydliska, ale aj 
zamestnávanie dôchodcov a nekvalifikovaných pracovníkov, čo ako 
príčinu nezamestnanosti uvádza 23 % začínajúcich učiteľov. Posled
ným faktorom zo strany absolventov je nezáujem ísť učiť, ktorý poci
ťuje 1 0 %  opýtaných. Do neho by sme mohli zahrnúť predchá
dzajúce dôvody, či už finančné ohodnotenie, nedostatok miest v re
gióne, čakanie na lepšie miesto a pod. Najstabilnejším z hľadiska 
uplatnenia v odbore sú  absolventi aprobácie 1.-4. stupeň 2 Š  a ďalej 
absolventi humanitných odborov. Svoju situáciu riešia hľadaním prá
ce mimo trvalého bydliska, ďalším štúdiom, rekvalifikáciou v inom 
odbore, dočasným zamestnaním v zahraničí, ktoré čoraz viac prefe
rujú ženy. Situácia, ktorá nastala, by sa mala čo najrýchlejšie riešiť, 
pretože učiteľ výrazne zasahuje d o  výchovného procesu a od neho 
závisí, kam sa bude uberať naša spoločnosť. 

Národná obroda, 22. 8. 2000 

Aktuálna ponuka Vzdelávacej nadácie Jana Husa 
v rámci programu "Rozvoj vyššieho vzdelávania" 

Vzdelávacia nadácia Jana Husa je nepolitická, nekonfesijná kultúr
na a vzdelávacie inštitúcia, ktorá podporuje rozvoj plnohodnotného 
a kvalitného vzdelávania ako základ zdravej občianskej spoločnosti, 
založenej na princípoch demokracie, solidarity a zodpovednosti Patri 
medzi najstaršie neziskové organizácie pôsobiace na Slovensku I v Čes
kej republike. 

Okrem programov, zameraných na rozvoj občianskej spoločnosti 
(Res Publica - Vec verejná a Knowledge Endowment), Noria základ jej 
činnosti dva programy na podporu rozvoja vyššieho vzdelávania: 

C U R S U S  INNOVATI  - dlhodobý program podpory inovácie výučby 
a zvyšovania kvalifikácie univerzitných učiteľov. 

Je určený všetkým slovenským pracoviskám vyššieho vzdelávania 
v oblasti právnych, humanitných a spoločenských vied a všetkým učite
ľom týchto odborov, ktorf cítia potrebu rozvíjať a inovovat' výučbu po 
obsahovej i metodickej stránke. 

Ponúka pomoc pri príprave i realizácii projektu, pri nadväzovaní me
dzinárodnej spolupráce a vyhľadávaní vhodných projektových partne
rov, finančných prostriedkov ai. 

Priorita - projekty zamerané na štúdium filantropie, resp štúdium o tre
ťom sektore a na multikultúrnu výchovu 

Najbližšia uzávierka projektov • 2. október 2000 

LIBRI  ACADEMICI  - program podpory vydávania vysokoškolských 
učebníc. 

Ponúka finančnú pomoc "pri vydávaní učebných textov a kníh s mož
nosťou vydať nielen pôvodné diela, ale aj preklady z iných jazykov do
teraz u nás nepublikovaných, ktoré budú slúžiť ako učebné texty na na
šich vysokých školách 

Priorita - manažment neziskových organizácii 
Najbližšia uzávierka projektov - 2. október 2000 

Bližšie Informácie: Erika Bukovská a Martina Šebestová 
tel.: 07/ 54 43 25 35, e-mal l :vnjh@vnjh. ik  

14 

mailto:vnjh@vnjh.ik


Aktuálna reflexia česko-slovenskej vzájomnosti 
Zborník Česko-slovenská vzájemnost a ne-

vzájemnost, ed.: Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka, 
Brno 2000, je výsledkom v poradí už tretieho 
stretnutia slovakistov, ktoré sa uskutočnilo v Brne 
za súčinnosti Ústavu slavistiky Filozofickej fakulty 
Masarykovej univerzity a Slovanského ústavu A V  
ČR a za účasti slovenskej strany. Podľa koeditora 
prof. Iva Pospíšila majú spomínané zborníky 
príspevkov zo slovakistiokých konferencií plniť 
aj funkciu slovakistických učebných textov, 
ktorých cieľom je sprístupniť študentom slova
kistiky a ostatným záujemcom niektoré aktuálne 
problémové okruhy a otázky nielen súčasnej 
slovakistiky, ale i česko-slovenských vzťahov 
vôbec. Zároveň možno zborník s čiastočne pole
mickým názvom považovať za hmatateľný dôkaz 
stále živého prelínania českého a slovenského 
kultúrneho kontextu a vzájomnej spolupráce, čo 
potvrdzuje napokon i účasť pedagógov Univer
zity Komenského na tomto podujatí. 

Jozef Hvišč (Katedra rusistiky FIF UK) svoj prí
spevok Inšpirácia nadväznosti - ku komparatívnej 
koncepcii Slavomíra Wollmana venoval dielu po
predného slavistu Slavomíra Wollmana, ktorému 
najmä za jeho polstoročné pôsobenie v odbor
nom slavistickom časopise Slavia na návrh Ústa
vu slavistiky udelila Masarykova univerzita zlatú 
medailu za zásluhy o českú a brniansku slavis
tiku. J. Hvišč venuje pozornosť najmä Wollmano-
vej komparatívnej metóde v literárnej vede a slo
vanskej filológii, ktorá v daných oblastiach hľadá 
súvislosti v širšom slovanskom rámci. 

Zuzana Kákošová (Katedra slovenskej literatúry 
a literárnej vedy FIF UK) vo svojom príspevku 
Humanistický básnik Juraj Koppay v českom li

Zborník pod názvom "Profesijná kompeten
cia pracovníkov v o  výchove a vzdelávaní 
dospelých", ktorý dáva do pozornosti Katedra 
andragogiky FIF UK, je výsledkom vyriešenej 
grantovej vedeckovýskumnej úlohy VEGA MŠ 
SR. Nadväzuje na zborník z roku 1998, v ktorom 
riešitelia vyššie uvádzanej vedeckovýskumnej 
úlohy, prevažne z katedry andragogiky, prezen
tovali teoretické východiská a výsledky predvý-
skumu. 

Zborník obsahuje trinásť príspevkov desiatich 
riešiteľov vedeckovýskumnej úlohy, ktoré sú kon
cipované tak vo všeobecnej rovine ako aj špe
cificky, s ohľadom na jednotlivé subsystémy an
dragogiky. 

Ekonomické faktory profesionalizácie vzdeláva
nia dospelých v transformačnom procese na Slo
vensku spracovala doc. Ing. Eva Sládková, CSc. 
PhDr. Mária Antalová, CSc., vymedzila sociolo
gické východiská skúmania profesijných kom
petencií andragógov na úrovni makroroviny. 
Psychologické aspekty profesijnej kompetencie 
pracovníkov vo výchove a vzdelávaní dospelých 
a experienciálnu psychologickú prípravu andra
gógov objasnila PhDr. Mária Machalová, CSc. 
PhDr. Július Matulčík, CSc., prezentoval medzi
národné aspekty vzdelávania dospelých, požia
davku profesionalizácie vzdelávania dospelých 
v medzinárodných dokumentoch a prípravu pro
fesionálnych pracovníkov pre oblasť vzdelávania 
dospelých v Rakúsku a Nemecku, Doc. PhDr. 

terárnom kontexte systematizujúco a podnetne 
predkladá súčasný stav poznatkov o diele a na 
základe, žiaľ, len torzovito zachovaného pramen
ného materiálu, aj o živote tohto humanistického 
vzdelanca a literáta. Tvorba J. Koppaya, ktorý je 
zaradovaný najmä pre svoj slovenský pôvod do 
"slovenskej" humanistickej literatúry, je však veľ
mi úzko spätá s českým prostredím, v ktorom sa 
pohyboval. K Čechám sa viaže aj jeho najvýz
namnejšia básnická skladba Vita aulica (Dvorský 
život, 1580), ktorá vznikla v období, kedy vzde
lanci prekračovali národný rámec, aby vzápätí po 
dotyku s univerzálne platnými a antikou overe
nými hodnotami získali nový pohľad na bez
prostredné dianie, ktoré ich obklopovalo. 

Vo svojom pomerne obsiahlom príspevku Slo
venská literatúra očami českej pozitivistickej lite
rárnej historiografie mapuje Miloslav Vojtech 
(Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FIF 
UK) niektoré momenty prvých syntetických spra
covaní dejín slovenskej literatúry od autorov ta
kých zvučných mien ako Jaroslav Vlček či Albert 
Pražák. M. Vojtech si u oboch spomenutých au
toroch všíma ich koncepciu prístupu k slovenskej 
literatúre, vnímanej paradoxne raz ako autonóm
ny celok a na druhej strane ako súčasť jednotnej 
československej literatúry. Autor príspevku sa te
da zaujíma predovšetkým o reflexiu a vymedze
nie statusu slovenskej literatúry z pohľadu čes
kých vzdelancov, úzko spätých so slovenskou 
kultúrou práve v období, v ktorom záujem o Slo
vensko prestal byť len "vlastivedný" a zmenil sa 
na seriózne vedecké bádanie, ktoré prinieslo po
zitívne a na dlhý čas relevantné výsledky. 

Reflexia česko-slovenských kultúrnych vzťa
hoch sa zo slovenského aspektu v minulosti rea

Viera Prusáková, CSc., vymedzila profesijnú 
kompetenciu manažéra vzdelávania dospelých 
a doc. Ing. Anna Preinerová, CSc.. poukázala 
na využitie profesijnej kompetencie andragóga 
v personálnom manažmente. PhDr. Rozália 
Čomaničová, CSc., koncipovala profesijnú kom
petenciu kultúrno-výchovného pracovníka ako 
predmet skúmania kultúrnej andragogiky a Mgr. 
Eva Denciová zhrnula profesijné kompetencie 
kultúrno-výchovného pracovníka v podmienkach 
miestnej a regionálnej kultúry. Prof. PhDr. Ján 
Perhács, CSc., objasnil profesijnú kompetenciu 
sociálneho andragóga vo svetle teoretických vý
chodísk a terénnych výskumov. Psychodidaktic-
ké aspekty koncepcie študijných materiálov vo 
vzdelávaní dospelých vymedzila PhDr. Elena 
Malíková. 

Výskum potvrdil správnosť orientácie študijné
ho odboru Andragogika, ktorý je založený na 
spoločných andragogických východiskách profe
sijného vzdelávania, kultúrno-výchovnej činnosti 
a sociálnej práce. Analýza pracovných činností 
poukázala na spoločný rámec pripravy odborní
kov pre tieto tri oblasti. Manažér vzdelávania, per
sonálny manažér, kultúrno-výchovný pracovník 
a sociálny pracovník potrebujú pre svoju činnosť 
rovnaké základné andragogické profesijné kom
petencie. Integrovaný andragogický prístup, za
komponovaný v učebnom pláne študijného od
boru Andragogika, umožňuje širšie uplatnenie 
absolventov v praxi. 

Mgr. Lea Šírová, FIF UK 

lizovala (a zrejme tomu tak bude i naďalej) 
v priestore vymedzenom v zásade potrebou slo
venskej kultúry definovať sa (ex post aj vo vzťahu 
k predošlému nie priamočiaremu kultúrno-histo-
rickému vývoju) a vyčleniť sa (nielen) voči expan-
zívnejšej českej kultúre, pričom toto úsilie neraz 
vyústilo do puristických tendencií, snažiacich sa 
o jej uzatvorenie, izolovanie do seba. Každý ná
zorový pohyb v tomto priestore bol zvlášť citlivo 
vnímaný práve v období I. ČSR, ku ktorému sa 
obracia Mária Kusá (Katedra rusistiky FIF UK) vo 
svojom príspevku Preklad v česko-slovenských 
súvislostiach. Epizóda z dejín česko-slovenskej 
vzájomnostiInevzájomnosti. M. Kusá sumarizuje 
niektoré názory, ktoré v tridsiatych rokoch pre-
gnantne a nadčasovo formuloval Laco Novo-
meský v snahe nájsť modus vivendi, ktorý by vo 
vzťahu českej a slovenskej kultúry dokázal za
chovať ono spoločné a zároveň by rešpektoval to 
špecifické, "svoje". 

Juliana Beňová (Katedra slovenského jazyka 
FIF UK) vo svojom príspevku Formovanie sloven
skej teórie jazykovej kultúry a princíp funkčnost 
v tejto teórii poukázala na zdroje slovenskej jazy
kovedy v myšlienkach predstaviteľov tzv. praž
skej školy. 

Na záver teda možno konštatovať, že auton prí
spevkov v zborniVu Československá vzájemnost 
a nevzájemnost dospievajú vo svojej reflexu da
nej problematiky k dokladovaniu užitočnosti 
práve česko-slovenskej vzájomnosti, ktorá bola 
a v budúcnosti naďalej môže byť impulzom obo
hacujúcim obe strany 

Eleonóra Krčméryová, 
Katedra slovenskej literatúry 

a literárnej vedy FIF UK 

Objavili mutáciu génu, ktorým zistia, 
či bude dieťa zdravé alebo slepé 

Ročne sa naroúí15 rómskych detí 
s ochorením oboch očí 

Za svetový objav označil prednosta Očnej 
kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklini
kou v Bratislave Anton Gerinec výsledky 
niekoľkoročného výskumu, ktorý realizoval 
s dekanom Prírodovedeckej fakulty UK 
v Bratislave Vladimírom Ferákom. Najskôr 
rozdelili vrodený glaukóm na dve formy - "na 
ťažký, dedičný galukóm u Rómov a ľahší 
u majoritnej populácie bez dedičnosti". Ďalej 
sa im podarilo identifikovať mutáciu génu. 
podľa ktorého vedia presne určiť, či sa ťar
chavej rómskej matke narodí dieta úplne 
zdravé, slepé, alebo bude tzv. zdravým prená
šačom génu. A. Gerinec dalej konštatoval, 
že ročne sa na Slovensku narodí 15 róm
skych deti s týmto ochorením oboch oči. teda 
takmer slepých. Niekoľkotýždňových pacien
tov musia hneď operovať. Priemerne robia 
3 operácie u takto postihnutého jednotlivca 
do 15. veku života. Vrodený dedičný glaukóm 
sa zatiaľ nedá vyliečiť úplne. Podľa dekana 
PRIF UK V .  Feráka MZ SR navrhli, aby zavie
dlo screening - rutinné vyhľadávanie prenáša
čov medzi všetkými rómskymi matkami ešte 
v skorom štádiu, aby zistili, či aj ich manžel
ský partner je prenášačom a či sa potvrdí na
rodenie chorého alebo zdravého dieťaťa 

A. Gerinec poznamenal, že týmto návrhom 
sledujú predovšetkým ozdravenie rómskej 
populácie Na screening by DFNsP potrebo
vala nový oftalmologický pristroj na monitoro
vanie zraku a genetický pristroj DNA-sekve-
nátor. z ktorých každý stoji 3 milióny korún 
Táto investícia by mala podľa slov A Gennca 
okamžitú návratnosť 

Slov. republika. 25 8. 2000 

K Zborníku z vedeckej konferencie konanej 11. marca 1999 na Filozofickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave. 1. vyd. Bratislava, Dom techniky ZSVTS Bratislava, s.r.o. a Katedra andra
gogiky 1999. 116 s. 

" a vzdelávaní dospelých 
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Princezná z arabských emirátov 
obhájila doktorát na Univerzite Komenského 

Radi sa hrdíme tým, že naše univerzity sú na vysokej úrovni a že naši absolventi sú veľmi dobre vyzbrojení vedomosťami. Napriek tomu 
sa treba priznať, že v zahraničí nie sú naše školy veľmi známe. O to zaujímavejšie je, keď si práve slovenskú univerzitu vyberie zahraničný 
študent, aby na nej získal doktorát. A, navyše, keď tým študentom je arabská princezná, členka významnej rodiny jedného z najbohatších 
štátov sveta, ktorá jej dala prednosť pred prestížnymi inštitúciami vo svete. 

Tridsaťpäťročná Sheikha Shamma Bint Mohammed Bin Khalid Ai Nahy-
am je dcérou vládcu emirátu Abu Dhabi, jedného zo siedmich emirátov, 
ktoré tvoria Spojené arabské emiráty. Hoci sú jedným z najbohatších štá
tov sveta a preživajú závratný ekonomický rozkvet, v krajine má stále velké 
slovo islam. A s nim spojené tradičné predpisy o spôsobe života. Domoro
dé ženy chodia zahalené, o ich živote stále do veľkej miery rozhodujú muž
skí členovia rodiny. Aj keď sa tvrdé predpisy v niektorých aspektoch už 
uvoľňujú, v starých aristokratických rodinách sa na tradíciu stále veľmi dbá. 
Sheikha Shamma preto nemôže opustiť palác kedy sa jej zachce, každý 
výlet za jeho brány musia schváliť bratia, vyžaduje si primeraný sprievod, 
ochranu. Jej objavenie sa v priestoroch mimo paláca je prísne regulované. 
Doktorandské štúdium politologie na Filozofickej fakulte UK preto absolvo
vala dialkovo a na obhajobu dizertačnej práce a na dizertačnú skúšku lete
la skúšobná komisia z Bratislavy za ňou. 

Hora k Mohamedovi - komisia za študentkou 

Sheikha Shamma nebola docentom a profesorom z katedry politologie 
neznáma - absolvovala tam už aj magisterské štúdium. Prispela k tomu 
sčasti náhoda. Počas rozhodovania o tom, kde dá študovať svoju dcéru, 
sa dnes už zosnulý emir stretol so svojím niekdajším kolegom zo štúdií 
v Londýne, Slovákom pracujúcim v diplomacii. Ten mu odporučil pre jeho 
dcéru Univerzitu Komenského v Bratislave. Emirovi i jeho dcére sa táto 
myšlienka zapáčila, "veď Slovensko je v Európe, ale nie zase až tak zá
padnej". Emiráty sa totiž snažia brániť prílišnej amerikanizácii a vzhľadom 
na bývalú koloniálnu nadvládu pretrvávajú zdržanlivé vzťahy aj k Británii. 

Tak sa Sheikha, ktorá už mala za sebou bakalárske štúdium politologie 
na univerzite v Káhire, stala študentkou UK a diaľkovo získala magisterský 
titul. Jej ambície však siahali ešte dalej. Po piatich rokoch sa na fakultu ob
rátila so žiadosťou získať aj titul PhD. 

'Doktorský titul je v emirátoch vo väčšej úcte 
ako u nás doma, kde bol v časoch normalizácie 
napr. udeľovaním PhDr. bez rigoróznej práce po-
riadne zdevalvovaný. Princezná riadne požiadala 
0 vykonanie dizertačnej skúšky a predložila aj pra 
си v primeranom rozsahu a zoznam vedeckých 
publikácii. Práca bola prv, ako sme cestovali, vel 
mi zodpovedne posúdená. Pretože u nás už pred 
tým získala titul magisterky, vedeli sme, že ma 
skutočne záujem nielen o získanie diplomu, ale 
1 vzdelania,' hovorí Soňa Szomolányi, vedúca ka 
tedry politológie, ktorá spolu s arabistom, profe 
šorom Ladislavom Drozdíkom a odborníkom na 
zahraničnú politiku Dr. Alexandrom Dulebom pra 
cu princeznej aj oponovala. Jej téma bola aktua 
na - analýza bezpečnostnej situácie Spojených 
arabských emirátov v posledných 30 rokoch. 

Po náležitom posúdení a zabezpečení všetkého 
nevyhnutného sa začiatkom júna sedemčlenná 

skúšobná komisia, v ktorej okrem jej predsedu profesora Kusého a dalších 
politológov bol aj právnik a arabista, rozhodla letieť do Dubaja Jedným 
z členov bol aj docent Peter Kresák, ktorý podľa Sone Szomolányi veľmi 
dôsledne dbal na to, aby všetko prebiehalo v súlade s našimi právnymi 
predpismi pre doktorandské štúdium. 

Krajina, kde ženy študujú a muži vládnu 

V Dubaji sa zástupcovia Univerzity Komenského stretli skutočne s kráľov
ským prijatím. Spojené arabské emiráty vznikli v roku 1971 zjednotením 
siedmich emirátov, ktoré sa vymanili spod anglickej nadvlády, a majú |e-
den z najvyšších príjmov na počet obyvateľov na celom svete Bohatstvo 
priniesla ropa, ktorá tento kedysi chudobný kus púšte premenila na mo
derný štát s neuveriteľne vysokou životnou úrovňou V mestách vyrástli 
mrakodrapy, púšť preťali dokonalé diaľnice, štát začal budovať školy, 
univerzity Ekonomický boom prilákal prílev imigrantov, najma z Indie 
a Pakistanu, ktorí dnes tvoria až 67 percent populácie 

O príchod komisie bol v emirátoch velký záujem Miestne noviny si vší
mali najmä fakt. že dizertačnú skúšku ide skladať princezná, žena г vy 
znamného rodu Hoci ženy tam už v posledných ročníkoch tvoria a i  
80 percent všetkých študentov na univerzite ich postavenie ie stále velmi 
ovplyvnené tradičnými islamskými predpismi 'Ženy dodržiava/u príkaz 
o tom, že musia chodit zahalené, podr ladu/u sa v6h svojich otcov, bratov ii 
manželov. V nižších vrstvách sa mnohé predpisy ui uvoTŕiu/u, každodenný 
život nedovoľuje ich striktné dodržiavame V anstokrahckych rodinách vták 
na tradíciu stále kladu veľký dôraz Na druhé/ strane ženám sa ита/Ли/е 
vzdělávat. Kedie /e to oblast, kde sa môžu realizovat, /в tam čoraz v n e  m 
moriadne vzdelaných žien, ' hovorí Soňa Szomolányi A| Sheikha Shamma 
má okolo seba v paláci svo| akýsi intelektuálny dvor - medzi jej poradkyne 
patrí právnička, psychologička, sociologička odborníčka na masmediainu 
komunikáciu 

Skúšku museli povolit bratia 

Skúška z politológie sa konala na pôde nášho veľvyslanectva. Skúšajúci 
princeznej nič neodpustili - najprv dizertačná skúška trvala 2,5 hodiny a na 
druhý deň obhajoba dizertačnej práce opäť 2,5 hodiny. 'Pred skúškou si 
Sheikha musela vyžiadať súhlas všetkých mužských členov rodiny, aby ju 
mohli muži - členovia komisie vidieť s odhalenou tvárou. Do miestnosti však 
vstúpila zahalená, závoj zložila, až keď sedela pred komisiou. Aj veľvyslanec 
a všetci ostatní, čo boli prítomní, museli zosíaf'za jej chrbtom,' spomína So
ňa Szomolányi. Podľa jej slov brala princezná celú záležitosť veľmi vážne, 
zodpovedne sa celé týždne učila. 

Po skúške dostali všetci členovia komisie spolu s naším velVyslancom 
v Dubaji pozvanie na návštevu kráľovského paláca. 'Bolo to pre naše veľvy
slanectvo veľmi významné pozvanie. Je to totiž niečo výnimočné, mnohí dip
lomati sú tam už niekolko rokov a takéto pozvanie nedostali Ako diplomat si 
to preto veľvyslanec veľmi cenil, tentokrát nie podnikatelia, ale ľudia z aka
demického sveta otvorili dvere pre Slovensko,' hovorí S. Szomolányi. V pa
láci zažili skutočný rozprávkový svet - komnaty zariadené s tradičným 
orientálnym prepychom 'Princezná nie je vydatá, má však jednu adoptova
nú dcéru, ktorej už poskytla vzdelanie na anglosaskej škole, učaril jej 
Londýn, ale nezrieka sa arabskej kultúrnej identity Prejavila nám velkú 
dôveru, ukázala nám dokonca svoje súkromné komnaty V údive sme zosta
li stáť najma nad obrovskou spálňou. Hovorím je/: 'Sheikha Shamma. v ta
kejto velkej miestnosti by som sa necítila dobre, je to príliš velké ' S úsme-
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vom však povedala, že Jej sa to nezdá - y podobných miestnostiach sa po
hybuje odmalička,' spomína na návštevu Soňa Szomolányi. 

Princezná a k o  v z o r  pre arabské ž e n y  

Cesta do emirátov nebola len extravagantným výletom členov komisie, 
znamenala pre školu aj významný finančný prínos - filozofická fakulta za 
externý doktorát a skúšku dostane od samoplatcu 4 500 dolárov a rektorát 
UK tisíc dolárov, členovia komisie zároveň svorne tvrdia, že najzaujímavej
ším zážitkom nebol ani tak prepych a vymoženosti, ako stretnutie s kultú
rou a mentalitou tamojších ludí, možnosť vidieť nielen dynamický rozvoj 
krajiny, ale počuť ich obavy z dôsledkov príliš rýchlej modernizácie. A j  So
ňa Szomolányi, ktorú nik nemôže obviniť z toho, že by bola typom tradič
nej ženy v domácnosti podriadenej mužovi, vníma dnes arabské zvyky 
ináč. 'Zeny síce chodia zahalené a nemôžu sa voľne pohybovať, bolo však 
úžasné vidieť, ako si aj v tých hraniciach dokážu nájsť priestor pre vlastnú 
osobnosť čador zahaľuje - ale videla som, ako ním ženy vedia rafinovane 
narábať, tak, že pôsobil oveľa zvodnejšie ako krátka sukňa,' hovorí. Ženy sa 
v čoraz väčšej miere venujú štúdiu a práci v školách a vo vzdelávacích 
zariadeniach, pracujú v zdravotníctve, sociálnych službách, obchode. 

Prvá doktorka politológie v kráľovskej rodine teda svoje vedomostí 
využije, hoci pre jej vysoký pôvod jej vedecká kariéra zrejme nebude mat 
tú podobu, aká je bežná v Európe - prednášky, konferencie, vedecké 
sympóziá. "Na začiatok nám sľúbila, že sa bude ďalej zlepšovať v angličtine, 
lebo niekedy si musela vypomôcť tlmočníkom. Na počesť svojho otca zalo
žila vzdelávacie centrum, kde sa venuje výchove detí a žien,' hovorí Soňa 
Szomolányi. Príklad princeznej okrem toho bude vzorom pre jej dcéru 
a ďalšie arabské ženy, že vzdelanie sa dá skĺbiť aj s prísnymi predpismi is
lamu a tak zároveň postupne zväčšovať priestor slobody aj pre ženy. 

(Podľa Sme v obraze, číslo 26/2000) 

V súvislosti s vydaním tejto reportáže sme oslovil i  doc. PhDr. S, 
Szomolányi, CSc., aj my a požiadali sme ju, aby zhodnotila význam 
cesty z hľadiska Univerzity Komenského: 

'Nielen to, že si spomedzi kvalitných európskych vysokých škôl arabská 
princezná vybrala k štúdiu práve našu Alma mater, ale aj naša cesta do 
Emirátov bola vynikajúcou reprezentáciou Univerzity Komenského, výrazne 
posilnila prestíž našej Alma mater a prispela k rozšíreniu dobrého mena UK 
ako aj Slovenska v tomto pre nás tak vzdialenom a exotickom arabskom 
svete. Nie je predsa až tak bežné, aby ľudia z akademického prostredia 
otvorili cestu k vzájomným kontaktom krajín. 

Správu o našej návšteve Emirátov a o účelu cesty sme vopred me-
dializovali, aby sme zamedzili rôznym úvahám o tomto neštandardnom spô
sobe ukončenia doktorandského štúdia. I tak sme však po návrate zazna
menali závistlivé a podozrievavé reakcie. Chcela by som preto všetkých 
uistiť, že po právnej stránke prebehlo všetko korektne a v súlade s existujú
cimi predpismi, nad striktným dodržiavaním ktorých bdel prorektor UK doc. 
JUDr. P. Kresák, CSc., ako legitímny člen skúšobnej komisie. Rodina prin
ceznej by mala totiž oveľa vyššie finančné náklady, ak by princezná prices
tovala do Bratislavy s celou svojou suitou včítane ochranky. Vyvolalo by to 
velké problémy nielen na Univerzite, najmä vzhľadom na potrebu špeciál
nych bezpečnostných opatrení. O výsledkoch dizertačnej skúšky a obhajo
by dizertačnej práce sme už informovali Vedeckú radu FIF UK, ktorá vyslovi
la súhlas, aby princeznej bol udelený titul PhD. 

Verím, že naše kontakty s touto krajinou budú naďalej pokračovať, keďže 
spolu s výskumným centrom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku 
plánujeme v októbri návštevu Dr. Mousy Gubash, internej školitelky prin
ceznej, aby sme prediskutovali možnosti našej ďalšej spolupráce. (jh) 

Leto v zariadeniach Univerzity Komenského 
Učebno-výcvikové zar iadenia Univerzity K o m e n s k é h o  počas roka v y u ž í v a j ú  

študenti, pedagógovia a pracovnici  U K  na absolvovanie kurzov v rámci študijné
ho programu, n a  usporiadanie školení,  seminárov,  pracovných porád a rôznych 
iných akcif. T ieto zar iadenia U K  s ú  v š a k  v y u ž í v a n é  nielen počas školského 
roka, ale aj  c e z  prázdniny. T a k  t o m u  bolo aj  tohto leta. V priestoroch U V Z  
U K  v Modre, Richňave,  Poprade a t iež v stredisku v Tatranskej  Lomnici,  v ich 
4 2  izbách s o  135 posteľami,  bolo pre letnú prázdninovú s e z ó n u  pripravených 
2 2 6  rekreačných jednotýždenných pobytov. V mesiacoch j ú l  a august  2 0 0 0  
s a  v týchto zar iadeniach U K  uskutočnilo takmer  190 rekreačných pobytov 
a s lužby našich zar iadení  využ i lo  v i a c  a k o  4 8 0  hosti  - z a m e s t n a n c o v  Univerzi ty  
K o m e n s k é h o  z o  všetkých j e j  fakúlt a súčasti,  spolu s o  svoj imi  rodinnými prí
s lušníkmi  a na jmä s deťmi.  

Strediská v Poprade a Tatranskej  Lomnici  mal i  rekreanti k dispozíci i  c e z  celé 
obdobie letných prázdnin, strediská v R i c h ň a v e  a Modre poskytl i  v júl i  svo je  
priestory a s lužby pre letné tábory deti. V R ichňave to boli dva tradičné tábory 
detí zamestnancov  U K ,  z a m e r a n é  hlavne n a  športové aktivity a v ý u k u  cudzích 
j a z y k o v .  

N o v o u  formou využit ia voľných kapacít  zar iadení  U K  bol tohoročný detský let
ný tábor v Učebno-výcvikovom zar iadení  U K  v Modre. I keď v týchto priestoroch 
boli tábory detí  u ž  aj  v minulosti,  p o  prvýkrát v tomto roku zariadenie využili  
deti zdravotne postihnuté vnútornými  chorobami,  na jmä kardiovaskulár
nymi,  respiračnými chorobami a rôznymi  alergiami. V dvoch o s e m d ň o v ý c h  tur
nusoch v období od 11. d o  26. jú la  2000 s a  v tomto zar iadení  U K  odrekreo-
va lo  7 0  zdravotne postihnutých detí, na jmä z okresov N o v é  Z á m k y ,  Senica,  
Dunajská Streda, T r n a v a  a z Bratislavy. 

Deti  absolvoval i  u n á s  bohatý program. Program táborov bol v prvom rade z a 
meraný na rôzne rehabil itačné a ozdravovacie cvičenia, dýchacie cvičenia, väč
šinou formou hier. V š e t k y  tieto činnosti  deti absolvoval i  v prekrásnej prírode 
v b l ízkom okolí n á š h o  strediska. V y u ž i l i  t iež  možnosti,  ktoré poskytuje oblasť 
Malých Karpát, na výlety d o  neďalekého okolia. Navštív i l i  hrad Červený kameň,  
j a s k y ň u  Driny pri Smoleniciach,  m e s t o  Modra a ďalšie z a u j í m a v é  miesta. Na 
všetky deti v e ľ m i  zapôsobi la  aj  n á v š t e v a  bl ízkeho areálu Astronomicko-geofyzi-
kálneho observatória M F F  U K .  

Tento  prázdninový pobyt zdravotne postihnutých detí  organizačne a f inančne 
zabezpeči l  Úrad Z v ä z u  postihnutých civ i l izačnými chorobami v S R  a j e h o  pra
covníci  pripravili a j  celý program táborov. Spolu s pracovníkmi  U K  s a  podarilo 
zabezpečiť  ich bezproblémový priebeh, nerušený, bezpečný a pr í jemný pobyt. 
Personál  U V Z  U K  pripravil d e ť o m  v h o d n é  podmienky na ubytovanie a stravo
vanie,  nezabudl i  s m e  an i  n a  spestrenie ich pobytu rôznymi  s ú ť a ž a m i  a spolo
čenskými  akciami.  

S m e  v e ľ m i  radi, ž e  aj  Univerzita K o m e n s k é h o  a j e j  pracovníci  mohl i  prispieť 
k uľahčeniu podmienok ž ivota  týchto deti.  V e r í m e ,  ž e  tohtoročné tábory zdra
votne postihnutých detí v Modre neostanú ojedinelou akciou, a le ž e  s a  stanú 
začiatkom ich tradičných pobytov v našich strediskách. 

Ing.  J á n  Š p i č k a  

Dialkárov milo prekvapili exkurzie 
v Maďarsku 

Druhý ročník E V Y  (štúdia popri zamestnaní, odbor 
Vychovávateľstvo všeobecné e špeciálne) na Peda
gogickej fakulte UK má vo svojom študijnom progra
me i predmet "Exkurzia do zanadení" Keďže vaii-na 
študentov je z praxe, pozerali sme na tento pred
met s nedôverou, čo nového nám ešte môže priniesť, 
0 čo nás môže ešte obohatiť. Boli sme však milo 
prekvapení. 

Začiatkom mája sme sa zúčastnili niekoľkodňovej 
exkurzie po školách, školských a sociálnych zariade
niach v susednom Madarsku. Hneď prvá návšteva 
nás všetkých zaskočila. Bola to škola rogeriánskeho 
typu v Täte. Mysleli sme si, že po teoretickej stránke 
vieme o nej všetko. Ale to, čo sme videli, nás 
všetkých prekvapilo. Po malých skupinkách sme sa 
zúčastnili celého vyučovania, vo všetkých ročníkoch. 
Nikto z nás ešte niečo podobné nezažil a nevidel -
teória premenená a včlenená do praxe Zážitok úžas
ný. Dokonca sme sa zúčastnili i na hodine slohu. Bolo 
veľmi prekvapujúce, že ani jazyková bariéra nám ako
si nevadila Obe strany sa snažili porozumieť si. Vša
de panovala priateľská atmosféra. 

Program, ktorý sme si na začiatku exkurzie na
plánovali, sme splnili. Bolo toho naozaj veľa, čo sme 
videli Spomenieme iba niektoré akcie návšteva zá
kladnej školy - hodina slovenského jazyka Detské 
domovy rodinného typu, ktoré pomáhal zakladat 
1 PaedDr. Bránik s manželkou. Navštívili sme detský 
domov na dedine, ktorý je prerobený na poľnohospo
dársku usadlosť, detský domov na prevýchovu 
prácou i pre deti z iných štátov (napr. z Nemecka). 
Absolvovali sme prednášky sociálnych pracovníkov 
sociálneho úradu mesta Györ. Navštívili sme objekt 
(asi jediný tohto druhu) pre bezdomovcov - rozdelený 
do kategórii podľa ich vlastných přičiněni a záujmu 
začleniť sa do spoločnosti. Dozvedeli sme sa že 
v Maďarskej republike teraz pracujú na prestavbe le
gislatívy i celého zabezpečovania náhradnej výchovy 

Táto prax nám ukázala aj netradičné cesty výchovy, 
ktoré by sme ako budúci vychovávatelia odporúčali 
aplikovať aj u nás na Slovensku. Sme presvedče
ní, že naša spoločnosť v nás nájde pokračovateľov 
v ceste, ktorú nám ukázali naši pedagógovia 

Touto cestou ďakujeme PaedDr. K. Brinikovej  
a PaedDr. M Bránikovi, lebo práve ich záslu
hou sme mohli uskutočniť exkurziu do týchto 
zariadení. Zvlášť ďakujeme PaedDr. Bránikovi za 
tlmočnícke služby. 

Zastupcovia študentov E V Y  S Szaboova 
a P. Velčicky 
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V uplynulom mesiaci sa dožil 70 rokov prof. RNDr. Ľudovít Treindl, DrSc., významná a svetom uznávaná osobnosť 
slovenskej a československej fyzikálnej chémie. 

S úprimným 
Prof. RNDr. Ľudovít Treindl, DrSc., 

sa narodil dňa 29. augusta 1930 
v Šaštíne-Stráže. Po úspešnom 
ukončení vysokoškolského štúdia 
na Prírodovedeckej fakulte UK 
v Bratislave bol prijatý na vedeckú 
ašpirantúru u akademika Jaroslava 
Heyrovského ako školiteľa. Kandi
dátsku dizertačnú prácu obhájil na 
Polarografickom ústave ČSAV v ro
ku 1957 a stal sa prvým kandidá
tom chemických vied vo fyzikálnej 
chémii na Slovensku. V roku 1963 
sa habilitoval na docenta fyzikálnej 
chémie. V roku 1972 bol menovaný 

a ustanovený mimoriadnym profesorom, v roku 1979 obhájil svo
ju doktorskú dizertáciu a od roku 1980 je profesorom fyzikálnej 
chémie. 

V roku 1965 sa prof. Treindl stal vedúcim novovzniknutej 
Katedry fyzikálnej chémie PRIF UK, na čele ktorej stál až 
do 1. 10. 1990. Pod jeho vedením sa táto katedra stala uznáva
ným pracoviskom v oblasti chemickej kinetiky a chemickej re
aktivity s rozsiahlou vedeckovýskumnou činnosťou, pracovis
kom, na ktorom sa školili aj niekoľkí zahraniční pracovníci. 

Prof. Treindl pracuje v oblasti elektrochémie, chemickej kineti
ky a synergetiky. Na Slovensku založil vedecký smer nelineárnej 
chemickej kinetiky a dynamiky. Publikoval so spolupracovníkmi 
120 pôvodných vedeckých prác v renomovaných domácich aj 
zahraničných časopisoch s priaznivým citačným ohlasom. Je au
torom vysokoškolskej učebnice "Chemická kinetika", SPN, Brati
slava 1990, spoluautorom vedeckej monografie A. Tockstein, L. 
Treindl: "Chemické oscilace", Academia, Praha 1986, a mono
grafie J. Krempaský a spolupracovníci: "Synergetika", SAV, Bra
tislava 1988. 

Plodná vedeckovýskumná a pedagogická práca prof. Treindla 
bola ocenená mnohými vyznamenaniami. V roku 1990, z príleži
tosti životného jubilea, mu bola udelená Zlatá medaila UK, Zlatá 

stiskom ruky 
medaila Jaroslava Heyrovského ČSAV za zásluhy v chemických 
vedách, Zlatá medaila Dionýza Štúra S A V  za zásluhy v prírod
ných vedách a Zlatá Hanušova medaila Československej che
mickej spoločnosti. Medzinárodné biografické centrum v Cam
bridge, Anglicko, ho menovalo za medzinárodného muža roku 
2000/2001 a nedávno Americký biografický ústav mu udelil pre
stížny titul "Muž roka 2000". 

Prof. Treindl je čestným členom Slovenskej chemickej spoloč
nosti od roku 1995 a už viacero rokov je predsedom Odbornej 
skupiny fyzikálnej chémie SCHS. Absolvoval viacero študijných 
pobytov v zahraničí. Na základe pozvania prof R. M Noyesa, 
najvýznamnejšej svetovej kapacity v oblasti chemických os
cilácií, bol v rokoch 1992-93 šesť mesiacov hosťujúcim profeso
rom na Oregonskej univerzite v USA V rokoch 1996 a 1999 bol 
hosťujúcim profesorom na Rogaland University Center v Sta-
vangeri, Nórsko (spolu 12 mesiacov), a v rokoch 1997 a 2000 
bol pozvaný k vedeckej spolupráci v oblasti elektrochemických 
oscilácií prof. G. Ertlom na Ústav fyzikálnej chémie, Fritz-Haber 
Institut Spoločnosti Maxa Plancka v Berlíne (spolu 6 mesiacov) 

Prof. Ľ. Treindl patrí medzi pedagógov, ktorí sa po celý život 
s láskou venovali pedagogickej práci V rámci prednášok z fyzi
kálnej chémie vštepoval svojim študentom nielen poznatky z tej
to vednej disciplíny, ale aj zásady vedeckého bádania a vedeckej 
etiky. Vychoval množstvo vedeckých pracovníkov, ktorým bol 
vzorom ľudskosti, statočnosti a skromnosti Je potrebné tiež zdô
razniť jeho podiel na výchove profesorov, docentov kandidátov 
vied a doktorov vied, rigorozantov a PhD 

Nám všetkým, ktorí s pánom profesorom dlhé roky spolu
pracujeme, mladším kolegom a študentom ktorí sa pripravujú na 
vedeckú dráhu, dával a stále dáva plným priehrštím získané po
znatky a vedomosti umocnené životnými skúsenosťami 

Za to všetko mu patri naša vďaka, úprimný stisk ruky a že
lanie dobrého zdravia a neutíchajúceho dynamického záuj
mu o všetko dianie okolo nás. 

Prof. RNDr. Ľubica Adamčíková, DrSc. 

Venované súboru Camerata Comeniana Bratislavensis 

Vážená redakcie, 

dovolím sl Vás obťažovať týmto listom 
a prosbou o uverejnenie tohto príspevku. 
Dobre padne každému, keď sa o jeho prá
ci povie a/ v širšej obci slovo. Ak sa povie 
o ňom slovo aj zo vzdialenejšieho kúta 
nášho Slovenska. Dobre padne študen
tom, obetavým pedagógom. Aj univerzitná 
obec môže zvedieť, kde sa v šľachetnej to 
tinnosti až dostali a aká je rezonancia na 
to. A domáci svoju tiai čítajú. Nech uve
rejnenie tohto príspevku povzbudí všet
kých k ďalšej činnosti v oblasti hudobné
ho umenia. Som tiež z univerzitnej ob
ce. Pôsobí na Katedre estetiky a vied 
o umení Filozofické! fakulty v Prešove. Kvô
li prázdninám uvádzam svoju domácu ad
resu na kontakt. 

Ďakujem Vám za to, že uverejnením 
tohto príspevku tomuto súboru a jeho 
obetavým pedagógom urobíte radosť. 

Mgr. Silvia Fecsková 
Stócklová ul. 28 

Bardejov 

V dňoch 23. až 26. júna 2000 navštívil univerzit
ný komorný vokálno-inštrumentálny súbor Ca
merata Comeniana Bratislavensis pozoruhod
né architektonické a historické miesta východné
ho Slovenska. Prvou zastávkou bol Vodný hrad 
v Štftniku. V Kežmarku účinkovali vo vzácnej dre
venej sakrálnej stavbe tamojšieho evanjelického 
a.v. artikulárneho kostola. Nedeľné popoludnie 
patrilo letohrádku Dardanely s Múzeom kláveso
vých nástrojov v Markušovciach. V pondelok svo
ju koncertnú trasu zakončili v národnej kultúrnej 
pamiatke - v Dóme sv. Egídia v Bardejove. Pre 
každé z miest trasy umelecká vedúca súboru 
a vedúca katedry hudobnej vedy doc. Dr. Kristína 
Izáková, CSc,  pripravila ukážkový propagačný 
materiál s koncertným bulletinom. Nikde sa dra
maturgia neopakovala. Všade zohľadnila miesto 
účinkovania i historické momenty. Zároveň si čle
novia súboru mohli v unikátnych priestoroch za
hrať širší repertoár. To dokumentuje skutočnosť, 
že súbor aj napriek prirodzenej obmene zloženia 
má pomerne rozsiahly repertoár. 

V gotickom chráme sv. Egídia sa pomerne 
skromnému publiku predstavilo kvarteto zobco
vých fláut v zložení: Jana Hozáková, Kristína 
Pažitná, Ladislava Spišáková a Ján Hargaš, sop
ranistka Zuzana Šimáková, violončelistka Jana 
šinalová, huslistka Iveta Vojtušová a organista 
Mário Sedlár. Na štyroch koncertoch súbor 
uviedol svoje štyri programy: Historické premeny 
európskej hudby (16. - 18. storočie), Premeny 
hudby od renesancie po klasicizmus, Hudba eu

rópskej renesancie a baroka a Hudobná pre
chádzka storočiami. Práve táto posledná kompo
zícia zaznela pod gotickými klenbami, ktoré 
akusticky vytvorili vzácny efekt zobcovým flautám 
pod víťazným oblúkom a sólistke za sprievodu 
dvojmanuálového organu zo západného chóru 
chrámu. Bol to zážitok nielen pre poslucháčov, 
ale silný zážitok z priestoru aj pre účinkujúcich 
Oceniť treba pozornosť, ktorú účinkujúci venovali 
dvom 250. výročiam tohto roku - Johannovi Se
bastianovi Bachovi a Johanovi Matthiasovi Sper-
gerovi. Zo slovenskej hudobnej tvorby zauial vý
ber z tvorby Jozefa Pantaleone Roškovského 
a Mikuláša Schneidra-Trnavského. 

Na záver chcem v mene poelucháčov podě
kovat umeleckej vedúcej eúboru e vedúcej 
katedry hudobnej vedy doc. Or. Kristíne Izáko
vé), CSc., za rozvíjanie Interpretačného rozme
ru štúdie hudobnej vedy. Predsa toto patrí 
k neodmyslitelným aúčeatlam prípravy budú
cich muzikológov, ktorí raz sami budú hudob
nými kritikmi. Výbava vlastne) Interpretačnej 
skúsenosti Je cennou výbavou do Ich budúce
ho uplatnenia. Teším sa, že na katedre, na kto
rej eom kedyal sama študovala, dnee pôsobí 
takéto teleso, ktoré hovorí o talentovaných 
študentoch nielen v aamotnej Bratislave, ale a) 
po celom našom krásnom Sloveneku. Vera, 
vela elánu a radosti z muzicírovania, mladí 
priatelia a kolegovlal 

Mgr. Silvia Fecsková 
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Posledný dotyk s akademickou pôdou 

Dotíklo srdce vzácneho človeka. Vo veku 79 rokov odišiel dňa 14. júla 2000 významný slovenský jazykovedec a vysokoškolský pe
dagóg prof. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc. Posledná rozlúčka s touto  velVou osobnosťou slovenskej vedy sa konala dňa 21. jú
la 2000 v Aule UK. Rozlúčiť sa s ním prišla nielen akademická obec UK, jeho priatelia a kolegovia, ale aj zástupcovia ministerstiev 
školstva a kultúry, viacerí predstavitelia kultúrneho a verejného života SR a široká verejnosť. 

V mene rektora UK sa s pánom profe
sorom Mistríkom rozlúčil prorektor UK 
prof. MUDr. P. Mráz, DrSc.: 

"V každej inej chvíli by som považoval za 
vyznamenanie, ak by som mal možnosť pá
novi profesorovi Mistríkovi sa poďakovať 
a predniesť slávnostnú reč na počesť jeho 
života a jeho diela. Dnes mi však pripadla 
smutná povinnosť, aby som v mene Uni
verzity Komenského, v mene jej vedenia 
a akademickej obce našej Alma mater, ad
resoval svoje slová jeho pamiatke. 

Zišli sme sa tu, v Aule Univerzity Komen
ského, v priestoroch, ktoré bývajú sved
kom tých najdôstojnejších a najvýznamnej
ších akademických udalosti, v priestoroch, 
zasvätených múdrosti, vzdelaniu, vede, slo
bode a pravde. Zišli sme sa tu, aby sme si 
najvyššími akademickými poctami uctili 
posledný dotyk pána profesora s akade
mickou pôdou a odprevadili ho na jeho po
slednej ceste. Právom, pretože pán profe
sor Jozef Mistrík vznešenú misiu univerzity 
napĺňal po celý svoj život. Svojím dielom 
dosiahol až na Olymp vedeckého a peda
gogického snaženia a možností. 

Odišiel človek. Človek nevšedný a vzác
ny, človek velkého ducha a intelektu, 
medzinárodne uznávaný lingvista, literárny 

vedec a pedagóg, skvelý propagátor slo
venského jazyka, jeden z najlepších, akého 
kedy táto krajina zrodila. Vedecká autorita 
s nevšedne mnohostrannými vedeckými 
záujmami a aktivitami. Pedagóg, ktorému 
sme vďační za nespočítateľné hodiny sve
domitej pedagogickej práce, za tisícky štu
dentov a doktorandov, ktorým s láskou 
odovzdával svoje bohaté vedomosti a skú
senosti. 

Pán profesor Mistrík od roku 1965 pôso
bil na Filozofickej fakulte Univerzity Komen
ského, bol spolutvorcom súčasného mo
derného profilu fakulty a stal sa pre nás 
vzorom ideálu spolupatričnosti a identity 
s našou Alma mater. Popri svojej vedeckej 
a organizátorskej práci, znásobenej hlbo
kým národným cítením, bol pán profesor 
takmer 20 rokov riaditeťom letného seminá
ra slovenského jazyka Studia Academica 
Slovaca, vďaka ktorému navštívili a našli tr
valý vzťah k Slovensku stovky zahraničných 
záujemcov o slovenský jazyk a o slovenské 
reálie. Aj jeho zásluhou sa slovakistika roz
šírila na mnohých zahraničných univerzi
tách. Mnohostranný vedecký potenciál pá
na profesora vynikol aj v ďalších odboroch 
- v oblasti literárnych vied, grafológii, v dra
matickom umení, svoje sily venoval aj vý

skumu posunkovej reči a slepeckej steno
grafii. Ani po odchode do dôchodku sa ne
prestal zaujímať o dianie na Univerzite a na 
fakulte a stále dokázal inšpirovať svojimi 
vedomosťami a skúsenosťami. Je nepopie
rateľnou skutočnosťou, že pán profesor 
Mistrík svojím vedeckým a organizátor
ským dielom ďaleko prekročil hranice na
šej vlasti. 

Prázdne miesto neostane po ňom navždy 
iba na Univerzite a na fakulte, ale aj pri 
stole, v kruhu svojich blízkych. Osud si 
nevyberá, vždy zasiahne tam, kde to naj
viac bolí. Aj my dnes s bolesťou prijímame 
fakt, že pán profesor Mistrík už nie je medzi 
nami. Rád by som preto vyjadril hlbokú sú
strasť i tu prítomnej rodine pán profesora; 
nech jeho svetlá pamiatka a spomienka na 
všetky krásne spoločne prežité chvíle ako 
lúč svetla ožiari temnotu bolesti týchto naj
ťažších hodín a dní. 

Pán profesor Mistrík, lúčime sa s Vami. 
S úctou a vďakou sa skláňame pred Vaším 
životným dielom, ktorým ste tak nesmierne 
veľa vykonali pre fakultu, pre Univerzitu 
Komenského, pre slovenskú vedu i pre ce
lý slovenský národ. Vaše dielo ostane na
vždy súčasťou zlatého fondu naše/ Alma 
mater. Ďakujeme Vám a sľubujeme, že vo 
Vašom diele budeme pokračovať s takým 
zanietením a entuziazmom, aký sme pozna
li u Vás. 

Česť Vašej pamiatke, pán profesor." 

Prof. J. Mistrík sa narodil 2. februára 1921 
v Španej Doline, okr. Ban. Bystrica. Študoval 
na Filozofickej fakulte UK v rokoch 1954-58 
slovenský a ruský jazyk. Pôsobil ako učiteľ, 
stredoškolský profesor, v rokoch 1954-60 
ako výskumný pracovník a neskôr riaditeľ 
Štátneho stenografického ústavu v Brati
slave. V rokoch 1961-65 bol vedeckým pra
covníkom Jazykovedného ústavu L Štúra 
SAV v Bratislave. V rokoch 1969-71 bol hos
ťujúcim profesorom na univerzite v Koi n.e 
nad Rýnom, v roku 1972 na Štátnej univerzi
te M. V. Lomonosova v Moskve. 1975-77 na 
Univerzite v Sheffielde a v Oxforde Titul pro
fesor dosiahol v roku 1979 Prof. J. Mistrik sa 
zaslúžil o rozvoj slovenskej štylistiky a slo
venskej lexikografie, najmä s využitím mate
matických a štatistických metód, o výskum 
gramatickej stavby súčasne] spisovnej slo
venčiny a o rozvoj slovakistiky v zahraničí Je 
autorom knižných prác. vysokoškolských 
učebníc a študijných matenalov. V rokoch 
1972-92 bol riaditeľom letného seminára slo
venského jazyka a kultúry Studia Academica 
Slovaca 

NAŠA UNIVERZITA spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave • Vydava Univerzita Komenskeho • Adresa Safankovo nám č 6 818 06 Bratislava • Tel 59 24 41 11 • 

http //www uniba SK položka Rektorát UK • Predseda redakčne] rady doc JUDr Peter Kresak. CSc prorektor UK Členovia RNDr Marím Belluí MFF U K  doc MUDr M i n á n  

Bernadič CSc LF UK doc ThDr Jura] Bandy. EBF UK ThLic Jozef Jankovič PhD RKCMBF UK. PhDr Anna Bu|nová CSc F M  U K  doc PaedDr Roman  Moravec CSc 

F T V Š  U K  doc PhDr Peter Ondrejkovič. PDF UK, doc JUDr Daniela Gregušova CSc , PRAF UK prof MUDr Štefa'  Straka D'Sc J I F  1>K Joe RNC" Lupom • T o ^ a s - a  C S :  
PRIF UK. doc RNDr Marián Bukovský. CSc . F A F  UK. prot PhDr Pavol Žigo. CSc . FIF U K  • Zodp red Mgr Jthna Hinnerova • Grafická úprava Danna  FOkMové • H M  
Polygrafické stredisko UK • Uzávierka 1 kařdého mesiaca 

' Í ÄWÖ**-

JOZEF MISTRIK 

2. IL 1921 

t 14. Vil 2000 

19 



N o v á  Skoda Fabia. 
\ V 1 

Nechajte  sa inšpirovať á l i t o m  
i Л v y r o b e n ý m  p r e  vás. 

ŠkodaFabia 
Nová trieda. Nová Škoda. 


