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Univerzitu Komenského poctil svojou návštevou švédsky kráľovský pár - král Veľkú zlatú medailu UK obdržal komisár EK pre vedu a výskum Philippe 
Carl XV/. Gustal a kráľovná Silvia Busquin za prínos k integrácii európskej vedy 

Novým čestným doktorom Univerzity Komenské- Hostom Univerzity Komenského bol tiež poľský prezident Aleksander Kwasniewski, ktorému rektor UK 
ho sa stal svetovo uznávaný perínatológ prof. prof. F. Devínsky udelil Velkú zlatú medailu UK za jeho osobný vklad pre rozvoj poľsko-slovenských 
Albert Huch z Univerzity v Zürichu vzťahov a za prínos k vytváraniu jednotnej a bezpečnej Európy 

Z obsahu 
• Návšteva švédskeho královského páru ozdobila 50. výročie výučby švédčiny na UK 
• Komisár EK P. Busquin hovoril o svojom hlavnom poslaní - vytvoril Európsky priestor pre vedu a výskum 
• Univerzita Komenského udelila čestný doktorát poprednej svetovej osobnosti v oblasti starostlivosti o fenu a diefa -

prot. A. Huchovi 
• Mottom vystúpenia poľského prezidenta A, Kwasniewského na akademickej pôde UK bola podpora vstupu SR do NATO 
• Na UK sa stretli vedúci pracovníci manažmentu a administratívy európskych univerzít 
• Aktuálne otázky výučby medicíny v Európe boli v centre pozornosti konferencie MEDNET na LF UK 
• Skončil 6. ročník Bratislavskej prípadovej štúdie na FM UK 
• Virtuálna knižnica UK predstavuje svoje ponuky 
• Aký bol Slovenský deň vo Viedni? 
• 0 vedeckých konferenciách medikov v Bratislave a v Martine 
• K otázke vzdelávania učitelov na integrovanej univerzite 
• Profily osobností: Konštantín Hudec, prvý slovenský profesor hudobnej vedy 
• Iniciatívy bohoslovcov vo vztahu k Rómom 

Rektor 
Univerzity Komenskeho v Bratislave 

úprimne ďakuje 

všetkým zamestnancom, študentom 
a ich rodičom, absolventom 

a priateľom našej Alma mater, 

ktorí venovali  1 % 
zo svojich minuloročných dani 

neinvestičnemu fondu 
Univerzity Komenskeho. 
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Kráľovská návšteva na Univerzite Komenského 
Univerzitu Komenského navštívil dňa 4. aprí

la 2002 švédsky kráľovský pár - kráľ Carl XVI. 
Gustaf a kráľovná Silvia, ktorí zavítali na Sloven
sko na pozvanie prezidenta SR R. Schustera. Keď
že švédska strana už počas prípravy návštevy 
tlmočila želanie Ich Veličenstiev stretnúť sa na Slo
vensku aj so študentmi švédskeho jazyka, bolo 
pre Univerzitu Komenského velkou cťou privítať 
týchto vzácnych hostí na svojej akademickej pôde 
a prezentovať Univerzitu nielen ako významné 
centrum vysokoškolského vzdelávania, ale súčas
ne aj ako inštitúcia, ktorá už polstoročie zabezpeču
je na Filozofickej fakulte UK vyučovanie švédčiny. 

Švédsky kráľovský pár a jeho sprievod, v ktorom 
bol prítomný aj minister obrany Švédska Björn von 
Sydow, veľvyslanec Švédskeho kráľovstva v SR 
Gunnel Fälth a minister zahraničných vecí SR 
Eduard Kukan, privítal pred historickou budovou 
UK rektor UK prof. F. Devínsky spolu s členmi ve
denia UK a odprevadil ich do Rektorskej siene UK, 
kde na nich čakali predstavitelia FIF UK, členovia 
Katedry germanistiky, nederlandistky a škandina-
vistiky FIF UK, ako i pozvaní hostia zo Švédskeho 
inštitútu v Štokholme - generálny riaditeľ pán Erland 
Ringborg a pani Ann-Charlotte Liman a samozrej
me bývalí i terajší študenti švédčiny. 

Slávnostný prihovor predniesol rektor UK prať. 
F. Devínsky, v ktorom poďakoval švédskej vláde 
i Švédskemu inštitútu za podporu výučby švédčiny 
na našej Alma mater. Vzácnym hosťom sa prihovo
rili aj dvaja študenti prekladateľsko-tlmočníckeho 
odboru so špecializáciou na švédsky jazyk a kul
túru: čerstvý absolvent Rudolf Kandl priblížil kultivo
vanou švédčinou s dokonalou výslovnosťou svoje 
skúsenosť z päťročného magisterského štúdia vrá
tane štipendijných pobytov vo Švédsku a Matúš 
Gamrat, zástupca švédčinárov - prvákov, prekvapil 
prítomných úrovňou zvládnutia jazyka po jeho pol
ročnom štúdiu. Obidva prejavy profesionálne pre
tlmočila do slovenčiny tiež čerstvá absolventka, t. č. 
doktorandka katedry Katarína Motyková. švédsky 
kráľ i kráľovná boli milo prekvapení touto časťou 
programu a dali zjavne najavo, že sa im študent
ské príhovory páčili. 

Po zápise do Pamätnej knihy UK švédsky kráľ 
slávnostne otvoril výstavu 50 rokov švédčiny na 
Slovensku, ktorú pripravili členovia oddelenia škan-
dinavistiky v spolupráci so svojimi študentmi. Je 

vzácnou náhodou, že práve v čase pobytu švéd
skeho kráľovského páru na Slovensku si švédčina 
pripomína 50 rokov svojej mštitucionalizácie na 
FIF U K  Je mnoho možnosti', ako osláviť takéto ju
bileum My sme sa rozhodli predstaviť prácu našich 
bývalých kolegov, našu prácu, ako i prácu našich 
študentov formou výstavy a zamerali sme sa na 
prezentáciu oddelenia švédčiny v jej päťdesiatroč
nej histórii. Po niekolkomesačnom „pátram" v ar
chívnych dokumentoch sme postupne poskladali 
obraz vyučovania švédčiny na UK od prvých jazy
kových kurzov cez založenie oddelenia nordistiky 
pri germánskom seminári v školskom roku 1951/ 
1952, kedy sa švédsky jazyk, literatúra a reálie 
vyučovali ako doplnkové predmety germanistiky, 
cez zavedenie filologického magisterského štúdia 
v školskom roku 1956/1957, až po založenie pre
kladateľsko-tlmočníckeho odboru v školskom roku 
1977/1978, ktoré, prejdúc rôznymi procesmi trans
formácie, funguje dodnes. Tento obraz dokreslil 
kompletný pedagogický zbor vrátane lektorov švéd
skeho jazyka, ktorí od roku 1979 pravidelne, oby
čajne v dvoj až štvorročných intervaloch, pôsobili 
na katedre. 

Okrem tejto úvodnej historickej prezentácie vý
stava priblížila jednotlivé predmety odboru švédsky 
jazyk a kultúra vrátane študijnej literatúry, výberu 
seminárnych a diplomových prác, ale i vedecko
výskumnú bázu, recepciu švédskej literatúry v slo
venčine, zaujímavosti o Švédsku a nezabudla ani 
na švédsko-slovenské kontakty v minulosti i v sú
časnosť. Súčasťou výstavy bola aj prezentácia prá
ce Švédskeho inštitútu v Štokholme a poďakova
nie katedry za jeho dlhoročnú podporu vyučovania 
švédčiny na našej univerzite formou poskytovania 
študijnej i krásnej literatúry, pravidelného vysielania 
švédskych lektorov na našu fakultu (od r. 1979), 
velkorysého poskytovania štipendií na študijné 
pobyty študentov, doktorandov i učiteľov, až po ma
teriálne vybavenie oddelenia audiovizuálnou a re
produkčnou technikou. Jednotlivé panely prezentovali terajší študenti 
švédčiny, ktorí študujú jazyk len druhý semester 
Tak kráľ ako aj kráľovná kládli študentom rôzne 
otázky a ocenili ich schopnosť po tak krátkom ča
se štúdia jazyka spontánne reagovať a formulovať 
po švédsky svoje myšlienky. Prekvapil a zaujal ich 
aj úryvok z diela Daniela Krmana. ktorý pre túto 

pnležitosť do Švéd6ny preložila Katarina Motyková 
v spolupráci so švédskym lektorom Petrom Rerte 
rom Úryvok informuje o taženi švédského kráľa 
Karla XII do Ruska a o bitke pri Portave * v (Ю 
venskom vydaní je doplnený ilustráciou porovná
vajúcou dobový odev na vtedajšom ivedsvom 
kráľovskom dvore s odevom uhorskej šľachty. Časť 
prekladovej tvorby krásnej literatúry predstavili krá
ľovskému páru aj dvaja renomovaní prekladatelia 
zo švédčiny - Teodora Chmelová, terajšia veľvy
slankyňa Slovenska vo Švédsku, a Milan Richter. 

Samostatný spomienkový panel sme venovali 
Rudolfovi Gedeonovi, dlhoročnému učiteľovi, ktorý 
nás minulý rok po 32 rokoch práce na katedre 
opustil. Predstavili sme ho ako vzácneho človeka 
v kruhu svojich študentov, kde sa vždy cítil najlep
šie, predstavili sme však aj jeho vedeckú a prekla
dovú tvorbu a v neposlednom rade sme dokumen
tovali aj jeho tlmočnícke aktivity. Na fotografiu, 
na ktorej Rudolf Gedeon tlmočí Olofovi Palmemu, 
švédsky kráľ reagoval s velkým záujmom. 

Zaujímavosti zo švédskych reálií, ktoré majú svO| 
pôvod vo Švédsku, ako napr tvar fľaše Coca Coly, 
alebo univerzálny kľúč, ktorý sa u nás z nezná
meho dôvodu nazýva francúzsky, vynález zipsu 
a mnohé iné, prekvapili aj viacerých členov švéd
skej delegácie, ktorí netušili, že tieto predmety dali 
svetu ich krajania. Pretože všetky textové materiály 
boli na výstave prezentované paralelne v sloven
čine i švédčine, mohli sa s ponúkanými informácia
mi bez podrobného výkladu oboznámiť tak ostatní 
členovia kráľovského sprievodu, ako aj slovenskí 
hostia. 

Po prezretí' výstavy sa Veličenstvá zapísali do kro
niky katedry, porozprávali sa s bývalými i terajšími 
študentmi, a napriek tomu, že to nebolo v pláne, 
veľmi ochotne sa odfotili s viacerými skupinami štu
dentov. 

Po odchode kráľovskej návštevy si komunita 
švédčinárov pnpomenula pietným aktom pamiat
ku Rudolfa Gedeona, a jeho sestra, pani Marta 
Sýkorová, prevzala z rúk rektora UK prof. F. Devín
skeho a dekana FIF UK doc. L. Kiczka in memonam 
Pamatnú medailu UK a medailu Filozofickej fakul
ty UK. 

Margita Gáborová, vedúca oddelenia 
škandinavlstlky na Katedre germanistiky, 
nederlandistiky a škandinavlstlky FIF UK 
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Cieľ-  Európsky priestor pre vedu a výskum 
Aula Univerzity Komenského bola dňa 16. ap

ríla 2002 svedkom mimoriadne významnej uda
losti - na akademickú pôdu UK zavítal komisár 
Európskej komisie pre vedu a výskum pán 
Philippe Busquin, aby tu predniesol svoje po
solstvo a prevzal vysoké univerzitné vyzname
nanie - Velkú zlatú medailu UK. 

Osobnosť, ktorá sa venuje európskej politike 
výskumu a technického rozvoja, organizácii vedy 
na najvyššej európskej úrovni, politik, ktorý za svo
je hlavné poslanie považuje vybudovanie dynamic
kého a koherentného európskeho priestoru pre 
vedu a výskum. Túto iniciatívu začal v januári 2000 
a Rada Európy ju schválila v marci 2000 v Lisa
bone. Cieľom Európskeho priestoru pre vedu 
a výskum je vytvoriť jednotný trh vedy a výskumu, 
vedcov a znalostí, v ktorom by aktéri vedy a vý
skumu mohli definovať svoje stratégie a spolupra
covať na európskej úrovni. 

Kedže sa veda a výskum stávajú stále komplex
nejšie a interdisciplinárnejšie a vyžadujú zapojenie 
viacerých vedcov, pretože jednotlivé vedeckový
skumné tímy alebo laboratóriá a spoločnosti, do
konca ani celé členské štáty nemôžu samy odpo
vedať na tieto výzvy, je požiadavka organizovania 
spolupráce na rôznych úrovniach, koordinácia ná

rodných a európskych stratégii, vytváranie sietí tí
mov a zvyšovanie mobility ľudí a myšlienok výzvou 
súčasnej vedy a výskumu v globálnom prostredí 

Pred slávnostným zasadnutím v Aule UK sa komi
sár P. Busquin, ktorého sprevádzal vtedajší minister 
školstva M. Ftačnik, stretol so študentmi a peda

gógmi, laureátmi a účastníkmi medzinárodných ve
deckých olympiád a v diskusii ocenil vzťah miadej 
slovenskej generácie k vedeckému bádaní 

(Prejavy rektora UK prol. F. Devínskeho 
a komisára £K P. Busquina uverejňujeme 

na str. 8 a 9.) 
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Svetový perinatológ profesor Albert Huch čestným doktorom 
Univerzity Komenského 

Na návrh Vedeckej rady Jesseniovej lekár
skej fakulty UK v Martine rozhodla Vedecká 
rada Univerzity Komenského udeliť čestný titul 
doctor honoris causa poprednému svetovému 
perinatológovi proť. Dr.med.Dr.h.c. Albertovi 
Huchovi, FRCOG, z Univerzity v Zürichu. Sláv
nostný akt sa uskutočnil dňa 17. apríla 2002 
v Aule UK za prítomnosti delegácie Univerzity 
vZúr ichu na čele s jej rektorom prof. Dr. Han
som Wederom, velVyslanca Švajčiarska akre
ditovaného v Bratislave Thomasa Wernlyho, 
akademickej komunity UK, odbornej i laickej 
verejnosti. 

Prof. A. Huch sa narodil v roku 1934 v Nemecku. 
Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity v Göttin

gene ukončil v roku 1963. Po absolvovaní povin
nej všeobecnej praxe v chirurgii, internej medicíne 
a gynekológii pôsobil od roku 1965 na Max-Planc-
kovom inštitúte experimentálnej medicíny v Göt
tingene, kde sa venoval problematike fyziológie 
dýchania. Po dvoch rokoch odišiel na Univerzitu 
vMarburgu, kde následne habilitoval a získal titul 
riadneho profesora pre odbor gynekológia a pôrod
níctvo. V roku 1978 mu Univerzita v Zürichu ponúkla 
miesto profesora a prednostu Univerzitnej ženskej 
kliniky, kde pôsobí doteraz. 

Prof. A. Huch je visiting profesor Case Western 
University Cleveland USA University of Iowa, je čle
nom Americkej akadémie pre pediatriu, čestným 
členom Nemeckej lekárskej spoločnosti, Talian

skej lekárskej spoločnosti, Anglickej kráľovskej le
kárskej spoločnosti, Slovenskej lekárskej spoloč
nosti, prezidentom Švajčiarskej akadémie feto-
maternálnej medicíny, členom výboru Švajčiarskej 
spoločnosti gynekológie a pôrodníctva. 

V roku 1991 mu Humboldtova univerzita udelila 
čestný titul doctor honoris causa. 

Prof. A. Huch patri medzi najvýraznejšie osob
nosti svetovej perinatológie. Celý svoj život venoval 
starostlivosti o matku a dieťa, hlavne fetálnej fyzio
lógii a štúdiu rizikových faktorov intrauterinného 
vývoja plodu. Publikoval 620 pôvodných vedeckých 
prác, o ktorých kvalite svedčí bohatý medzinárod
ný ohlas a ocenenia udelené vládami mnohých 
štátov. VZünchu vybudoval výskumný perinatolo-
gický ústav, ktorý je vo svete ojedinelý a umožnil 
desiatkam špičkových mladých vedcov z celého 
sveta absolvovať študijné pobyty v te|to inštitúcii 
Spolu so spolupracovníkmi napísal učebnice pre 
študentov a zabezpečil financovanie ich prekladov 
do národných jazykov iných štátov Jeho praktické 
postupy v perinatology sú k dispozícii študentom 
vo väčšine európskych krajín bezplatne. Prof. Albert 
Huch má srdečný vzťah k Slovensku a k perina-
tologickým pracoviskám Univerzity Komenskeho 
Financoval preklad a vydanie učebnioe určenej pre 
študentov lekárskych fakúlt. 

Prof. A. Huch posunul hranice poznania v perma-
tológii výrazne dopredu Svojimi objavmi ovptywv 
vývoj v starostlivosti o matku a dieta na celom 
svete a dokázal, že základny výskum a klinická 
mediana môžu koexistosat vzájomne sa pozitrvne 
ovplyvňovať a v podmienkach interdisapmarne 
spolupráce môžu viest k mimoriadnym vedeckým 
výsledkom 

(Slávnostne prejavy rektora UK 
prol. F. Devínskeho a prol. A Hucha prinašame 

na str. 10 a 11.) 
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Poľský prezident Aleksander Kwasniewski 
hosťom Univerzity Komenského 

Pri príležitosti oficiálnej návštevy Slovenska 
zavítal dňa 26. apríla 2002 na Univerzitu Komen
ského prezident Poľské] republiky Aleksander 
Kwasniewski. Za účasti prezidenta SR R. Schus-
tera, podpredsedu NR SR Mariána Andela, velvy-
slanca Poľskej republiky akreditovaného v Bratislave 
Jana Komornickeho, veľvyslankyne SR v Poľsku 
Magdy Vašáryovej, ministrov, poslancov NR SR, 
predstaviteľov diplomatického zboru a dalších hostí, 
ako aj členov akademickej obce a verejnosti, pred
niesol v Aule UK prednášku spojenou s disku
siou na tému K bezpečnej a zjednotenej Európe. 

Ako v slávnostnom príhovore zdôraznil rektor UK 
prof. Ing. F. Devínsky, DrSc., Univerzita Komenské

ho si považuje za česť, že pán prezident vyjadril 
želanie predniesť svoj prejav na našej Alma mater 
a stretnúť sa a diskutovať tu s jej študentmi. Vy
zdvihol, že je pre nás vyznamenaním že máme 
možnosť vypočuť si slová prezidenta, ktorý doviedol 
svoju krajinu do NATO a ktorý predstavil Európe 
Poľsko ako silný, moderný demokratický štát. Pre
zidenta, ktorý na nedávnom februárovom fóre vo 
Varšave pod názvom Spoločne o budúcnosti Euró
py jasne a zreteľne povedal, že si nepredstavuje 
diskusiu o európskej budúcnosti Poľska bez účasti 
všetkých politických strán, všetkých akademických 
centier, mimovládnych organizácií, predstaviteľov 
cirkvi a samospráv." 

Na znak uznania za významný prínos k zjed
notenej a bezpečnej Európe, za šírenie demo
kratických princípov a budovanie občianskej 
spoločnosti, za osobný vklad pre rozvoj poľsko-
slovenských vzťahov a za podporu Slovenskej 
republiky v jej integračných snahách udelil 
rektor UK prof. F. Devínsky prezidentovi PR 
A. Kwasniewskému Velkú zlatú medailu UK. 

Prejav rektora UK, ako aj prednášku prezidenta 
PR A Kwasniewského, v ktorej sa zaoberal medzi
národnou situáciou a ambíciami Slovenska na vstup 
do NATO, prinesieme v budúcom, júnovom čisle 
nášho spravodaja 

m 

V rámci cyklu celouniverzitných profesorských 
prednášok sa dňa 24. apríla 2002 uskutočnila 
v Aule UK profesorská prednáška prof. RNDr. Mar
ty Kollárovej, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty UK 
na tému Prítomnosť a budúcnosť génových mani
pulácii. 

Seminár HUMANE na Univerzite Komenského 
HUMANE je európska sieť vedúcich pracovníkov manažmentu a administratívy univerzít, zameraná na 

profesionálny rozvoj a výmenu poznatkov a skúseností formou intenzívnych diskusií úzkeho kruhu účastníkov 
Vznikla v roku 1997 a každoročne organizuje niekolko pracovných seminárov na európskych univerzitách 
Semináre sú zamerané na aktuálne problémy riadenia vysokých škôl, súvisiace s európskou dimenziou 
vysokého školstva. Rezumé z prednášok a diskusií na seminároch sa rozosielajú členom a sú umiestnené 
aj na internetovej stránke HUMANE (http://www.abvdn.ac.uk/humane). 

Jedno z týchto stretnutí sa v dňoch 12. - 13. apríla 2002 konalo na Univerzite Komenského 
v Bratislave, a to na tému „Human resources" („Ľudské zdroje"). Na seminári sa zúčastnili kvestori 
a vedúci univerzitnej administratívy z desiatich krajín - z Českej republiky, Belgicka, Dánska. Fínska. 
Francúzska, Holandska, írska, Maďarska, Slovenska a Velkej Británie. Účastníkov seminára privítal rektor 
UK prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc. Úvodný referát na tému „Problematika ľudských zdropv na Uni
verzite Komenského" predniesla kvestorka UK Ing. Zora DobnVová, v ktorom informovala tiež o najnovších 
zmenách v pracovno-právnej legislatíve na Slovensku. Po skončení seminára si účastníci v rámci spolo
čenského programu prezreli historické centrum Bratislavy a hrad Devín Odborný i kultúrny program 
zanechali v účastníkoch veľmi dobrý dojem. (zl) 
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Z rokovania Akademického senátu UK 
Akademický senát UK rokoval dňa 24. aprí

la. 2002 pod vedením predsedu A S  UK doc. 
PhDr. F. Gahéra, CSc.  

Okrem iného Akademický senát UK schválil 
rozšírenie Právnej, Mzdovej a Rozpočtovej 
komis ie  A S  U K  tak, aby v nej každá fakulta 
mala svojho zástupcu z členov senátu, ktorý 
by bol zodpvedný z a  prenos informácií medzi 
A S  UK a fakultami, vrátane požiadaviek a pri
pomienok fakúlt k procesu aplikácie právnych 
noriem na pôde univerzity. 

Zaoberal s a  tiež prípravou vol ieb rektora 
UK, zvolil členov a náhradníka Volebnej komi
sie A S  UK pre volby kandidáta na rektora UK. 
Z a  predsedu Volebnej komisie A S  UK zvolil 
doc. MUDr. Dušana Michaliks, CSc. a z a  jej 
podpredsedu doc. PhDr. Jána Koštiala, CSc. 

A S  UK schválil na bakalárskom stupni štúdia 
na F M  UK tieto špecializácie v študijnom od
bore manažment: európska integrácia, finančný 
manažment, manažment organizácie, medziná
rodné ekonomické vzťahy. Na magisterskom 
stupni štúdia FM UK schválil v študijnom od
bore manažment tieto špecializácie: európska 
integrácia, finančný manažment a finančné služ
by, manažment informačných systémov, ma
nažment organizácie a manažment ľudských 
zdrojov, marketing, strategický manažment. Zá
roveň konštatoval, že MŠ SR po vyjadrení Akre
ditačnej komisie vlády SR priznalo právo FM UK 
konať v uvedených študijných odboroch štátne 
skúšky. 

A S  UK poveril predsedu A S  UK. aby návrh 
zloženia Správnej rady U K  predložený rekto
rom UK zaslal dekanom a predsedom senátov 
jednotlivých fakúlt UK a požiadal ich. aby do 
dvoch týždňov poslali svoje stanovisko záro
veň s návrhom kandidáta z a  člena Správnej 
rady U K z a  A O  UK. 

K aplikácii  právnych noriem na U K  prijal 
A S  UK viacero uznesení a zaviazal predsedu 
A S  UK, aby ich predložil rektorovi UK, deka
nom fakúlt UK a predsedom senátov jednotli
vých fakúlt UK. 

Pri aplikácii zákona č. 131/2002 o vysokých 
školách a v záujme integrácie našej Alma Ma
ter navrhol A S  UK zainteresovať do tvorby vnú
torných predpisov UK fakulty, fakultné senáty 
a akademickú obec fakúlt. V záujme zabezpe
čenia reálnej účasti fakúlt na tvorbe vnútorných 
predpisov a na ich schvaľovaní navrhol stano
viť 8 týždňovú lehotu (mimo prázdnin) o d  pred
loženia návrhu Akademickému senátu U K  po 
jeho schválenie v A S  UK. Táto lehota je potreb
ná preto, aby k týmto materiálom mohli prijať 
stanoviská akademické senáty a dekani fakúlt. 
A S  UK považuje za nevyhnutné dodržať v tomto 
procese Štatút UK a Rokovací poriadok A S  
UK, aby nemohli byť spochybnené návrhy vnú
torných predpisov predkladané rektorom UK 
a predsedom A S  UK, ako aj ich schválenie. 

Kedže kompatibilita a konzistentnosť vnútor
ných predpisov verejnej vysokej školy a jej fa
kúlt vyžaduje, aby bola dodržaná hierarchia ich 
vypracovania, navrhovania, pripomienkovania 

V aprílovom čísle spravodaja Naša univerzita 
sme blahoželali novovymenovaným profesorom 
Univerzity Komenského. V zozname chýbalo me
no pána profesora RNDr. Petra Mocza, DrSc., 
nového profesora v odbore fyzika, ktorý počas 
vymenovávacieho procesu zmenil pracovisko 
a stal sa zamestnancom FMFI UK. 

Dodatočne novému pánovi profesorovi Uni
verzity Komenského srdečne blahoželáme. 

a schvalóvania na úrovni fakúlt a univerzity, sta
novil A S  UK poradie schvaľovania vnútorných 
predpisov a orgánov podľa ich logickej súvis
losti a podľa dôležitosti, vyjadrenej v zákone 
o vysokých školách. T o  znamená, že  A S  U K  
bude schvaľovať vnútorné predpisy navrhova
né rektorom v tomto poradí: 

a) Štatút UK, 
b) Študijný poriadok UK, 
c) Zásady výberového konania, 
d) Pracovný poriadok UK, 
e) Organizačný poriadok UK. 
A ž  po schválení týchto predpisov môže A S  

UK schvaľovať ostatné predpisy UK a fakúlt 
a orgány UK. 

Vnútorné predpisy navrhované predsedom 
A S  UK bude A S  UK schvaľovať v tomto poradí: 

a) Zásady volieb do A S  U K  
b) Rokovací poriadok A S  UK. 
Ďalej sa A S  UK zaoberal situáciou v odme

ň o v a n í  pracovníkov  U K  v zmysle ustanovení 

nového zákona o vysokých školách a zákona 
o verejnej službe a konštatoval, že napriek t a  
mu, že tieto zákony nadobudli platnosť 1.4. 2002, 
neboli doposiaľ vysokým školám poskytnuté prí
slušné mzdové prostriedky (na UK požadované 
mzdové prostriedky predstavujú 232 367 tis. 
Sk), čo spôsobuje nielen nezákonný stav, ale 
aj dlhodobo znemožňuje odmeňovanie zamest
nancov vysokých škôl podľa kvality práce. 

A S  UK sa na svojom aprílovom rokovaní opá-
tovne vrátil k požiadavke Rady vysokých škôl 
SR, ktorá navrhovala, aby do nového zákona 
o V Š  bol zaradený text, garantujúci právomoci 
fakúlt v oblastí pracovno-právnych vzťahov 
a v oblasti podnikateľskej činnosti v rozsahu a za 
podmienok určených štatútom vysokej školy. 
A S  UK nepovažuje túto požiadavku z a  splne
nú, a preto žiada ministra školstva, aby v tomto 
zmysle inicioval v NR SR novelizáciu zákona 
o vysokých školách. 

(jh> 

Výzva na predloženie projektov 

Trust program 
Trust program podporuje študijné programy a výskum zameraný na problematiku nezisko

vého sektora. Jeho delom je prispiet k protesionaiizádi neziskového sektora a k zvýšeniu infor
movanosti o jeho fungovaní. 

Oblasti podpory: 

Výučba - podpora inovácie a tvorby univerzitných kurzov, ktoré zabezpečujú vzdelávanie 
v oblasti neziskového sektora a podpora zvyšovania odbornosti vysokoškolských pedagógov: 
tvorba osnov, inovácia metodiky výučby, rozvoj medzinárodnej spolupráce, nákup odbornej 
literatúry, a pod. 

Výskum v oblasti neziskového sektora, zameraný na tvorbu analýz, odborných štúdií, a pod 

Podpora publikačnej činnosti: 
1. Vydávanie publikácií, ktoré prispejú k rastu odborných schopností v oblasti neziskového 

sektora. 
2. Vydávanie odbornej literatúry pre študijné programy na vysokých školách, ktoré sa zame

riavajú na problematiku neziskového sektora. 
3. Vydávanie analytických štúdií z rôznych oblastí neziskového sektora. 

Kto môže žiadať o grant: 
O grant sa môžu uchádzať inštitúcie vyššieho vzdelávania, neziskové organizácie, ktoré sú za

registrované na Slovensku podľa platných zákonov a fyzické osoby, ktoré sú oprávnené k tejto 
činnosti. 

Kritériá, ktoré musí projekt spĺňať: 
- garancia odbornosti predkladateľa, 
- projekt musí zodpovedať formálnym náležitostiam uvedeným v inštrukciách na vypracovanie 

projektu (pozri formulár), 
- v prípade publikácie môžu byf podporené pôvodné diela alebo preklady z iných jazykov, ktoré 

doteraz neboli publikované ani v slovenskom ani v českom jazyku. V pnpade prekladu je 
potrebné doložiť aj potvrdenie o autorských právach, K formuláru je potrebné priložiť rukopis 
pôvodného diela alebo 30 strán preloženého textu spolu s kópiou originálu. 

Výška grantov a grantové obdobie 
Výška grantu nie je obmedzená. Grantové obdobie môže trvat maximálne do 30 juna 2004 

Uzávierka a kontakty: 

Uzávierka: 13. septembra 2002 do 17.00 hod., 

Kontakt. Vzdelávacia nadácia Jana Husa, Palisády 39. 810 00 Bratislava. V prípade vvdan.a 
publikácie je možné predkladať žiadosti priebežne, najneskôr však 6 týždňov pred zasadaním 
expertnej komisie. Projekt je vhodné pred zaslaním konzultovať s koordinátorom programu 
(Martina Šebestová, e-mail: sebestova@vnjh.sk). 

Podrobnejšie informácie o programe Trust a formulár žiadosti najdete na «vwv.tiusiprogram sk: 
www.vnjh.sk_alebo v kancelárii VNJH, tel/fax 0254 64 92 03. Expertná komisia nepodporuje 
aktivity realizované pred jej zasadaním. 
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Rokovali o perspektívach výučby medicíny 

MEDNET 2 a ECTS Inner Circle Medicine Group Annual Meeting 
Lekárska fakulta UK organizačne zabezpečila MEDNET 2 Annual Meeting 2002, ktorý 

sa konal 26. - 27. apríla 2002 v bratislavskom zariadení SÚZA pod záštitou predsedu 
vlády SR M. Dzurindu, ministra školstva SR P. Ponického, rektora UK prof. F. Devínskeho 
a dekana LF UK prof. P. Traubnera. Pri otvorení stretnutia dekan LF UK prof. P. Traubner 
zdôraznil význam spolupráce lekárskych fakúlt pri zabezpečovaní náročných úloh spojených 
s výchovou lekárov, pri plnení liečebno-preventívnych a výskumných úloh vysokých škôl. 
Prof. Molina, výkonný predseda MEDNET 2, privítal možnosť prvýkrát usporiadať stretnutie 
na Slovensku a zdôraznil, že výber krajiny bol uskutočnený na základe dlhoročnej vysokej 
odbornej kvality, entuziazmu a profesionality UK známej aj v zahraničí. 

Rokovanie podmienili zmeny v organizačnej štruktúre MEDNET - rozšírenie spolupráce 
s ECTS ICMG do MEDNET 2. Toto potvrdil v úvodnom slove aj prezident ECTS ICMG prof. 
Jones. 

MEDNET je založená na podpore aktivít Socrates a Erasmus v Európskej únii a jej názov je 
skratkou Medical Education and Didactics Nettwork. MEDNET organizuje diskusie a komu
nikáciu o aktuálnych otázkach výučby medicíny v Európe. Využíva internetová sie( na komu
nikáciu so všetkými, ktorí sa zúčastňujú na výučbe medicíny: lekárskymi fakultami, fakultnými 
nemocnicami, učiteľmi a študentmi. Cieľom je poskytnúť nielen dostatok potrebných infor
mácií pre rozhodovanie, ale tieto aj cielenou diskusiou prehodnocovať. K tomuto slúžia nielen 
spomenuté internetové stránky, ale aj odborné a vedecké publikácie zamerané na moderné 
trendy vo výučbe, na obsahovú prestavbu teoretickej a praktickej výučby, na študijné progra 
my, na výmenu učiteľov i študentov, na spoluprácu vysokých škôl, a ďalšie aktuálne otázky. 
Prirodzenou súčasťou sú aj konferencie a workshopy za aktívnej účasti študentov a učiteľov 
vysokých škôl. Členstvo v MEDNET je otvorené pre všetky lekárske fakulty Európskej únie. 
Ďalšie lekárske fakulty môžu spolupracovať ako pridružení členovia. 

Usporiadanie MEDNET 2 výročnej konferencie v Bratislave z a  aktívnej účasti Lekárskej fa
kulty UK je nielen vyznamenaním a zdôraznením významu tejto fakulty v európskom kontex
te, ale aj pozitívnym signálom z hľadiska integračných snáh Slovenska smerom k Európske] 
únii. 

V programe konferencie odzneli veľmi zaujímavé a významné prednášky  prof. Molinu, 
Gonzalesa, Howarda, Caposa, Vijandeho, Hijdena a dalších. Hovorilo sa o výmene in
formácií v oblasti výučbových programov a o ich prestavbe, o mobilitách študentov počas 
štúdia medicíny, ale aj o mobilitách učiteľov. Je pozoruhodné, že pokiaľ v školskom roku 
1987/1988 sa v rámci programu Erasmus uskutočnila výmena 3 450 študentov, v školskom 
roku 1997/98 to už bolo 83 294 študentov. Významne sa zvýšil počet študentov z t z v .  
postsocialistických krajín. Velká pozornosť sa venuje novým trendom v o  vysokoškolskom 
štúdiu, tzv. regulovanému samoštúdiu, zvyšovaniu podielu samoštúdia na celkovom čase 
určenom pre výučbu. V tomto je nápomocný aj ECTS systém, ktorý zvýrazňuje individua
lizáciu štúdia, umožňuje individuálny kontakt učiteľa a študenta. Je potrebné viac využívať 
dostupné databanky, web stránky so spracovanými informáciami a najnovšie výsledky pre
zentované na workshopoch a v odborných publikáciách. Budúcnosť výučby medicíny spo
číva v kooperácii a výmene skúseností, v o  využívaní nových programov Európskej komisie, 
v interakcii s ďalšími profesionálnymi spoločnosťami i v začlenení výskumných projektov do 
vzdelávania mladých ľudí. Vzdelávacie aktivity na vysokých školách úzko súvisia aj s roz
širovaním EÚ. Zmeny povedú od lokálnej k centralizovanej regulácii školstva. Zatiaľ je naj
väčším problémom prakticky všetkých vysokých škôl .velká zodpovednosť" bez priradených 
právomocí a autority pri presadzovaní oprávnených požiadaviek školstva, najmä čo sa týka 
stabilizácie pracovníkov, financovania rozvoja školstva a jeho integrálnej súčasti - vedec
kovýskumných aktivít. Zásadným rozdielom v školstve 20. storočia a v školstve 21. storočia 
je zmena z historickej autonómie vysokých škôl na tímovú spoluprácu viacerých škôl, zmena 
z doterajšej často izolovanej „školy" na úzke prepojenie viacerých „škôl" a multidisciplinárny 
prístup k riešeniu problémov. Stále väčší význam nadobúda aj vzdelávanie učiteľov, k základ
nému vzdelaniu pristupuje informatika a informačné technológie. Pre edukáciu má zásadný 
význam popri vlastnej autoevaluácii aj expertné posúdenie problému. V kontexte aktivít EÚ 
nadobúda nový význam vzťah výučbového programu školy a spoločenskej objednávky. Aj  
v tomto kontexte je evidentná akcentácia spätnej väzby pre činnosť školy. Z hľadiska prak
tickej medicíny sú zjavné niektoré nové prvky - zvýšený výskyt tzv. civilizačných, stresom 
podmienených ochorení, predlžujúci sa vek súčasnej populácie, opakované objavenie sa 
závažných inťekčných ochorení, ako je napr. tbc, ďalej hrozba STD (pohlavne prenosných 
ochorení), či nové vírusové a ďalšie ochorenia (Ebola, AIDS, prionózy), čo sa musí preniesť do 
kurikula najmä lekárskych fakúlt. 

Záverom možno konštatovať, že  rokovania odrážali aktuálny stav výučby na lekárskych fa
kultách v kontexte spoločenských požiadaviek a nastolili ďalšie konkrétne úlohy a ciele 

K pozitívnej pracovnej a spoločenskej atmosfére stretnutia prispel významnou mierou aj 
kultúrny program v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca spojený s recepciou, ktorý naplnili 
poprední operní umelci SND. Vďaka z a  vynikajúcu organizačnú prácu pri príprave a priebehu 
tejto akcie patrí prof. MUDr. L Kovácsovi, DrSc. 

M. Bernadič, 
prodekan LF UK 

Nové knihy 
na Lekárskej fakulte UK 

K. Kapeller, V. Pospíšilová: 
Embryológia človeka. Učebnica 

pre lekárske fakulty. 
(Vydavateľstvo Osveta, Martin 2001, 371 s , 

obr. čb a farebné) 

Ústav histológie a embryológie LF UK v Bra 
tislave nesie odkaz vynikajúceho vedca a le
kára histológa - akademika Staneka. Je preto 
zákonité, že práve z tohto pracoviska vzišla 
v r. 1991 učebnica profesora MUDr. K. Kapel-
lera, DrSc.. a docentky RNDr. V. Pospišilovei, 
CSc., Embryológia človeka, ktorá nadviazala 
na poslednú reedíciu Stanekove] Embryoló
gie človeka z roku 1972 Autori moderne) 
učebnice, ktorá je určená najma študentom 
mediány a biológie človeka v pregraduálnom. 
ale a| lekárom v postgraduálnom štúdiu, vy
tvorili dielo, ktoré sa od prvého obiavenia na 
pultoch zdravotníckej literatury stalo nevyh
nutnou súčasfou štúdia daných odborov a ne
postrádateľnou pomôckou pre študentov 
i lekárov V súčasnosti vychádza už 2 dopl
nené vydanie tejto úspešnej publikáae а mož
no konštatovať, že sa vytvorila tradícia, škola, 
kniha, klorá má pevné miesto v povinnej 
a odporučenej literatúre všetkých medicíns
kych smerov štúdia a v knižniciach všetkých 
nemocnic a zdravotníckych pracovísk Autori 
držia vysokú náročnosť odbornej a didaktic 
kej úrovne kmhy V modernej forma učebnice 
pre vysoké školy doplnenej o niektoré prvky 
vedeckej publikácie (zoznam odporučenej Ь 
teratúry za každou statou podrobný inde«) 
vytvárajú formu, ktorá sa zda optimaina v sú
časnej dobe akceleraoe nových mtormacu 
ktoré sa rýchlo implantuju do rozsahu zá
kladného vysokoškolského štúdia. Učebnica 
je koncipovaná tak, aby poskytovala ucelené 
informácie od základných vývojových proce
sov (proliferácia, diferenciácia, migrácia a vzá
jomné rozpoznávanie sa buniek, ich rast 
a morfogenetická smrť), cez pohlavné bunky 
a pohlavné orgány, embryonálny vývoj (sa
mostatné kapitoly tvorí vývoj jednotlivých sys
témov), pričom sú obsiahnuté aj poruchy 
vývoja a vrodené chyby. Učebnica takto pre
kračuje rámec základnej embryológie a kla
die základ embryopatológie. ktorá sa ako 
samostatný predmet na lekárskych fakultách 
nevyučuje, ale je nepostrádateľnou súčasfou 
štúdia v rámci iných teoretických a klinických 
predmetov. Vysoko oceňujem obrazovú doku
mentáciu učebnice, ktorá predstavuje schema
tické zobrazenie všetkých opísaných procesov 
a dovoľuje pri učení využiť aj vizuálnu pred
stavivosť čitateľa, čo znásobuje percepciu no
vých poznatkov. Detailnosť obrázkov a ich 
dokonalá didaktická výpoveď svedčia o vyso
kej pedagogickej spôsobilosti autorov, ale aj 
o ich vedeckovýskumnej orientácii, pretože 
veľa obrázkov je pôvodných 

V závere predstavenia ďalšieho vydania tejto 
knihy možno sa len stotožniť s recenziou prof 
MUDr. A. Bárdoša, CSc., ktorý už pri jej prvom 
vydaní napísal, že právom patrí k ..na/lepším 
knihám vydaným vo Vydavateľstve Osveta Mar
tin" a tiež, že „kniha má syntetické zameranie, 
tvorí most z teoretičkei lekárske/ disciplíny ku 
klasickej medicíne". Učebnicu odporúčam do 
pozornosti všetkým študentom mediány a bio
lógie človeka, ale aj gynekológom a pôrod
níkom, pediatrom a všetkým lekárom Som 
presvedčený, že aj toto jej druhé vydanie ob
hájí pozície získané v predchádzajúcom vy
daní, a že sa vytvorila užitočná tradícia, ktorú 
budú nasledovaf aj ďalšie odbory 

(mb) 
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Bratislavská prípadová štúdia 2002 

Šiesty ročník manažérskej súťaže na FM UK 
Na Fakulte managementu UK sa v dňoch 20. - 22. apríla 2002 uskutočnil 

v rámci MBA programov už šiesty ročník manažérskej súťaže „Bratislava 
Case Challenge". 

Simulačná hra „Case Challenge" je podobná tým, ktoré sa vo svete už roky 
využívajú nielen na školách zameraných na biznis. V tohtoročnom, v poradí 
už šiestom ročníku, súťažilo deväť 5-členných medzinárodných tímov. Zlo
ženie účastníkov bolo výnimočné účasťou až troch univerzít: Joseph M. Katz 
Graduate School of Business, University of Pittsburgh, Webster University, 
St. Louis, Missouri, a Fakulta managementu UK. Súťažili slovenskí manažéri 
(študenti programov MBA na FM UK), denní študenti magisterského štúdia 
na FM UK, americkí študenti programov MBA v Pittsburghu a MBA študenti 
Webster Univerzity vo Viedni. Všetky tímy riešili tú istú prípadovú štúdiu 
z farmaceutickej oblasti, mali rovnaké podmienky, informácie i čas. 

Osobitosťou podujatia je, že už tretí rok bola použitá prípadová štúdia zo 
slovenského prostredia. Štúdiu pod odborným dohľadom prof. Ing. Jána Ru-
dyho, PhD., riaditeľa MBA programov na FM UK vypracoval Mgr. Branislav 
Vargic v spolupráci s absolventom programu MBA na FM UK Martinom 
Višňanským, manažérom firmy NOVARTIS Ophthalmics Services AG. 

Do finálového kola, pred porotu zloženú z predstaviteľov obchodnej, prie
myselnej sféry a vzdelávacích inštitúcií, postúpili tri tímy. Ich záverečné pre
zentácie, ako aj odovzdávanie cien a slávnostná recepcia sa konali v hoteli 
Fórum 22. apríla 2002 za účasti významných osobností akademického, ob
chodného a spoločenského života. 

Ceny víťazom odovzdal velvyslanec USA v SR pán Ronald Weiser, ktorý vo 
svojom prejave vysoko vyzdvihol význam podobných súťaží ako aj spolu
prácu zúčastnených univerzít. 

Prvé miesto získal tím v zložení: Heinz Wanzenboeck - MBA študent 
z Webster University, Michale A. Werner, Robyn L. Beckwith MBA - štu
denti University of Pittsburgh a Peter Požgay - študent magisterského 
štúdia na FM UK. 

Druhé miesta boli udelené dve, a to družstvám v zložení: 
Marián Čekan - MBA študent FM UK, Rohit Motaparti, Joanne Barbie, Kirk 

T. Mitchell - MBA študenti University of Pittsburgh a Matej Mokroš - študent 
magisterského štúdia na FM UK. Druhé družstvo: Tong Jia Sun - MBA štu
dentka z Webster University, Gregory Roscoe, James B. Gillikin, Kevin Thomas 
- MBA študenti University of Pittsburgh a Michal Staroň - študent magister
ského štúdia na FM UK. 

Bratislavské prípadové štúdie na FM UK sa stali už tradíciou a stretávajú sa 
s velkým záujmom nielen zo strany súťažiacich a akademickej obce, ale i od
bornej i laickej verejnosti. I tohoto roku súťaž splnila svoj cieľ, naši poprední 
manažéri ukázali, že sú v krátkom čase schopní zorganizovať tímovú spolu
prácu, urobiť analýzu problémov, navrhnúť riešenia a stratégie na profesio
nálnej úrovni v súlade s medzinárodnými trendmi. Možno konštatovať, že 
tento ročník patril k tým najúspešnejším nielen z pohľadu profesionálnej zdat
nosti súťažiacich, porotcov a počtu významných hostí, ale aj z hľadiska bez
chybnej organizácie a spokojnosti všetkých zúčastnených. 

Poďakovanie patrí aj sponzorom tejto prestížnej súťaže, ktorými boli: Cas-
spos, a.s., Košice, U.S. Steel Košice s.r.o., Joseph M. Katz Graduate School 
of Business, University of Pittsburgh, NOVARTIS Ophthalmics Services AG 
a Coca-Cola Beverages Slovakia. 

Erika Šterbáková, koordinátorka MBA programu na FM UK 
Zuzana Kovačičová, FM UK 

Jeden z vtfazných tímov 

Recenzia 

Nielen 
pre novinárov 

V zborníku Filozofickej fakulty UK (Žurnalis
tika, ročník X X V  - XXVI) čitateľa istotne zaujme 
príspevok PhDr. Vlasty Konečnej, CSc., ve
novaný prejavu žurnalistu v elektronických 
médiách. Autorka nadväzuje na svoje doteraj
šie štúdie o predpokladoch úspešného ve
rejného prejavu a tentoraz sa sústreďuje 
predovšetkým na jeho paralingvistické a extra-
lingvistické prostriedky. 

Primeranú pozornosť v práci venuje aj jed
notlivým fázam prípravy prejavu a ich obsahu, 
snaží sa zachytiť moderné technické trendy, 
ktoré túto činnosť výrazne ovplyvňujú. 

Vychádza z jazykovedných prác, z teoretic
kých štúdií o rozhlase a televízii, z prác ve
novaných teórii komunikácie, ako aj z psy
chologickej literatúry. Konfrontácia poznatkov 
z uvedených oblastí jej umožňuje dospieť k zo-
becneniam, využiteľným pre prácu novinára 
v rozhlase a televízii. 

Zaujímavá štúdia V. Konečnej Prejav žurna
listu v elektronických médiách je určená naj
mä rozhlasovým a televíznym žurnalistom, 
poučenie v nej ale nájde každý, kto vo svojej 
profesii používa hovorenú formu jazyka - reč
ník, učiteľ, politik, alebo pracovník z oblasti 
marketingovej komunikácie 

Roman Ivantyšyn 

PUBLIKÁCIE V Y D A N É  V O  V Y D A V A T E Ľ S T V E  UK 
od marca do apríla 2 0 0 2  

C e n y  publ ikáci í  s ú  b e z  D P H  

Študijná literatúra 

Bobák, M. - Šamaj, J.: Cytologie 
Ďurža, O. - Khun, M.: Environmentálna geochémia 

niektorých ťažkých kovov 
Hanzlíková, A. a kol.: Úloha ošetrovateľstva 

v ochrane komunitného zdravia 2 
Cholvadová, B. - Erdelský, K. - Masarovičová, E.: 

Praktikum z fyziológie rastlín 
Kampmiller, T. a kol.: Teória a didaktika atletiky 1 
Kapellerová, A. a kol.: Propedeutika detského lekárstva 
Krajčovič, R. - Ž i g o ,  P.: Dejiny spisovnej slovenčiny 
Masarovičová, E. - Repčák, M. a kol.: Fyziológia rastlín 
Steinerová, H.: Konverzačná príručka slovenčiny 
Turanová, L. - Bizubová, M.: Didaktika geológie 3. 

Didaktika praktických cvičení z geológie 

Sk 228,-

Sk 1 4 0 -

Sk 7 7 , -

Sk 109,-
Sk 132,-
Sk 237,-
Sk 131,-
Sk 2 4 4 -
Sk 6 6 , -

Sk 111 

Zborníky vedeckých prác 

Acta Mathematica U C  2001/2 L X X  
Acta Meteorologica 2001 X X X  
Psychologica XXXVI I I  
Sem i tam. Zborník pôvodných prác mladých slovenských autorov 
Spring Conference o n  Computer Graphics S C C G  2001 
Zborník Žurnalistika X X V  - X X V I  
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Udelenie Velkej zlatej medaily UK komisárovi EK pre vedu a výskum P. Busqulnovl 
dna 16. apríla 2002 - slávnnstné prejavy prednesené pri tejtu príležitosti 

Slávnostný príhovor rektora UK prof. Ing. F. Devínskeho, DrSc. 

Excelencia, vážený pán komisár Busquin, 
excelencia pán minister, magnificencie páni 
rektori, honorabiles prorektori, spectabiles 
dekani a prodekani, milí študenti, cives 
academici, vzácni hostia, dámy a páni, 

v dejinách vedy 18. storočia patrí čestné miesto 
tiež vedcom slovenského pôvodu. Aj  oni výrazným 
spôsobom posunuli hranice poznania a prispeli 
k rozvoju vedy a výskumu v rámci celej Európy. 
Nemožno nespomenúť polyhistora Mateja Bela, 
autora a organizátora vlastivedného výskumu Uhor
ska ktorý bol vo svojej dobe považovaný za jedné
ho z najznámejších európskych vedcov. Profesor 
Ján Andrej Segner, ktorý pôsobil v Jene a na Uni
verzite v Göttingene, patril k najvýznamnejším fyzi
kom 18. storočia a jeho objavy boli neskôr využité 
pri konštrukcii turbín a rakiet. Svetovou vedeckou 
osobnosťou bol aj matematik a astronóm Maximi-
lián Rudolf Hell, profesor na viedenskej univerzite 
a riaditeľ cisárskeho observatóna, ktorý ako prvý 
vypočítal vzdialenosť Slnka od Zeme. Všetci boli 
členmi významných vedeckých spoločností v Parí
ži, Bologni, Kodani i Londýne. 

Neuvádzam tieto príklady iba preto, že sme opráv
nene hrdí na tieto osvietenecké osobnosti, ale naj
mä z toho dôvodu, že ich život a dielo je názorným 
príkladom voľného pohybu vedcov a poznatkov 
v európskom priestore. Z pohľadu modernej orga
nizácie vedy možno označiť miesta ich pôsobenia 
za Centrá excelencie, pretože - s prihliadnutím na 
svoju dobu - nielen spĺňali všetky kritériá, podľa 
ktorých sa hodnotia dnešné moderné vedecké stre
diská, ale výsledkami svojej práce dosiahli úroveň 
európskeho vedca začleneného do najprestížnej
ších európskych učených spoločnosti' a so širo
kou medzinárodnou spoluprácou. Domnievam sa, 
že aj dnešný vedecký svet sa môže v mnohom 
poučiť z dejín európskej vedy, zo  slobodnej mo
bility vedcov i poznatkov. 

Netvrdím, že sa máme vrátiť do stredoveku, keď 
mobility študentov a učiteľov boli niečím úplne sa
mozrejmým. Tvrdím však, že bez mobilít ľudí a myš
lienok je ďalší pozitívny a predovšetkým konkuren
cieschopný vývoj v oblasti vedy v súčasnosti, ale 
i budúcnosti viac ako otázny. 

Je cťou pre Univerzitu Komenského v Bratislave, 
že môžeme dnes na jej akademickej pôde privítať 
osobnosť, ktorá sa venuje európskej politike vý
skumu a technického rozvoja, organizácii vedy na 
najvyššej európskej úrovni. Osobnosť, ktorá za svo
je hlavné poslanie považuje vytvorenie európskeho 
priestoru pre vedu a výskum, komisára Európskej 
komisie pre vedu a výskum pána Philippa Bus-
quina, významného európskeho politika, ktorý je 
pôvodným vzdelaním fyzik. Oceňujeme úsilie, kto
ré pán komisár vkladá do procesu integrácie európ
skej vedy a do zvýšenia jej svetovej prestíže. Pán 
komisár Busquin inicioval ambiciózny projekt vy
tvorenia Európskeho výskumného priestoru, zahr
ňujúci aj kandidátske krajiny. Je zrejmé, že Európ
sky výskumný pnestor sa nevytvorí jedným jediným 
rozhodnutím. Bude to skôr proces, ku ktorému by 
mali prispieť všetky zúčastnené strany. Nielen ved
ci svojím vedeckým potenciálom, ale aj spoloč
nosť - primeraným financovaním vedy a dobrou 
legislatívou. 

Môže vzniknúť otázka - prečo potrebujeme 
Európsky výskumný priestor? A j  preto, že výskum 
a technický rozvoj sú esenciálnymi prvkami pod
mieňujúcimi rozvoj krajín, že ich úroveň a kvalita 
sú zásadné pre blahobyt spoločnosti, ale najmä 
preto, že výskum najvyššej úrovne je čím ďalej tým 
viac zložitejší, prepojenejší, stále drahší a vyžaduje 
si stále vyššiu .kritickú hmotu" 

Jedinečnú a nezastupitefnu úlohu v tomto pro
cese zohrávajú univerzity Vďaka akademickým 
slobodám sú historicky miestom základného vý
skumu, miestom koncentrácie vedných odborov 
a tým aj vedeckej elity s vlastnými výskumnými 
programami. Pestrá sieť vedeckých disciplín už 
dnes umožňuje na univerzitách interdisciplinárny 
prístup k riešeniu problémov a navyše - kvalitné 
vedecké zázemie s a  premieta do výučby a do 
prípravy študentov pre vedeckú prácu. A keďže 
univerzity zabezpečujú aj vedeckú výchovu svojich 
študentov v doktorandskom štúdiu, nikto z nich ne
sníme zodpovednosť za vzdelávanie a výchovu 
budúcich výskumníkov a vedcov a za ich vzťah 
k samostatnej vedeckej práci. Žiadne iné inštitúcie 
nekoncentrujú v sebe taký intelektuálny potenciál 
a nevytvárajú taký duchovný priestor potrebný pre 

rozvoj ľudských zdrojov, ako univerzity Na žiad
nych iných inštitúciách nie je možné vytvoriť pria
my transfer poznatkov, ale aj morálnej a ľudskej 
dimenzie medzi učiteľom a študentom tak, ako na 
univerzitách. 

Napokon význam univerzít pre vedecké bádanie 
dokumentuje každoročne aj udeľovanie Nobelo
vých cien. Z 11 nositeľov Nobelovej ceny za fy
ziku. chémiu, medicínu a ekonómiu za rok 2000 
boli 9 pracovníkmi univerzít, z 12 vyznamenaných 
v týchto odboroch za rok 2001 pôsobia na uni
verzitách 5 Treba však hneď dodať aj to. že tri 
štvrtiny z nich pôsobia na amerických univerzitách 
čo potvrdzuje značnú prevahu amerického univer
zitného výskumu nad európskym Takže aj preto 
budovanie spoločného Európskeho výskumného 
priestoru 

Európska komisia pred nedávnom schv&lila 
Akčný plán pre oblasť veda a spoločnosť na roky 
2002 a 2003, v ktorom jedným z troch strategic
kých cielov je vedenie a vzdelávanie mládeže k ve
de a technike Som veľmi rád. že pán komisár mal 
pred malou chvilou možnosť stretnúť sa s našim 
študentmi, účastrukmi a laureátmi medzinárodných 
olympiád Rôznorodosť aktivít, uskutočňovaných 
v tomto smere na Slovensku ako aj vynikajúce vy 
sledky našich študentov v medzinárodných suta 
žiach do kazu ju že Slovensko so svojrru vysledkam 
a skúsenosťami patri v tomto smere b e i  k európ
skej špičke Som preto presvedčený že pravé v tor 
to oblasti by mohla byť pre Eurúpsku komisiu 
vítaná ponuka našich vysokych škôl pomáhat 
spoluvytváral organizačný rámec pre rozvoj týchto 
aktivít v rámci celej Európy. 

Vážený pán komisár, vysoko si vážime Vaše 
snahy o integráciu európskej vedy, Vašu pod
poru, ktorú poskytujete aj kandidátskym kraji
nám. Univerzita Komenského udeľuje svoje 
ocenenie osobnostiam, ktoré sa významnou 
mierou podieľajú na rozvoji poznania, vzdela
nosti, kultúry, demokracie a všeľudských hodnôt. 
Rád by som Vám preto, Excelencia, na znak 
našej úcty a vdaky odovzdal najvyššie univer
zitné vyznamenanie - Velkú zlatú medailu Uni
verzity Komenského v Bratislave. 

Vystúpenie komisára EK pre vedu a výskum Philippa Busquina 

ten najvhodnejší spôsob vyjadrovania sa a mohlo 
by to vyznieť aj nejednoznačne. To, čo pod týmto 
ä iným názvom bolo dlho len ideou, dnes nadobú
da reálne rozmery A j  keď tento priestor ešte nie je 
skutočnou realitou, v každom prípade je tu realita 
projektu. Vážený pán rektor, ďakujem Vám, že ste 
tento projekt nazvali kolektívnym Všetci sa v ňom 
cítime zainteresovaní, všetci, ktorí chceme rozvíjať 
spoločnosť poznania, vedomostí, úcty k druhým 

Tento projekt konkrétne začal pred dvoma rokmi 
a odvtedy, ako bol schválený hlavami európskych 
štátov, sa stal projektom politickým v ušľachtilom 
zmysle tohto slova a čoraz viac sa stáva konkrét
nou realitou. 

Európsky priestor pre vedu a výskum predstavu
je krok, ktorý presahuje hranice doterajšei európske] 
spolupráce i jej jednotlivé formy Jeho realizácia 
predpokladá užšiu integráciu národných aktivít 
a politiky výskumu, ktorá predstavuje a naďalej 
bude predstavovať najväčšiu časť európskych snáh 
v tejto oblasti. Cielbm je vybudovanie priestoru, ob
lasti slobodného pohybu vedomostí, vedcov a tech
nológií, jednotného trhu výskumu a poznania Zá

Vážený pán rektor, vážený pán minister, 
Excelencie, vážené dámy a páni profesori, 
vážené dámy a páni, 

chcel by som Vám vyjadriť svoje najúprimnejšie 
poďakovanie za udelenie Zlatej medaily, ktorá pre 
mňa ostane nezabudnuteľnou spomienkou na 
túto návštevu Bratislavy. Toto vyznamenanie je pre 
mňa vysokou poctou, a to tak z osobného, ako aj 
z všeobecnejšieho hľadiska. Z osobného pohľadu 
preto, že sa cítim polichotený tým, že sa ocitám 
v takej prestížnej spoločnosti, akou je spoločnosť 
predchádzajúcich vyznamenaných a spoločnosť 
tohto zhromaždenia eminentných členov Vašej 
univerzity. Ale aj zo všeobecnejšieho hľadiska, pre
tože udelenie tejto medaily presahuje moju osobu, 
vzdávate ním hold trom významným myšlienkam, 
ktoré spolu súvisia a ktoré sú priamo v srdci európ
skych hodnôt. 

Európsky priestor výskumu 
Tou prvou myšlienkou je samozrejme Európsky 

priestor pre vedu a výskum. 
Pravdu povediac, hovoriť o Európskom priestore 

pre vedu a výskum ako o myšlienke, nie je možno 
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roveň ide aj o to, aby sme z Európy urobili priestor 
atraktívny pre vedcov z celého sveta, atraktívny aj 
pre kapitál, pripravený angažovať sa za pokrok 
v oblasti poznania a inovácií. Dosiahnuť, aby aj no
sitelia Nobelovej ceny pochádzali z Európy - i keď 
často sú európskeho pôvodu, úspech dosiahli na 
amerických univerzitách. Na druhej strane je evi
dentné, že tento európsky priestor vedy a výskumu 
nevznikne na úkor rozvoja svetovej vedy. Bude to 
priestor otvorený svetu, ale tiež priestor, kde Euró
pa znova nájde svoje miesto, svoju schopnosť stáť 
na čele a v mnohých oblastiach uplatňovať svoje 
hodnoty hlbokého humanizmu, či už ide o celo
svetové problémy, ako napríklad klimatické zme
ny, trvalo udržateľný rozvoj, alebo o taký rozvoj 
spoločnosti, ktorá dbá o vývoj a o zamestnanie pre 
všetkých. 

Európa poznania 
v rozmeroch celého kontinentu 
Druhá myšlienka, ktorej vzdávate hold, je priamo 

spojená s myšlienkou poznania. 
Na zasadnutí Európskej rady v Lisabone si Európ

ska únia určila cieľ - stať sa do roku 2010 najdyna
mickejšou a najkonkurencieschopnejšou ekono
mikou poznatkov na svete. 

Dovtedy sa bude musieť rozšíriť o nové členské 
štáty, osobitne o tie krajiny, ktoré sa počas druhej 
polovice uplynulého storočia ocitli kvôli nepredví
daným udalostiam dejín izolované od ostatnej 
Európy. 

Druhou myšlienkou, ktorej preukazujete česť tým, 
že mi udeľujete Zlatú medailu, je teda myšlienka 
Európy poznania na úrovni celého európskeho 
kontinentu. Takáto Európa nadväzuje na Európu 
poznania, ktorá existovala v našich dejinách už dva
krát - v stredoveku a v období osvietenstva. Ta
káto Európa poznania je Európou neobyčajnou, 
Európu nielen s významnými dejinami, ale aj s veľ
kými perspektívami, ktorej cieľom je, aby sa znova 
stala príťažlivým priestorom poznania v tom naj
ušľachtilejšom slova zmysle pre celý svet. 

Väzby medzi výskumom a školstvom 
Tretia myšlienka, ktorá má s myšlienkou pozna

nia mnoho spoločného, je myšlienka jednoty po
znania. 

Presnejšie povedané, myšlienka väzieb medzi 
formami, v ktorých sa poznanie rozvíja v ekonomic
kej i v spoločenskej oblasti: produkcia poznatkov 
vo výskume, ich odovzdávanie a šírenie v rámci 
školstva a ich využite v inovácii. Dnes, viac ako 
kedykoľvek predtým, sa v Európe rozvíjajú úvahy 
o úlohe univerzít. A to z trojakého uhla pohľadu: 
z uhla pohľadu procesu, ktorý nazývame procesom 
boloňským a pražským: ide v ňom o architektúru 
európskeho vysokého školstva, o spoločné uzná
vanie nadobudnutých vedomostí a o celoživotné 
vzdelávanie. Ďalší uhol pohľadu reflektuje účasť 
univerzít na vytváraní európskeho priestoru pre ve

du a výskum, strategickú úlohu univerzít, ktorú bu
dú zohrávať v ekonomike poznatkov. Vývoj univer
zít speje k tomu, že budú nielen miestom produk
cie poznania, miestom produkcie poznatkov, ale 
hlavne zdrojom ekonomického a spoločenského 
rozvoja celého regiónu a tým aj blahobytu všetkých 
občanov. Tieto úlohy univerzít dostávajú z viacerých 
aspektov európsky rozmer a prispievajú k realizá
cii európskeho priestoru pre vedu a výskum. 

Európska únia žije v rytme toho, čo nazývame 
summitmi. Často sa z týchto summitov medializu-
jú iba najpozoruhodnejšie správy, lenže za týmito 
pozoruhodnosťami je skrytá vôľa pravidelne ana
lyzovať vývoj integračného procesu. Tak sa v Lisa
bone zrodila idea európskeho priestoru pre vedu 
a výskum, o rok neskôr v Štokholme sme do nej 
začlenili koncepciu trvalého a trvalo udržateľného 
rozvoja, a pred mesiacom v Barcelone myšlienku, 
že spoločné úsilie o vytvorenie európskeho priesto
ru v oblasti výskumu a inovácií treba zintenzívniť. 
Nemôžeme totiž dosiahnuť najkonkurencieschop-
nejšiu ekonomiku poznatkov na svete, ak nebu
deme produkovať poznatky a nebudeme schopní 
tieto poznatky transformovať na výrobky a služby. 

Je preto potrebné zvýšiť kolektívne úsilie a prejsť 
v európskom financovaní vedy a výskumu zo 
súčasného podielu 1,9 % HDP na 3 % HDP v roku 
2010, čím by sme sa dostali na rovnakú úroveň 
ako USA, ktoré dnes venujú na vedu 2,6 % a Ja
ponsko 2,9 % HDP. Pritom nesmieme zabúdať ani 
na ďalšie krajiny, kde sa úsilie o zintenzívnenie 
výskumu a vývoja len začína objavovať, čo vítame. 

To, že všade na svete víťazí poznanie nad tmár
stvom, je vynikajúce. Je však potrebné, aby sa 
toto poznanie mohlo ďalej dynamicky rozvíjať, a 
preto ako jeden z mechanizmov schválili v Lisa
bone hlavy štátov dosiahnuť, aby do roku 2010 
krajiny Európy venovali na vedu 3 % HDP. To 
predstavuje európsky priemer a neznamená to, že 
každá krajina bude schopná vzhľadom na svoju 
ekonomickú situáciu a rozvoj tento cieľ naplniť. 
V Európe sú však úžasné pnVIady, ako napriklad 
Fínsko, ktoré pred desiatimi rokmi dotovalo vedu 
menej ako 2 % HDP, dnes poskytujú na rozvoj 
vedy viac ako 3 % HDP. S počtom obyvateľstva, 
ktorý je porovnateľný s vašou krajinou, sa Fínsku 
podarilo naštartovať takú dynamiku výskumu a vý
voja, ktorá je príkladom pre celú Európu 

Okrem kvantitatívneho aspektu je však dôležitý 
aj aspekt ľudský, to vie každá univerzita lepšie ako 
ktokolVek iný. Do popredia vystupuje úloha uni
verzít vzdelávať a formovať populáciu, ktorá bude 
zabezpečovať rozvoj. Proces vytvárania Európy 
poznania, ktorý začal v Barcelone, zahŕňa ako je
den z prioritných cieľov osobitný výchovný aspekt 
- vytváranie vzťahu k vedeckej práci, spojenie ce
loživotného vzdelávania s výskumným procesom. 
Úloha univerzít je teda tesne spojená s úlohou 
vedy v spoločnosti, a to nielen v smere vzdeláva
nia a výchovy výskumných pracovníkov, ale aj 

pri šírení myšlienok pokroku, ktoré sa z mnohých 
dôvodov v Európe niekedy spochybňujú. Aj keď 
slepá viera vo vedu už neexistuje a pozitivizmus 
Augusta Comta už nie je aktuálny, nemožno upa
dať do opačného extrému, teda neveriť v budúc
nosť, neveriť v ľudský pokrok. 

Charta základných práv Európskej únie v článku 
13 deklaruje veľmi dôležitú vec: sloboda umenia a 
bádania je v Európe zaručená. Sloboda výskumu 
je jednou zo základných hodnôt rozvoja ľudstva, je 
jedným z kľúčových bodov, ktoré si musíme za
chovať. Je preto stále potrebné dbať o to, aby sa 
nevyskytli javy, ktoré by škodili tomuto duchu 
Charty a bránili lepšie pochopiť a poznať svet 
Som rád, že ste mi ukázali vôľu Slovenska dbať 
o výchovu mládeže a o vytváranie podmienok dy
namiky rozvoja Veľmi ma potešila, vážený pán rek
tor, vážený pán minister, Vaša iniciatíva, keď ste mi 
umožnili stretnúť sa s Vašimi mladými laureátmi 
olympiád, ktorí sú tak trochu symbolom vôle po
znávať a vynikať v Európe. Každý výskum je posta
vený na snahe vyniknúť, a preto im blahoželám 
k tomu, čo už dosiahli. Myslím si, že každá krajina 
v Európe, a v tom tkvie práve rozmanitosť a kultúr
ne bohatstvo Európy, každá krajina má čím pri
spieť do európskeho domu. Každá krajina tým, čo 
rozvíjala, tým, čo vytvorila, môže byť hybnou silou 
pokroku. A preto myšlienka o výchove mládeže 
k vede, ktorú ste, vážený pá rektor, predo mnou 
spomenuli, je vhodná a aktuálna viac ako kedy-
kolvek predtým a bude potrebné ju realizoval Vda-
ka citlivosti, s ktorou k tejto otázke pnstupujete 
máte v rukách všetky tromfy, aby sme ju mohli rea
lizovať. 

Hlboká súdržnosť 
Na záver by som rád zdôraznil, že tie tn idey. 

o ktorých som hovoril a ktoré sa spájajú v mojej 
osobe vďaka funkcii európskeho komisára pre 
vedu a výskum, sú prítomné aj v Zlatej medaile 
ktorú ste mi dnes udeiiíi Vaša univerzita nesie me
no J. A. Komenského, otca pedagogiky a velkého 
humanistu, jedného z mnohých velVých duchov 
tejto časti Európy, ktorý v značnej miere pnspel 
k pokroku poznania Medzi medailou, ktorú dnes 
dostávam, menom, ktoré nesie Vaša inštitúcia, 
mojou osobou a dôvodmi, pre ktoré mi preuka
zujete túto česť, je teda mnoho súvislostí, ktoré 
spolu korešpondujú. K tomu dvojakému uspoko
jeniu, osobnému i všeobecnému, ktoré som spo
mínal na začiatku tohto príhovoru, sa teda pridáva 
uspokojenie intelektuálne, ktoré v súčasnom svete, 
často neusporiadanom a vydanom napospas ľu
bovôli, vnáša pocit hlbokej jednoty a istej koherent-
nosti. A univerzita je tu preto, aby tento plameň 
udržiavala 

Ďakujem Univerzite Komenského, ďakujem vám 
všetkým za poctu, ktorú mi preukazujte v mene 
svojom i v mene Európskej únie. 

L V 4 . H j  
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Udelenie čestného doktorátu UK poprednému svetovému perinatológovi prof. Albertovi Hochovi 
dňa 17. apríla 2002 - slávnostné prejavy prednesené pri tejto príležitosti 

Slávnostný príhovor rektora UK prof. Ing. F. Devínskeho, DrSc. 

Honorabiles, vážený pán profesor Albert Huch, 
vážená pani Huchová, Magnificencie páni rektori, 
Vaša Excelencia pán veľvyslanec, Honorabiles 
prorektori, Spectabiles dekani a prodekani, 
pán predseda a členovia Akademického senátu 
Univerzity, milí študenti, cives academic!, 
ctení hostia, dámy a páni, 

Oberte Huch, slávny muž!" Tak sa začína tradičný 
latinský text laudácia, ktorým sa promótor Univer
zity Komenského bude dnes prihovárať kandi
dátovi na udelenie čestného titulu doctor honoris 
causa našej Alma mater. Dovolím si v ňom pokračo
vať. „Najvyššia rada Komenského Univerzity dobre 
si uvedomujúc tú skutočnost, že svojimi chýrnymi 
vedeckými prácami si získal veľmi významné posta
venie jednak v rozvoji vednej disciplíny perinatái-
nej medicíny, /ednak v zabezpečovaní najlepšieho 
stupňa starostlivosti o rodičku a dieťa, ako aj to, že 
spoluprácou, ktorá sa vdaka tvojmu odporúčaniu 
a vážnosť rozvinula medzi Ženskou klinikou Zúrišskej 
univerzity a učiteľmi a mladými študentmi z Univer
zity Komenského, si nemálo pomohol tak oblasti 
vedeckého výskumu, ako aj vyučovaniu lekárskeho 
umenia, na svojom riadnom zasadnutí jednomyseľ
ne rozhodla, aby si Ty, Alberte Huchu, bol prijatý do 
počtu doktorov honoris causa. Opierajúc sa o ten
to výrok našej rady v mesiaci apríli tohto roku teraz 
od Teba, slávny muž, žiadame, aby si na tomto 
slávnostnom zasadnutí prijal onú najvyššiu a jedinú 
poctu, ktorou Ťa môže vyznačiť naša univerzita ". Tento text nie je len tradičnou „zaklínacou" for
mulou. Hovorí aj o tom, ako si Univerzita váži vyni
kajúcich ľudí, ktorí zásadným spôsobom prispeli 
k šíreniu poznania a tým aj k našej schopnosti 
riešiť problémy, k zvyšovaniu našej kreativity a kto
rí nám pomáhajú chápať našich blížnych. 

V roku 1948 Valné zhromaždenie OSN prijalo 
Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, univerzálny 
dokument medzinárodného práva, uznávaný takmer 
všetkými vládami sveta Vznikol z politickej vôle me
dzinárodného spoločenstva ako reakcia na udalosti 
druhej svetovej vojny s cieľom „obnoviť vieru v zá
kladné ľudské práva, v dôstojnosť a hodnotu ľudskej 
bytostí", ako sa uvádza v jeho preambule. Uznanie 
prirodzenej dôstojnosti a rovných a neoddeliteľ
ných práv členov ľudskej rodiny boli hneď v úvode 
Deklarácie potvrdené ako základ slobody, spra
vodlivosti a mieru vo svete. Zdalo sa nám, že viedli 
tiež k renesancii humanizmu a zdanlivo i k zjed
noteniu etických a morálnych pohľadov na svet. 
Prišiel však 11. september 2001 a naša viera a nie
kedy snáď až presvedčenie, že úcta k životu, svoj
mu aj tých druhých, sa v treťom tisícročí stala vo 
vyspelom a civilizovanom svete všeobecne uzná
vanou morálnou normou, dostala vážny úder. Tak, 
ako už mnohokrát v minulosti, i tentoraz nás de
jinné udalosti zaskočili svojou nevyspytateľnosťou 
i nám nepochopiteľnou ľahostajnosťou k životu 
iných a presvedčili nás o nedokonalosti ľudského 
úsudku. A aj o tom, že nestačili iba kázať vieru 
a rešpekt k humanistickým hodnotám, ale že ide 

o oveľa dlhší proces uvedomovania, ako sme si 
namýšľali. Ukázalo sa, že sloboda je zraniteľná, 
úcta k životu stále menšia a pocit bezpečia rýchlo 
zanikajúci. 

Nie je úlohou našej generácie o etických a mo
rálnych hodnotách iba diskutovať, ale sami musíme 
vedieť konkrétnymi činmi preukazovať ich význam 
a zmysel. Viera v základné ľudské práva, v dôstoj
nosť a hodnotu ľudskej osobnosti, v hodnotu živo
ta, úsilie o dosiahnutie etickej zrelosti človeka, má 
rôzne podoby. Našu mimoriadnu úctu si zasluhujú 
ľudia, pre ktorých zápas o ľudský život a hodnota 
ľudského života je alfou a omegou ich práce. 

Je preto pre Univerzitu Komenského vyzname
naním, že môžeme dnes medzi nami privítať osob
nosť, ktorá zázraku zrodu a uchovania nového živo
ta zasvätila celý svoj profesionálny život, osobnosť, 
ktorá deň čo deň dokazuje, že najvyššou hodno
tou nášho materiálneho i duchovného sveta je ži
vot človeka - svetovo uznávaného pennatológa -
pána profesora Alberta Hucha. 

Pán profesor Huch sa celý svoj život venuie sta
rostlivost] o matku a dieťa, výrazne obohatil vývoj 
medicínskeho poznania v tejto oblasti a za objavy 
a zásadný vedecký prínos v tomto odbore mu bola 
udelená významná svetová cena - Maternity Pnce 
Je cťou pre našu Alma mater, že pán profesor 
prijal naše pozvanie a že vyjadril súhlas s udelením 
čestne] vedeckej hodnosti doctor honons causa Uni
verzity Komenského v Bratislave 

Medicínsky a humanistický rozmer |eho bádania 
má neoceniteľnú hodnotu, dotýka sa tých naptlivef 
ších sfér ľudskej psychiky, najvnútornejších pocitov 
šťastia a bolesti, ktoré sprevádzajú zrod nového 
človeka. Výsledky perinatálneho výskumu pána 
profesora sú mimoriadne cenným prínosom ku kva
lite života, pripomínajú večnú otázku o zmysle našej 
existencie a o jej smerovaní, dávajú jasnú odpo
veď názorom či ambivalentným postojom časti sve
tovej vedeckej obce k hodnote života. 

Súčasný pokrok vedy donútil civilizovaný svet 
veľmi citlivo vnímať vážne morálne implikácie no
vých smerov biologického výskumu, vízií nových 
lekárskych technológií, ktoré prináša napríklad aj 
výskum na ľudských embryách. Domnievam sa, 
že v mnohých smeroch stojíme dnes pred etic
kými medzníkmi, ktoré sa týkajú nových výsledkov 
v oblasti biológie. Nekontrolované a najmä neetic
ké biologické výskumy môžu v mnohom ovplyvniť 
ďalšie smerovanie ľudskej civilizácie. Osobne som 
presvedčený, že na poli biológie stojíme dnes pred 
ešte ťažšími rozhodovaniami ako vtedy, keď ľud
stvo objavilo ako štiepiť atóm a predovšetkým -
ako tieto znalosti použiť. Som presvedčený, že 
chybné rozhodnutia v oblasti využitia nových obja
vov v biológii môžu priniesť pre ľudstvo dramatic
kejšie dôsledky, ako bolo použitie objavu štiepenia 
atómu na vojenské účely. Je preto podľa môjho 
názoru kľúčové, aby sa všeobecne platné etické 
normy zachovávali aj pn týchto výskumoch. 

Včera bol hosťom Univerzity Komenského pán 
Philippe Busquin, komisár Európskej komisie pre 

výskum, iniciátor i realizátor vytvárania európskeho 
priestoru pre vedu a výskum. Jeho projekt sa ne
zaoberá len súčasným stavom výskumu v Európe, 
ale navrhuje i strategické riešenia pre budúcnosť 
Zvláštna kapitola je venovaná ľudským zdrojom, 
zvyšovaniu počtu vedcov a ich medzinárodnej mo
bilite. Ako komisár Busquin povedal, európsky vý 
skumný priestor predstavuje projekt, ktorý nám 
pnpomína mobilitu vedcov a poznatkov existujúcu 
pred vznikom národných štátov, zvlášť v stredove
kej a osvieteneckej Európe a zdôraznil, že považuje 
za múdre sa k tejto praxi a k tejto forme kooperácie 
opäť vrátiť aj prostredníctvom európskych centier 
excelencie v oblasti vedy 

Pán profesor Huch. ktorý vo švajčiarsku vedie 
excelentné univerzitné vedecké pracovisko už roky 
prakticky uplatňuje takéto zámery EÚ v oblasti ve
dy tak pn šírení vedeckých poznatkov, ako aj pn 
podpore mobility výskumných pracovniVov Jeho 
praktické postupy v perinatológii su k dispozícii 
študentom vo väčšine európskych krajín finančne 
zabezpečuje vydáme učebníc i rast mladých vedec
kých osobnost z krajin vycbodnei Európy a umaž 
ňuje im stáže na svojom pracovisku Patn nielen 
k špičke svetových pennatológov ale je bež osob
nosťou s imidiom univerzitného vedca tretieho 
milénia Vysoko ocertuieme jebo spoluprácu I Uni
verzitou Komenského, s iej Jessemovou lekárskou 
fakultou v Martine ktorej výsledkom je aj swtové 
pnonta fakulty v liečbe postpartalnej anémie eryí 
ropoetinom 

V roku 1936 sa na uzemi slovenskej obce Mo 
ravany nad Váhom našla prehistorická soška že
ny, ktorej vek odborníci odhadli na 22 800 rokov 
Toto sedem a pol centimetra vysoké dielo vyrobe
né z mamutoviny je najstarším výtvarným prejavom 
nájdeným na Slovensku a patrí k najvzácnejším 
archeologickým skvostom. Symbolizuje materstvo 
a plodnosť ženy a do dejín archeológie sa zapísa
lo ako Moravianska Venuša. Je posolstvom o več
nosti kultu materstva. Je mimoriadne dôležité pre 
nás všetkých, že tento najprirodzenejší ľudský kult 
ďalej svojím dielom zvelebujú také svetové osob
nosti, akou je i pán profesor Huch. Univerzita Komenského v Bratislave udeľuje titul 
doctor honoris causa domácim alebo zahranič
ným osobnostiam, ktoré svojím životným dielom 
prispievajú k šíreniu myšlienok humanizmu, de
mokracie a porozumenia medzi národmi, ktoré 
v oblasti vedy a vzdelávania získali medzinárodný 
ohlas a ktoré prispeli aj k rozvoju vedy a vzde
lávania na Univerzite Komenského. Pán profesor 
Huch bez akýchkoľvek pochybností spĺňa tieto 
kritériá a preto bude pre Univerzitu Komenského 
cťou prijať ho za člena svojej akademickej obce 
a udeliť mu čestný doktorský titul. 

Sehr heehrte Herr Professor Huch! Ei sit eine 
grosse Ehre für die Comenius Universität Sie als 
Mitglied ihrer akademischen Gemeinde aufzuneh
men ud Sie das Ehrendoktorat zu verleihen. 

Vystúpenie prof. Dr.med.Dr.h.c. Alberta Hucha, FRCOG, z Univerzity v Zürichu 

Magnificencia, pán rektor prof. Devínsky, 
Spectability Univerzity Komenského, 
ctené kolegyne, ctení kolegovia,milí priatelia! 

Keď som obdržal Váš list o udelení čestného 
doktorátu, bol som z viacerých hľadísk hlboko do
jatý. Osobitne preto, že reprezentujete univerzitu, 

ktorá zachováva historické hodnoty a tradície a do
káže ich prepojiť s takým progresívnym postojom 
a zameraním, ku ktorému nás zaväzujú výzvy 
súčasnosti a nevyhnutnosti príprav na budúcnosť 

Univerzity sa merajú podľa osobností, ktoré ich 
reprezentujú. V čase, keď sa zdá, že nereflek
tovaná humanitná myšlienka rovnosti zatláča do 

úzadia ľudskú individualitu, ste Vy, Magnificencia. 
udelením čestného doktorátu v minulosti takým 
osobám ako dalajláma. Brzezinski, Wildhaber a ďal
ší zaviedli normy, ktoré ma nútia s pokorou sa za
myslieť a konštatovať: 

Táto pocta patrí môjmu odboru, mojim spolu
pracovníkom a pokroku dosiahnutému v pôrod
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níctve. V odbore, pri ktorom každého, kto nie je 
zasvätený medicíne, môže ako prvé napadnúť: je 
vôbec pri tých najprirodzenejších procesoch ľud
ského bytia a zrodu, teda v tehotenstve a pri pôro
de, potrebná medicína, korekcia prírody lekárom? 

Od nepamäti sa v našich kultúrnych kruhoch 
prijímala smrt' a choroby buď s odovzdanosťou 
osudu a Bohu, teda ako niečo neodvratné, alebo 
sa proti nim bojovalo dobovými prostriedkami me
dicíny. 

Pred menej než 100 rokmi boli šance dieťaťa na 
prežitie tehotenstva, pôrodu a prvého roku života 
menšie než 80 %. Až vznik špeciálnych disciplín 
medicíny v prvej polovici minulého storočia a v se
demdesiatych rokoch vznik novej, interdisciplinár
nej výskumnej oblasti - perinatálnej medicíny, kto
rá sa venuje výlučne riešeniu problémov tehoten
stva, pôrodu a novorodencov, sa zaslúžili o také 
zlepšenie šancí dieťaťa, ktoré sa ešte v šesťdesia
tych rokoch považovalo za utopické. Dnes predsta
vujú perinatálne šance dieťaťa na prežitie v súvis
losti s tehotenstvom a pôrodom v mnohých vyso
ko rozvinutých krajinách 99,4 %. 

Nezmenila sa len perinatálna mortalita dieťaťa, 
ale najmä morbidita. V ostatných tridsiatich rokoch 
sa nám nepodarilo, resp. ešte nepodarilo zabrániť 
predčasným pôrodom ako jednej z najväčších hro
zieb pre dieťa, avšak naučili sme sa zaobchádzať 
s touto problematikou po lekárskej a organizačnej 
stránke. Výskum v oblasti pôrodníctva a neonato-
lógie vytvoril celý rad lekárskych a organizačných 
opatrení, ktoré vo vysoko rozvinutých krajinách 
umožňujú vyrovnanie šancí medzi predčasným 
pôrodom a pôrodom v určenom termíne, ak berie
me extrémnu oblasť pod 750 resp. 500 gramov 
pôrodnej váhy s rezervou. 

Medzičasom vieme, že tak ako má pre pred
časne narodené dieťa a novorodenca rozhodujúci 
význam pre jeho vývoj v ranom detstve bezpros
tredné okolie, vplýva na život ešte nenarodeného 
dieťaťa vnútromaternicové prostredie. Dnes sa už 
považuje za isté, že mnohé ochorenia v dospelosti 
ako starecký diabetes, vysoký krvný tlak, cievne 
ochorenia, môžu mat svoje korene v životných pod
mienkach ešte nenarodeného dieťaťa, ktoré sú 
ovplyvňované spôsobom života matky. Množia sa 
dôkazy o tom, že neskorší životný údel človeka 
neurčujú len jeho genetické dispozície, ale aj vnú
tromaternicový vývoj. 

Uplynulých tridsať rokov nás tiež naučilo, ako 
môže byť tehotenstvo bezpečnejšie nielen pre 
dieťa, ale aj pre matku. Poruchy a chyby vo vývoji 
počas tehotenstva a ich dopad na život dieťaťa 
a matky sa dajú diagnostiťikovať a posúdiť ešte 
v období, kedy možno zabrániť nesmiernemu utr
peniu v dälšom živote dieťaťa, matky či manželské
ho páru. 

Treba však tiež konštatovať, že stále lepšia, 
možno dokonca totálne racionálne plánovanie zro
du života, aké tu nikdy predtým nebolo, sa dostalo 
do permanentného konfliktu s iracionálnou emo
cionalitou ženy a matky. To je eklatantný príklad 
toho, že dnešné tempo pokroku v informatike, me
dicíne a technike dáleko predčí emocionálne dozrie
vanie a prispôsobenie sa človeka. 

Naproti tomu sa však obyvateľstvo extrémne 
rýchlo stotožnilo s bezpečnosťou materstva ohľad
ne rizika úmrtia, dosiahnutou v ostatných 30 rokoch 
v najlepších centrách pôrodníctva. Celé tisícročia 
musela každá žena počítať s prirodzeným rizikom 
úmrtia sprevádzajúcim materstvo v rozmedzí oko
lo 0,9 % na tehotenstvo, či už išlo o potrat alebo 
tehotenstvo. Inak povedané, pri počte tehoten
stiev, ktorých v minulosti mala každá žena nezried
ka aj 15, každá desiata žena umierala ešte pred 
ukončením svojej reproduktívnej fázy. Ešte dnes v 
rozvojových a prahových krajinách každý deň na 
následky vykrvácania v súvislosti s pôrodom zby
točne umiera tolko matiek, kolko by unieslo jedno 
plné velkokapacitně lietadlo. 

Dnešná, pred niekolkými desaťročiami štatisticky 
takmer nepredstaviteľne nízka mortalita matiek 
5 až 7 na 100 000 (Švajčiarsko) v mnohých oblas
tiach západnej, s prepáčením, extravagantnej „va
nity fair" spoločnosti, so sebou priniesla fenomén 
podceňovania rizika. Objavuje sa trend k nebýva

lému návratu „späť k prírode", k osobitným formám 
prirodzeného pôrodu bez dostatočnej lekárskej 
starostlivosti, na ktorý už doplatili životom mnohé 
príliš málo informované či extravagantné matky 
Avšak už Rousseau povedal, že každý návrat k prí
rode je aj návratom k väčším možným stratám. 

Tieto z pohľadu lekára a vedca nežiaduce emo
cionálne módne trendy však poukazujú aj na iný 
aspekt našej dnešnej a budúcej práce ako lekárov: 

Pacient sa v uplynulých rokoch zo spoluobčana, 
ktorého treba ošetriť, ktorý sa bez oponovania pod
riadil rozhodnutiam, vedomostiam a skúsenostiam 
svojho niekedy možno autokratického lekára stal 
dobre informovaným pacientom pnpraveným roz
hodovať, ktorý meria lekársku starostlivosť podlá 
subjektívnych ciefových predstáv Stále častejšie sa 
obiavuje tendencia pacientov nešiť pociťované dis-
krepancie žalobou, čím dostáva práca lekára novu 
obsahovú, právnu rozhodovaciu dimenziu. 

Želania a vôľa pacientov v priebehu niekolkých 
rokov vo všeobecnosti zmenili klasickú spleť roz
hodovania lekára pri pôrode. 

V mnohých oblastiach medicíny lekári medziča
som akceptujú postupy, ktoré menej vyhovujú ne
vyhnutne daným požiadavkám medicíny než svetu 
predstáv pacienta. 

Budúcnosť so sebou prinesie zmenu paradigiem 
všetkých, najmä operačných postupov, o ktorých 
bude pacient spolurozhodovať a progresívne ich 
vyžadovať na základe vlastných aspektov a mož
ností informovania sa. V mnohých oblastiach zá
padnej medicíny sa terapeutické inštrumentárium 
rozšírilo z akútnej medicíny o medicínu zdravia 
a blaha, v rámci ktorej sa vyvíjajú jej vlastné me
chanizmy a polia pôsobnosti, ktoré by sa v skratke 
dali charakterizovať výrazom „Medical Industne". 
Táto sa stala ponúkaným tovarom, ktorý si v pek
nom balení hľadá svojich kupujúcich a ktorého 
historické korene sú pravdepodobne v luxusnom 
európskom kúpeľníctve doznievajúceho 19. storo
čia. Mariánske kúpele sú prikladom. 

Tento trend je globálny a zjavne nezávislý od rasy 
a krajiny, ale závislý len a len od hrubého domá
ceho produktu tej ktorej krajiny. Musí byť a bude 
úlohou univerzít, kanalizovať tieto trendy obyva
teľstva s nárokmi tak, aby boli po etickej a lekár
skej stránke akceptovateľné 

Neprehliadame, že dnešný výskum na univerzi
tách profituje z blahobytu tej ktorej krajiny, ba do
konca, že blahobyt vôbec umožňuje výskum. 
Ľutujeme však to, že naše globálne poskytované 
vedomosti a naše výsledky a stratégie v pôrodníc
tve - perinatálnej medicíne v mnohých prahových 
a takzvaných rozvojových krajinách a niekedy do
konca aj vo vysoko rozvinutých krajinách zostali 
doteraz nevyužité. 

Dovolte mi, aby som bez akejkolvek snahy o dis-
knmináciu osvetlil túto problematiku na pnWade ne
menovanej africkej krajiny: 40 % gravidných žien 

v tejto krajine je HIV pozitívnych a vieme, že viac 
ako 50 % novorodencov týchto matiek pri pasív
nom správaní s a  ako tomu boto doteraz, v priebe
hu niekolkých rokov zomne na HIV. Jediné vyba
vené bojové lietadlo tejto krajiny by postačilo, aby 
sa poskytli prostriedky, ktoré by pomohli tomu 
aby 90 - 99 % týchto detí bolo privedených na svet 
zdravých, bez HIV. To isté piat: o mnohých iných 
stratégiách boja proť infekčným chorobám, ktoré 
pripravujú mnohí iní a aj my v Zuňchu, napr. he
patitíde B. strepto B 

My na univerzitách tiež musíme zohľadniť, že na
šou úlohou nie je len zachovávať storočné tradí
cie. ale formovať ich pre súčasnosť a budúcnosť 
Európske univerzity dnes musia čeliť požiadavke 
masy študentov nie po výučbe - klasickej histo-
nckej úlohe univerzity v pravom slova zmysle, ale 
po vzdelávaní a tréningu. V niektorých krajinách 
sa situácia dokonca označuje ako katastrofa vo 
výučbe na najvyššej akademickej úrovni. Všetky 
európske vysoké školy sú síce po praktickej strán
ke schopné sprostredkovať študentom vedomosti 
a zručnosti na najvyššej úrovni, to však nestaä na 
to, aby sa vychovala zodpovedná elita, pretože 
väčšine týchto študentov chýbajú tie kritériá, ktoré 
nazývame všeobecnovzdelávacími kritériami ro
dinného zázemia: hra na klasickom hudobnom 
nástroji, filozofické úvahy za rodinným stolom, ä 
sprostredkovanie filozofických, možno tiež nábo
ženských noriem v rodine. Práve toto by sme sa 
mali na univerzitách snažiť vylepšiť. 

Dovolte mi, aby som v tejto súvislosti v poznám
ke na záver vyslovil nádej ako Európan: 

Európskym univerzitám sa musí v interkontinen
tálnej súťaži podariť znovu nadobudnúť smerodaj
ný lesk. Za týmto účelom si musia vytvoriť politické 
a organizačné predpoklady, aby z masy svojich 
študentov dokázali nájsť takých, ktorí sú sľubní a ne
zvyčajní. 

Na univerzitách a medzi univerzitami sa musí vo 
väčšej miere než doteraz udomácniť diferencujúci 
systém konkurenčného boja. aby sa na univer
zitách vybrali a pre osobitné dáJšie vzdelávanie 
udržali študenti, kton budú patnt k budúcej elite 
krajiny, kton sú konkurencieschopní, majú radosť 
z práce, nesporne disponuju doznevajucou inteli
genciou a v  konečnom dôsledku všetkým tým. ä m  
sa má vyznačovať vedúca osobnosť dneška so
ciálnou emocionálnou a reflektujúcou inteligenciou 
ústiacou do rozhodovacích kompetencii v správ
nom momente, ktorý je podta Senecu len krátkym 
okamihom. Snáď stojí za to zamyslieť sa v tejto 
súvislosti nad výrokom istého anglického gentle
mana, ktorý povedal .Bitka pn Waterloo bola roz
hodnutá na ihnsku v Etone" 

Ďakujem Vám za vefku poctu, ktorej sa mi do
stalo udelením čestneho doktorátu Žetam Uni\er 
zite Komenského do budúcnosti veta Senecov 
skych dobrých rozhodnuti v správnom momente 
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Virtuálna knižnica UK Vás pozýva na svoju webovskú stránku 
(1. čast) 

V rámci Integrovaného informačného a komunikačného systému U K  sa knihovníci fakultných knižníc zamerali na vytvorenie 
Virtuálnej knižnice Univerzity Komenského. Úlohou virtuálně) knižnice je jednak sprístupnenie vlastných databáz, ktoré vznikajú 
na Univerzite Komenského, ako aj zabezpečenie prístupu d o  externých informačných zdrojov. 

Kde nájdeme 
Virtuálnu knižnicu UK? 
Do Virtuálnej knižnice UK sa dostaneme z hlavnej 

web stránky UK (http://www.uniba.sk) po kliknutí 
na odkaz Virtuálna knižnica alebo priamo po na
písaní adresy http://vili.uniba.sk. 

Čo ponúka Virtuálna knižnica UK? 
Web stránka virtuálnej knižnice je rozdelená na 

dve časti: 

- Databázy Univerzity Komenského 
- Ďalšie informačné zdroje prístupné pre UK 

Databázy Univerzity Komenského 
Univerzita Komenského je producentom dvoch 

databáz: súborného online katalógu fakultných 
knižníc UK a databázy publikačnej činnosti pracov
níkov UK. 

Pri spracovaní záznamov do súborného online ka
talógu a databázy publikačnej činnosti knihovníci 
využívajú knižnično-informačný systém VIRTUA, 
ktorý UK získala na základe verejnej súfaže. Vzhľa
dom na objem prác sa implementácia systému 
realizuje postupnými krokmi Počas roka 1999 sa 
systém VIRTUA overoval v štyroch pilotných fa
kultných knižniciach (FAF, PRAF, RF, FMFI), v prie
behu rokov 2000 - 2001 sa postupne modul kata
logizácie zaviedol na ďalších troch fakultách (JLF. 
EBF, CMBF). Publikačnú činnosť spracúvajú sys
témom VIRTUA od júla 2001 všetky fakulty UK. 

V prvej etape sa značná pozornosť venovala loka
lizácii systému do slovenčiny, základným systémo
vým a aplikačným školeniam pre administrátorov 
i odborných používateľov systému - t.j. knihovníkov, 
pre ktorých to znamenalo zásadnú zmenu práce, 

aplikáciu nových štandardov a postupov. Vzhľa
dom na stúpajúce nároky a neustále sa vyvíjajúci 
systém je možné predpokladať, že ich doškoľo
vanie bude pokračovať i naďalej. Popritom bolo 
potrebné vybaviť jednotlivé knižničné pracoviská 
vhodnou výpočtovou technikou. Súčasne, pokiaľ 
to bolo technicky a softvérovo možné, bola zabez
pečená konverzia záznamov spracovaných v iných 
systémoch do systému VIRTUA Všetky uvedené 
práce sú náročné nielen svojím rozsahom, ale aj 
z časového hľadiska. 

Vedenie univerzity projekt vytvorenia Virtuálnej 
knižnice UK výrazne podporovalo a naďalej mu 
venuje značnú pozornosť. Databázy sú nesmieme 
cennými informačnými zdrojmi a možno povedať, 
že určitým spôsobom prezentujú Univerzitu Ko
menského navonok. 

V porovnaní s predchádzajúcim spôsobom spra
covania je potrebné zdôrazniť, že v súčasnosti sú 
obidve databázy aktualizované online, čiže okam
žite poskytujú najnovšie informácie o prírastkoch 
knižníc, resp o publikačnej aktivite pedagogických 
a vedeckovýskumných pracovníkov UK. Súborný 
online katalóg obsahuje katalogizačné záznamy 
(95 tisíc bibliografických záznamov, 150 tisíc exem
plárov) časti knižničného fondu siedmich fakultných 
knižníc: Jesseniovej lekárskej fakulty, farmaceutic
kej, právnickej, filozofickej, fakulty matematiky fyzi
ky a informatiky evanjelickej a rímskokatolíckej boho
sloveckej fakulty. V pnebehu tohto roka sa plánuje 
postupné rozšírenie aj na ostatné fakulty UK. 

Databáza publikačnej činnosti obsahuje približ
ne 100 tisíc záznamov opublikovaných prácach 
pracovníkov všetkých fakúlt UK. Začiatkom roku 
2002 bolo viac ako 15 500 publikovaných prác ci
tovaných, celkom je v databáze cca 52 100 citácií. 
Základ tejto databázy bol vytvorený konverziou 
záznamov z predchádzajúceho systému EVIPUB, 

ktorý sa v súčasnosti už neaktualizuje, ale stále je 
prístupný k nahliadnutiu cez www. 

Ako v databázach vyhľadávať? 
Spôsob vyhľadávania v obidvoch databázach je 

používateľsky „priateľský" Najprv je potrebné zvo
liť si bázu, v ktorej chceme vyhľadávať, a to: online 
katalóg alebo EVIPUB. V bázach možno vyhľadá
vať prostredníctvom jednoduchého prezerania pod
ľa autora, názvu, predmetu, vydavateľa, signatúry 
a perspektívne i podľa názvu časopisu (v súčas
nosti sú však v databáze najma informácie o kni
hách). Systém umožňuje aj vyhľadávanie podľa 
kľúčových slov - podľa autora, názvu, predmetu 
atď, ktoré možno kombinovať pomocou logických 
operátorov a. a lebo. okrom Niektoré vyhľadávania 
v rámci kľúčových slov sú špecifické pre databázu 
publikačnej ännosti. je to napríklad kategória pub
likačnej činnosti 6 ohlas Vyhledávacím termínom 
pre ohlas je rok ohlasu, ktorému predchádza inak x. 
napr x2000 V prípade, že nie sme isti, pod ktorou 
položkou máme vyhladavať (autor predmet, ohlas 
atď), môžeme si zvoliť položku všetko v rámci 
ktorej ie možné vyhfadaf všetky indexované slová 
záznamu (napr kód pracoviska) Vytiladavame pod
ľa kľúčových slov môžeme navyše obmedziť n«, 
stavením filtrov (kliknutím na tlačidlo Filtre) 6m 
hľadanie limitujeme len na určité rozmedzie rokov 
vydania 

Výsledkom vyWadavarua je zoznam Mrminov. kto
ré zodpovedajú hľadanému výrazu s počtom rele
vantných záznamov. Po kliknutí na daný termín sa 
zobrazia skrátené bibliografické záznamy (autor, 
názov, vydavateľské údaje, príp. edícia). Tieto zá
znamy je možné, pre získanie lepšieho prehľadu, 
zatriediť zostupne i vzostupne podľa názvu, auto
ra, signatúry, roku vydania a názvu, príp. roku vy
dania a autora. Ak nie sú informácie dostatočné, 
je možné zvoliť si formu tzv úplného zobrazenia 
záznamu, ktoré je rozšírené o prvky vecného popisu 
dokumentov, ako sú predmetové heslá a znaky me
dzinárodného desatinného triedenia, ohlasy a pod. Výsledky prieskumu po vybratí a označení je mož
né uložiť do tzv. košíka a vytlačiť alebo poslať cez 
e-mail. 

V online katalógu sú k bibliografickým záznamom 
pripojené aj informácie o exemplároch, ktoré sa na
chádzajú vo fondoch jednotlivých fakultných kniž
níc. V záznamoch o exemplároch je okrem sig
natúry aj kód lokácie, kde sa príslušný dokument 
nachádza. V ľavej časti web stránky je odkaz na 
kódovnik všetkých pracovísk univerzity V pnebehu 
najbližšieho roka bude možné cez web stránku po
sielať žiadanky na vypožičanie exemplárov doku
mentov. 

Zaujímavým rozšírením „klasickej" informačnej 
služby je pripojenie plných textov dokumentov 
k záznamom v súbornom katalógu i v databáze 
publikačnej činnosti. Dokumenty s pripojeným pl
ným textom nájdeme po zadaní termínu www vo 
vyhľadávaní podľa kľúčových slov v ráma položky 
„WWW dokument". Zatiaľ sa v databázach plné texty 
vyskytujú ojedinelo, ale |e to určite progresívny 
a perspektívny trend. 

Prehľad ďalších informačných zdrojov prístupných 
pre UK prinesieme v júnovom čísle spravodaja 
v 2. časti príspevku. 

PhDr. Daniela Gondová, 
Mgr. Jana llavská 

Kvalifikácie si uznáme aj s Rakúskom 
Vlani sa Slovensko na rovnakom kroku dohodlo s Nemeckom 

Memorandum porozumenia o odporúčaní  k vzá jomnému uznávaniu kvalifikácií 
v oblasti vysokého školstva medzi  s lovenským ministerstvom školstva a Spolkovým 
ministerstvom pre vzdelanie, v e d u  a kultúru Rakúska podpísali  zástupcovia minis
terstiev školstva d ň a  25. apríla 2002 v o  Viedni.  P o  d o h o d e  s Nemeckom z roku 
2001 ide o druhý v ý z n a m n ý  dokument  vzájomného uznávania vysokoškolských 
kvalifikácií, ktorý Slovensko podpísalo s členskou krajinou Európskej  únie. 

N a  základe memoranda s a  vysvedčenie o maturitnej skúške vydané v Slovenskej 
republike, respektíve v Rakúsku uznávajú v o  všetkých druhoch vysokoškolského 
štúdia v o b o c h  krajinách a k o  vzá jomne rovnocenné doklady. Prijatie n a  v y s o k ú  
školu j e  podmienené splnením osobitných požiadaviek, pričom u nás ide o vy
konanie prijímacích pohovorov a v Rakúsku o doplňujúce skúšky. Podmienkou j e  a j  
ovládanie príslušného vyučovacieho jazyka. 

Uznanie vysokoškolského štúdia v o  všetkých stupňoch m ô ž e  mať formu plného 
uznania, a lebo m ô ž e  b y f  o b m e d z e n é  len n a  prístup k ďalšiemu štúdiu. Všetky tituly 
a hodnosti  s a  v d r u h o m  štáte m ô ž u  používať v originálnej podobe.  

N a  Slovensku rozhodujú o akademickom uznávaní  dokladov vydaných zahra
ničnými vysokými  školami jednotl ivé v y s o k é  školy, ktoré uskutočňujú štúdium v tom 
istom alebo p o d o b n o m  študijnom odbore. 

Národná obroda, 26. apríla 2002 
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S l o v e n s k ý  d e ň  v o  Viedni  
Od októbra 2001 pôsobím na Inštitúte slavistiky 

Viedenskej univerzity ako lektorka slovenského ja
zyka. Už od čias mojich predchodcov na tomto 
poste sa neustále hovorí o tom, že slovenčina sa 
tu začne vyučovať ako odbor a získa tak rovno
cenné postavenie s ostatnými západoslovanskými 
jazykmi. Takéto postavenie jej právom patrí už aj 
vzhľadom na bohaté ekonomické, politické a kul
túrne vzťahy, ktoré sa za posledné desaťročie roz
vinuli medzi Rakúskom a Slovenskou republikou. 
Nepomôže nám však sťažovať sa nad súčasným 
stavom výučby slovenčiny u našich južných suse
dov, treba urobiť všetko preto, aby sa plány koneč
ne zmenili na skutočnosť. 

V snahe podporiť propagáciu slovenčiny a Slo
venska som dňa 22. 1. 2002 zorganizovala na 
svojom terajšom pracovisku Slovenský deň. 
Prvýkrát v dejinách existencie slovenského lekto
rátu na Viedenskej univerzite sa v jeho priestoroch 
konalo takto široko koncipované podujatie. Som 
veľmi vďačná, že moje pozvanie prijali tí najkom
petentnejší prednášatelia, reprezentanti mojej ma
terskej fakulty - Filozofickej fakulty UK na čele s jej 
dekanom. 

Slovenský deň otvorila prof. J. Besters-Dilger, 
vedúca Inštitútu slavistiky Viedenskej univerzity. 
Nasledovala prednáška doc. PhDr. Ladislava Kicz-
ka, CSc., dekana FIF UK, ktorý v nej priblížil zahra
ničným poslucháčom možnosti štúdia na našej fa
kulte a na univerzite a zoznámil ich s možnosťou 
získať štipendium na Letnej škole slovenského ja
zyka a kultúry Studia Academica Slovaca. Pred
náška vyvolala živú diskusiu. Z reakcií bolo zrejmé, 
že poslucháči boli prekvapení šírkou ponuky študij
ných odborov bratislavskej filozofickej fakulty a ich 
obsahovou náplňou. 

So súčasnými bohatými aktivitami Katedry slo
venskej literatúry a literárnej vedy FIF UK oboz
námil prítomných PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., 
odborný asistent katedry. Súčasná slovenská lite
ratúra - poézia aj próza - a krátke profily súčasných 
autorov boli predmetom prednášky Mgr. Dagmar 
Robertsovej, PhD., vedúcej Katedry slovenskej lite
ratúry a literárnej vedy FIF UK. Prednáška prebudila 
živý záujem o slovenskú literatúru nielen u študen

tov Inštitútu slavistiky, ale aj u žiakov I. all. stupňa 
viedenskej Komenského školy, na ktorej študujú 
okrem rakúskych a českých študentov aj sloven
skí študenti Tí prišli na podujatie spolu so svojou 
profesorkou slovenčiny Mgr. O. Ezelsdorferovou, 
a hneď si vyžiadali pokračovanie akde v podobe 
prednášky zo slovenskej literatúry na pôde ich ško
ly. Vyhovela som ich záujmu a priblížila som im na
šu súčasnú detskú a mládežnícku literatúru nielen 
v podobe prednášky, ale aj v podobe konkrétnych 
kníh, ktoré si následne môžu sami prečítať. 

Cyklus prednášok Slovenského dňa uzavrela 
PhDr. Jana Pekarovičová, PhD., vedúca oddelenia 
slovenčiny ako cudzieho jazyka FIF UK. V široko 
koncipovane] prednáške sa snažila poslucháčom 
priblížiť typické znaky slovenskej kultúry a sloven
ského umenia Jej prednášku o kultúrnych reáliách 
Slovenska podporil živými ukážkami slovenských 
ľudových piesní zahraných na rôznych hudobných 
nástrojoch Mgr. Juraj Hamar, pracovník Katedry es
tetiky FIF UK 

Celé podujatie obohatili kultúrnym programom 
aj viedenskí študenti slovenčiny. A tak sa budova 
Inštitútu slavistiky vo Viedni ozývala nielen ľudo

vou hudbou, ale aj piesňami skupiny Elán. Japon
ský študent zas všetkých prítomných v peknej 
slovenčine presvedčil o tom, že medzi Japonskom 
a Slovenskom existovali už oddávna živé kontakty. 

Aj bufet, zásobený slovenskými špecialitami od 
bryndze až po makovník, patril medzi neverbál
nych, ale zato veľmi presvedčivých propagátorov 
Slovenska. 

Podujatie, ktorého sa zúčastnilo okolo 50 návštev
níkov, medzi nimi aj takí významní hostia ako pán 
Mgr. J. Šovčík, kultúrny atašé vo Viedni, a pani 
PhDr. Z. Havlíkovi naditelka Domu zahraničných 
stykov pri MŠ SR, splnilo svoj cieľ Prebudilo v štu
dentoch aj v uätefskom zbore Inštitútu siavistiky 
Viedenskej univerzity záujem o Slovensko, o sloven
skú kultúru a o slovenský jazyk 

Verim, že táto akcia spolu s dalšími pripravova
nými podujatiami pnspejú k tomu. aby sa slovenči
na na Viedenskej univerzite stala už od budúceho 
školského roka odborom. 

Doc. PhDr. Eva Tibenská, CSc., 
lektorka slovenčiny na Inštitúte slavistiky 

Viedenskej univerzity, pôvodne pracovníčka 
Katedry slovenského jazyka FIF UK 

0 filozofii v procese integrácie 
Na pôde Rakúskeho ústavu pre východ

nú a juhovýchodnú Európu v Bratislave sa 
dňa 19. apríla 2002 uskutočnila prednáška 
univerzitného profesora Dr. Petra Kampit-
sa z Filozoťického inštitútu Viedenskej uni
verzity, ktorú organizačne pripravila Katedra 
filozofie a dejín filozofie FIF UK v spolupráci 
s Rakúskym ústavom. Téma prednášky - Úlo
ha a možnosti filozofie v súvislosti s proce
som európskej integrácie nadviazala na sériu 
predchádzajúcich prednášok uskutočnených 
v rámci spoločných projektov oboch filozofic
kých pracovísk. 

Profesor sa v prednáške zameral hlavne na 
vzťah jednotlivého, špecifického a univerzál
neho, globálneho - ako aspektov integračné
ho procesu a opakovane zdôrazňoval potre
bu a význam zachovania vyváženosti medzi 
nimi, a to najmä s ohľadom na „malé" kul
túry. Pozornosť venoval aj vzťahu ekonomic
kých a sociálno-kultúrnych dimenzií integrá
cie, pričom vyzdvihol potrebu filozofickej -
kritickej reflexie spôsobov, akými sa integrá
cia realizuje. Poslucháčov zaujímali aj otázky, 
či a ako vnímajú proces integrácie rakúski 
filozofovia a či filozofia má vôbec možnosť 
vplývať na charakter integračných procesov 
v Európe. Mnoho z týchto otázok rezonovalo 
aj v neoficiálnej časti podujatia, pri návšteve 
prof. Kampitsa na Katedre filozofie a dejín fi
lozofie FIF UK. 

Etela Farkašová, KFDF FIF UK 

0 chviľu budú aktuálne termíny na podanie žiadosti o študentskú pôžičku. 
Aké sú podmienky na jej získanie? 

Počas šiestich rokov svojej existencie poskytol Študentský pôžičkový fond zatiaľ takmer 30 tisíc pôžičiek 
vyše 18 000 študentom, v hodnote 600 miliónov korún. Aké sú podmienky na získanie pôžičky a čo všetko 
musí študent spľňať? 

- O pôžičku z prostriedkov fondu môže požiadať študent dennej formy prvého štúdia na vysokej škole v SR 
alebo na zahraničnej vysokej škole, ak má u nás trvalý pobyt a nepoberá v zahraničí štipendium ani inú 
finančnú podporu. 

- Žiadateľ o pôžičku musí do 10. októbra kalendárneho roku na prislušnom tlačive požiadať o zaradenie do 
zoznamu záujemcov o pôžičku na fakulte vysokej školy, na ktorej je študent. Študent študujúci na 
zahraničnej vysokej škole požiada o tlačivo na pôžičku priamo fond. 

- Výška pôžičky na školský rok je 20 000 Sk. Za celé štúdium nesmie pôžička prekročiť 60 000 korún (ak ide 
o trojročné štúdium), 80 000 pri štvorročnom štúdiu, 100 000 pri 5-ročnom štúdiu a 120 000 pri 6-ročnom 
štúdiu. 

- Zmluva o pôžičke sa uzatvára do 15. decembra kalendárneho roku. 
- Ručiteľom musí byť občan s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý v čase ručenia má trvaty pracovny 

pomer alebo zabezpečený iný pravidelný zdroj pnjmu. Ručenie ako záruku nenávratnosti zabezpečuj 
dvaja ručitelia, z ktorých môže byť iba jeden rodičom žiadateľa. Vek motelov v čase ručenia nemôže byť 
u žien vyšší ako 45 rokov a mužov 50 rokov s výnimkou rodiča. 

- Výplata pôžičky sa po prvý raz po podpísaní zmluvy o pôžičke vyplatí za štyri mesiace (napr. september -
december, t.j. 8 000 Sk) a potom po 2 000 Sk k 15. dňu v mesiaci na učet študenta. 

- Lehota splatnosti pôžičky je 10 rokov od podpísania zmluvy. Do lehoty splatnosti sa nezapočítava čas 
štúdia. Ak o to dlžník požiada, nezapočítava sa ani výkon základnej služby, dviinej služby, materska 
dovolenka a pod. 

- Splácanie a úročenie dlhu sa začína dva mesiace po skončení uceleného prvého vysokoškolského študa 
Pri prerušení, zanechaní, vylúčení a pri zmene formy štúdia sa splatnosť pôžičky odkladá o jeden mesiac 

Rodia Pravda. 17. apríla 2002 
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Konferencia ŠVOČ bratislavských medikov 

Na Lekárskej fakulte UK v Bratislave sa dňa 
24. apríla 2002 konala už 41. Fakultná konfe
rencia ŠVOČ. Konferencia vynikla mimoriadne ak
tívnym prístupom študentov k príprave prác, ako 
aj organizačným úsilím celého prípravného tímu 
zloženého z členov Rady ŠVOČ na fakulte a Klubu 
ŠVOČ pri Bratislavskom spolku medikov. Konalo 
sa niekolko prednášok k vybraným okruhom, na
príklad z oblasti základov vedeckej práce, štatistic
kého spracovania výsledkov, ale aj k príprave a pre
zentácii odbornej práce na vedeckej konferencii. 

Rovnako ako minulý rok aj teraz sa do súťaže 
prihlásili riešiteľské tímy zložené zo študentov via
cerých domácich a zahraničných lekárskych fa
kúlt, čo je výsledkom úspešnej prezentácie LF UK 
v zahraničí v rámci programov Socrates a Erasmus. 
Významným krokom k ďalšiemu rozvoju vedeckej 
a odbornej práce študentov je získanie grantu Spo
ločnosti Johnson and Johnson, s.r.o., ktorý pod
statnou mierou pokrýva nielen prípravu konferen
cie, odmeny pre vífazov, ale aj cesty študentov na 
domáce a zahraničné konferencie ŠVOČ a v ne
poslednom rade posiľuje aj spoluprácu študentov 
v rámci bývalého Česko-Slovenska 

41. FK ŠVOČ slávnostne otvoril dekan LF UK 
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., ktorý zdôraznil 
význam vedeckej práce študentov pre ich štúdium 
a ocenil aktivitu všetkých, ktorí veľmi úspešne 
reprezentovali LF UK v minutom roku na domácich 
a medzinárodných študentských konferenciách. 
Vyzdvihol, že zvyšujúci sa počet študentských 
prác na konferenciách je výsledkom systematickej 
práce Rady ŠVOČ i Klubu ŠVOČ pri BSM, kde 
skupina zanietených učiteľov a študentov za ostat
né roky vybudovala práci ŠVOČ pevné zázemie 
Vyjadril vďaku za prácu predsedovi Rady ŠVOČ 
M. Bemadičovi i vedeckej sekretárke MUDr. B. Mla-
dosievičovej, PhD. a v závere zaželal všetkým sú
ťažiacim veľa úspechov nielen pri prezentácii prác, 
ale aj v ďalšom vedeckom bádaní. 

Na konferencii sa prezentovalo 31 študent
ských prác v dvoch sekciách - teoretickej (pred-
klinickej) a klinickej. V oboch sekciách zasadala 
samostatná odborná komisia zložená zo študen
tov a učiteľov LF UK. Všetky práce boli vopred 
posúdené nezávislým odborníkom, ktorý vypraco

val komplexný oponentský posudok. Posudok bol 
k dispozícii autorom prác niekolko dní pred kon
ferenciou a bol súčasťou hodnotiacich kritérií pri 
súťaži. Stalo sa už pravidlom, že všetky prezen
tované práce boli pripravené formou vedeckej 
publikácie (viaceré v anglickom jazyku) a boli pre
zentované s využitím najmodernejšej audiovizuál
nej prezentačnej techniky (Power point, vložené 
video a audio sekvencie). Mnohé prednášky splnili 
najnáročnejšie kritériá kladené na obsahovú i for
málnu stránku prezentácie vedeckej práce. 

Odborné komisie vyhodnotili prezentované 
práce následovne: 

Predklinická sekcia: 

1. Pavol Janega (V. ročník): Hodnotenie zmien 
expresie kyseliny sialovej v diagnostike nádo
rových ochorení štítnej žlázy. Školitel doc. MUDr. 
P. Babál, CSc. 

2. Jozef Baláž (IV. ročník): Expression of sur-
vivin gene in paediatric acute lymphoblastic 
leukemia. Školiteľ doc. Veil Kairisto (Fínsko). 

3. Peter Michalka (IV. ročník), Romana Šol-
cová (III. ročník): Experimentálna apendicitida 
u králika. Analýza histologických rezov farbe
ných podľa Grama. Školitelia prof. MUDr. J. Ja-
kubovský, DrSc., MUDr. Š. Polák, CSc. 

Klinická sekcia: 

1. Peter Celec (V. ročník), Július Hodosy (III 
ročník), Pavol Janega, Peter Jáni, Matúš Kude-
la (V. ročník): Advanced glycation end products 
in myocardial reperfusion injury. Školitelia 
MUDr. K. Šebeková, CSc., MUDr. J. Holzerova. 
doc. Ing. L. Halčák, CSc., prof. MUDr. I. Pe-
cháň, DrSc., prof. MUDr. I. Hulín, DrSc., prof. 
MUDr. J. Murín, CSc. 

2. Michal Turček (IV. ročník): Používanie psy-
choaktívnych látok u pacientov vybraných sku
pín psychických porúch. Školiteľ doc. MUDr. 
E. Kolibáš. CSc. 

3. Taliga J., Križanová D., Husárová V., Teren 
A., Rakovan M., Jarošová К. (IV. ročník): Vplyv 
kyseliny acetylsalicylovej na hladiny C-reaktív-
neho proteinu u pacientov s ischemickou cho
robou srdca v závislosti od fajčenia. Školitelia 

doc. MUDr. A. Dukát CSc., MUDr. J. Lietava, CSc., 
MUDr. M. Čaprnda. 

Týchto šesť prác prvého poradia získalo vďaka 
Spoločnosti Johnson and Johnson, s.r.o., finanč
né odmeny: za 1. miesto po 12 000,- Sk, za 2. miesto 
po 10 000,- Sk a za 3. miesto po 8 000,- Sk, kto
ré si autori prevzali ihneď počas vyhlasovania víťa
zov. Víťazné práce oboch súťažných sekcií boli 
navrhnuté aj na Cenu Literárneho fondu SR 

Treba povedať, že aj ďalšie práce (10 prác dru
hého poradia a 15 prác tretieho poradia) získalo 
ocenenia z rozpočtu LF UK Osobitnú cenu Slo
venskej filharmónie dostali študenti Peter Celec 
a Július Hodosy, ktorí boli zapojeni v najvačšom 
počte nešených projektov Peter Celec dostal aj 
Cenu Bratislavských lekárskych listov, najstaršie
ho vedeckého lekárskeho časopisu na Slovensku, 
za úspešné publikovanie svojej práce z predchá
dzajúcej konferencie ŠVOČ Mimoriadne ocenenie 
a podákovame za aktívnu organizačnú prácu pri 
príprave konferencie dostali Rudolf Porubán (pred
seda Klubu ŠVOČ pn BSM) a Marika Javorcsiková 
(podpredsedníčka Klubu ŠVOČ) 

Významným doplnením vedeckých prednášok 
študentov boli aj nesúťažné postery, ktoré pripravil 
Ústav cudzích jazykov LF UK so študentmi 1 roč
níka V študovni NTU sa takto prezentovalo dal 
šich 30 študentov ako perspektívnych riešiteľov 
ŠVOČ úloh. ktorí na posteroch pribiiMi často orv 
ginálne videnie vybraných aktuálnych problémov 
nášho i celosvetového zdravotníctva 

Slávnostne vyhodnotenie výsledkov sa uskutoč
nilo za přítomnost rekordného počtu študentov 
ktorí zaplnili Velkú poslucháreň NTU Prodekan M 
Bernadič vyhlásil výsledky odovzdal салу a zhod
notil priebeh konferencie. Vyzdvihol veľmi vysokú 
odbornú a formálnu úroveň všetkých prednesených 
prác, ocenil interdisciplinárnu a medzinárodnú spo
luprácu študentov na viacerých prácach a v nepo
slednom rade aj velký záujem ostatných študen
tov, ktorí sa síce v priebehu konferencie menili, ale 
vždy napĺňali kapacitu auditória. Spolu s účasťou 
rekordného počtu riešiteľov a prihlásených prác 
zaraďujú tieto konštatovania 41. FK ŠVOČ medzi 
najúspešnejšie konferencie od roku 1989. 

M. Bernadič 

Druhý ročník jazykovej súťaže martinských medikov 

Pod záštitou Nadácie Dr. Jozefa Lettricha sa na Jesseniovej le
kárskej fakulte UK v Martine konal dňa 12. apríla 2002 druhý ročník 
jazykovej súťaže, ktorú pripravil Ústav cudzích jazykov JLF UK I to
hoto roku sa tešila záujmu študentov, o čom svedčí rozloženie víťazov od 

2. po 6. ročník. Súťaž otvoril dekan fakulty prof. MUDr. J. Danko, CSc. a ceny 
víťazom odovzdali prodekan doc. MUDr. P. Galajda, CSc. spolu so správ-
kyňou Nadácie RNDr. J. Šimekovou. 

Poroty, ktoré posudzovali jazykovú a odbornú úroveň prezentujúcich 
boli viac než spokojné a konštatovali v porovnaní s minulým ročníkom stú
pajúcu úroveň. 

Víťazmi súťaže sa stali: 

Jazyk anglický: 
1. Katarína Darulová, 2. roč. - s témou Psteoporosis 
2. Tomáš Korbela, 2. roč. - s témou Hepatitis C 
3. Martin Tkáčik, 2. roč. - s témou Diseases of Rectum 

Jazyk nemecký: 
1. Miloš Mráz, 4. roč. - s témou Blutdoping im Sport 
2. Matúš Štefík, 6. roč. - s témou Intraaortale Gegenpulsation 
3. Ivan Užík, 1. roč. - s témou Chronische Bronchitis 

Víťazom súťaže srdečne blahoželáme a vďaka za vydarenú akciu na poli 
zlepšovania komunikácie našej mladej generácie so svetom patrí Nadácii 
Dr. Jozefa Lettricha, vedeniu JLF UK, pracovníčkam Ústavu cudzích jazykov 
JLF UK ako i všetkým, ktorí k súťaži prispeli, menovite p P Merchantovi 
z Velkej Británie 

Už dnes sa tešíme sa na tretí ročník v r. 2003! Š. Straka 
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Študentská vedecká konferencia martinských medikov 
Na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine 

sa od skorého rána v utorok 16. apríla 2002 
konala v prednáškových miestnostiach na in
ternáte JLF UK v poradí XXIII. Študentská ve
decká konferencia. Už tradične bola rozdelená 
na dve súťažné sekcie, v ktorých si „zmerali sily" 
a prezentovali výsledky svojej vedeckej činnosti 
študenti JLF UK. Samostatnú časť tohto podujatia 
tvorila nesúťažná sekcia, ktorej tradícia sa začala 
tvoriť iba v minulom roku a do ktorej prijali pozva
nie najlepší študenti zo spriatelených lekárskych 
fakúlt v Bratislave, Košiciach, Olomouci a z poľské
ho Zabrze. 

A kedže súťažná sekcia obsahuje vo svojom ná
zve súťaž, nevyhnutnosťou sú i ceny pre víťazov. 
Tieto poskytla veľmi nezištne Nadácia Dr. Jozefa 
Lettricha, ktorá v piatok 12. apríla 2002 podporila 
i Jazykovú súťaž študentov medicíny. Ďalším veľmi 
významným sponzorom, ktorý sa podujal na fi
nančnú podporu študentskej vedy, je spoločnosť 
Johnson&Johnson. Z jej iniciatívy bol vytvorený 
grant na podporu študentskej vedeckej a odbornej 
činnosti na slovenských lekárskych fakultách, kto
rý slúži jednak na odmeny pre najlepších, na orga
nizáciu ŠVOČ na fakulte, ako aj na podporu vy
cestovania najlepších študentov martinskej fakulty 
na zahraničné študentské vedecké konferencie, 
napríklad v Poľsku, Bulharsku, Nemecku, Ukrajine 
či v Českej republike. Na organizačné zabezpeče
nie konferencie významnou mierou prispela i spo
ločnosť GlaxoSmithKline. 

Konferenciu otvoril dekan JLF UK prof. MUDr. 
Ján Danko, CSc., ktorý tiež spolu so správcom 
Nadácie Dr. Jozefa Lettricha pánom Ľudovítom 
Lettrichom odovzdal na záver všetkým účastní
kom Certifikáty o účasti a Diplomy s finančnou 
odmenou pre troch najlepších z oboch súťaž
ných sekcii. 

Obe súťažné poroty to mali veľmi ťažké. Všetky 
práce boli spracované na vysokej vedeckej i pre
zentačnej úrovni. Dokonca i reakcie na „záludné" 
otázky porotcov či pléna, pedagógov i študentov, 
boli primerané, s patričnou dávkou sebavedomia. 
Ďalšími z kritérií bol vlastný podiel študenta na ve
deckej práci, originalita a prínos práce, spracova
nie výsledkov, ako aj kvalita dokumentácie. 

Vedenie JLF UK sa snaží vytvárať čo najprijateľ
nejšie podmienky pre vedecký rozvoj našich bu
dúcich lekárov, čím prispieva už teraz k ich budú
cej odbornej profilácii. Svedčí o tom i skutočnosť, 
že kým po niekoľkoročnej prestávke bolo v roku 
1997 na obnovenej ŠVK len 9 účastníkov, v mi
nulom ročníku 15, dnes ich prednášalo až 24. Ostá

Г 

va len dúfať, že podobný trend bude zachovaný 
a študenti pretavia svoje takmer nevyčerpateľné 
úsilie aj do takýchto aktivít. 

Výsledky konferencie: 

Sekcia základných medicínskych a predklirúc-
kých disciplín: 

1. miesto - Varcholová Lenka, Tobiášová Zu
zana (3. ročník), Jakubesová Mária (2. ročník): 
Ovplyvnenie kašľa vyvolávaného podávaním 
ACE-inhibítorov. Ústav farmakológie JLF UK. 
Školiteľ RNDr. Soňa Fraňová, PhD. 

2. miesto - Dilová Zuzana. Biringer Kamil 
(5. ročník): Vplyv acidifikácie distálneho paže-
ráka na citlivosť kastového reflexu pacientov 
s refluxnou ezofagitídou. Ústav patologickej fy
ziológie JLF UK, II. interná klinika JLF UK a MFN. 
Školitelia: MUDr. Nikoleta Javorková, doc. MUDr. 
Miloš Tatár, CSc., MUDr. Michal Demeter, MUDr. 
Renáta Péčová, PhD. 

3. miesto - Urdzik Jozef (4. ročník): Druhová 
variabilita reaktivity hladkého svalu močového 
mechúra. Ústav farmakológie JLF UK, Urologic
ká klinika JLF UK a MFN. Školitelia: MUDr. Juraj 
Mokrý, doc. MUDr. Ján Švihra, PhD. 

Sekcia klinických disciplín: 

1. miesto - Humenská Lenka, Lisý Miroslav 
(5. ročník): Hodnotenie výsledkov liečby Hirsch-
sprungovej choroby. Klinika detskej chirurgie 

Recenzia 

Anna Holomáňová, Ingrid Brucknerová: Anatomické názvy I. 
Latinsko-anglicko-slovenský slovník. 

Vydavateľstvo Elan, Bratislava, 2001 

Nenápadná, útla knižočka no s o to bohatším obsahom, zatiaľ v tejto forme nepublikovaným, obo
hatila v ostatnej dobe tituly z odbornej medicínskej problematiky Ide o anatomické názvoslovie 
autoriek Anny Holomáňovej a Ingrid Brucknerovej, v ktorom sú uvedené názvy latinské, slovenské 
(ktoré sa tiež nie vždy používajú v správnom tvare) a naviac aj názvy v anglickom jazyku. Ide 
o názvy jednotlivých súčastí hlavných systémov ľudského tela - tráviacej, dýchacej, močovej a po
hlavnej sústavy, hrudníkovej dutiny, brušnej a panvovej dutiny, hrádze a žliaz s vnútorným vylučo
vaním. 

Názvoslovie poslúži medikom i lekárom pre správne vyjadrovanie sa, pre správnu písomnú formu. 
Uvedenie anglického názvoslovia je dnes pri rozširujúcom sa čítaní a používaní anglickej odbornej 
literatúry vysoko aktuálne. Nájde praktické uplatnenie sa aj pri výučbe anglicky hovoriacich štu
dentov. 

Autorky túto publikáciu vydali ako druhú v poradí. Za prvú Anatomické názvy srdcovocievnej sú
stavy, vydanú v r. 2000, obdržali cenu „Grand Prix" za odbornú literárnu prácu. 

Dúfame, že autori v tejto mravčej práci budú pokračovať aj popisom ďalších systémov a snáď toto 
dielo bude inšpirovať aj k spracovaniu názvoslovia klinických jednotiek. V. Lehotská 

JLF UK a MFN. Školitelia: MUDr. Milan Dragula. 
PhD., MUDr. Dalibor Murgaš. 

2. miesto - Kočnerová Silvia, Majcherová Ga
bika (5. ročník): Kostný metabolizmus u dojčiat 
s alergiou na kravské mlieko. Klinika deti a do
rastu JLF UK a MFN. Školiteľ. MUDr. Ľubica Ja-
kušová, PhD. 

3. miesto - Biringer Kamil (5. ročník): Vztah 
infekcie k predčasnemu pôrodu. Ženská klinika 
JLF UK a MFN. Školitelia: MUDr. Pavol Žúbor. 
prof., MUDr. Ján Danko, CSc. 

Špeciálna „sladká" cena poroty v podobe tor
ty bola udelená za odbornú pracú s prínosom 
pre pedagogiku: 

Švihorík Branislav (2. ročník): Príprava a vy
užitie makropreparátov v o  výučbe anatómie 
a patologickej anatómie. Ústav patologickej ana
tómie JLF UK a MFN, Ústav anatómie JLF UK. 
Školitelia: doc. MUDr. Katarína Adamicová PhD., 
doc. MUDr. Yvetta Mellová, PhD. 

Všetci ostatní aktívni účastníci (súťažiaci) dostali 
poukážky na nákup literatúry v kníhkupectve Mar-
tinus v hodnote 489,- Sk. 

Veľmi podnetné boli i príspevky študentov zo 
spriatelených lekárskych fakúlt, ktoré poskytli štu
dentom JLF UK jedinečnú možnosť konfrontácie 
s ich kolegami. Nemožno nespomenúť príspevok 
olomouckých študentov zastúpených Radimom 
Učeníkom a Jarmilou Indrákovou. v ktorom sa za
oberali zaradením ŠVOČ do kurikula lekárskej 
fakulty a po ktorom sa rozprúdila živá diskusia 
0 ďalšom smerovaní a zmysle študentskej vedy na 
vysokých školách 

Na záver treba vysloviť poďakovanie všetkým 
účastníkom za množstvo námahy a času. ktoré 
venovali popri štúdiu tejto dobrovoľnej činnosti 
školiteľom, ktorí dokázali pretaviť a usmerniť ener
giu súťažiacich správnym smerom a v mnohých 
pnpadoch venovali svoj voľný čas a veľa úsilia na 
vytvorenie čo najlepších podmienok pre študentov 
Zabudnúť nesmieme ani na porotcov za pozorne 
vypočutie, zhodnotenie a uvážlivé rozhodnutie o ví
ťazoch, vedeniu JLF UK za možnosť usponadat 
konferenciu a v neposlednom rade Nadácii Dr Jo
zefa Lettricha a spoločnosti Johnson&Johnson za 
ich láskavú podporu Už teraz sa všeto tešíme na 
nasledujúci ročník Študentskej vedeckej konferen
cie JLF UK avenme. že hoina účasť aktívnych 
1 pasívnych účastníkov na tohtoročnej konferencii 
bude v budúcom roku ešte znásobena 

MUDr Juraj Mokry, predseda 
Organizačného výboru XXIII. ŠVK 

http: www jfmed uniba sklarmakol svoc 
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Nielen na zamyslenie . 

Pedagogická fakulta a vzdelávanie učiteľov v integrácii univerzity 
Či sa nám to už páči alebo nie, nový vysoko

školský zákon vnáša do života univerzít zásadné 

zmeny. A j  keď zmysel mnohých z nich je pred

metom oprávnených spochybňujúcich diskusií, 

motivujúce je prinajmenšom to, že  s a  otvoril 

priestor na hľadanie riešení niektorých nielen 

nových, ale aj tradičných otázok a problémov. 

Ak všeobecnou je napr. otázka o tom, ako (veľ

kú) univerzitu urobiť identitne naozaj jednou 

školou, jej konkrétnym vyjadrením je hľadanie 

ciest, ako jednotlivé fakulty majú alebo môžu 

prispieť k tejto celoškolskej integrite, ktorá určite 

nie je len pocitovým, ale najmä organizačným, 

štrukturálnym a kurikulárnym cieľom. Možno 

osobitný význam m á  táto otázka pre pedago

gickú fakultu, ktorá vzhľadom na historický vý

voj učiteľského vzdelávania predsa len nado

budla v rámci univerzity špecifickejšie postave

nie, ktoré menej zainteresovaným môže pripa

dať aj ako „ tieňový učiteľský kabinet - duplikát" 
silných univerzitných odborov z iných fakúlt. A j  

keď na jednej strane vieme, že takéto vnímanie 

pedagogických fakúlt je výrazne povrchné, n a  

druhej strane treba povedať, že ak je niekedy 

evokované, tak dajaké dôvody n a  to predsa 

len budú - a paradoxne sú to možno práve tie, 

ktorých pomenovanie môže prispieť k tomu, čo 

som n a  začiatku označil ako integrita univer

zity. 

Azda je potrebné hneď na začiatku podčiark

nuť jeden zásadný moment: A j  keď historická 

tradícia fixuje v o  vedomí mnohých predstavu, 

že  pedagogická fakulta je fakultou koncentru

júcou prípravu učiteľov, tak toto jednoducho nie 

je (už) pravda. Hoci učiteľské vzdelávanie je 

podstatnou súčasťou v činnosti pedagogickej 

fakulty, štruktúra súčasných i perspektívnych 

odborov práve na PDF UK (popri iných pedago

gických fakultách na Slovensku) dobre doku

mentuje, že nejde len o prípravu učitelbv, a teda 

prívlastkové označenie  „pedagogická" nie je 

ekvivalentné prívlastku „učiteľská". Súčasná kul

túra totiž konštituuje množstvo špecializovaných 

profesijných aktivít, ktoré sú aktivitami v zmysle 

neškolskej výchovnej, socializačnej či akulturač-

nej a teda pedagogickej pomoci ľudom, preto 

nie je zanedbateľné, že akademická reflexia 

týchto aktivít, ako aj špecializovaná profesijná 

príprava na ne, stále výraznejšie sýti profil a defi

nuje špecifický charakter pedagogickej fakulty. 

Toto je asi aj podstatný diferenciačný aspekt 

pre vnímanie súčasných úloh pedagogickej 

fakulty a jej špecifického postavenia v štruktúre 

univerzity. Vedomie jasného díferenciálneho po

stavenia PDF je súčasne nevyhnutným pred

pokladom hľadania jej vlastnej funkcie v integ

rácii univerzity. 

Integračnú funkciu možno však zmysluplne 

vybudovať práve na tradícii, ktorou je spome

nuté učiteľské vzdelávanie (nielen na pedago

gickej fakulte, ale n a  univerzite). Ak univerzita 

prostredníctvom pedagogickej fakulty bude dis

ponovať silným potenciálom v pedagogických 

vedách, je pravdepodobne na mieste úvaha, 

aby bol tento potenciál práve z tohto miesta vy

užitý na prospech realizácie učiteľskej špeciali

zácie pre rôznorodé relevantné odbory celej uni

verzity. Okrem iného by to však predpokladalo 

definitívne pochovať nezmyselnú a v súčasnosti 

znovu sa objavujúcu myšlienku o diferencova

nej príprave učiteľov 2. stupňa Z Š  a stredo

školských učiteľov, ktorá by okrem iného zase 

len posilnila nezmyselnú duplicitnosť pracovísk 

a študijných programov na fakultách univerzít, 

kde by pedagogické fakulty v neprospech a na 

škodu celej univerzity mohli hrať len druhé 

husle. 

Je zrejme len otázka krátkeho času, kedy sa 

v rámci pokusov o reštrukturalizáciu vnútorné

ho života univerzity (napr. i štruktúry študijných 

programov) výraznejšie oživí práve spomenutá 

téma diferencovanej (versus integrovanej) prí

pravy učiteľov pre nižšie a vyššie sekundárne 

vzdelávanie. A ak som vyššie konštatoval, že 

myšlienka opätovného rozdelenia učiteľskej 

prípravy je nezmyselná a nekompetentná, tak 

argumentačne mám na zreteli dôvody koncen

trované v nasledovných bodoch: 
• Univerzitný pedagogický priestor v medziná

rodnom rozmere smeruje k tzv. otvorenosť 

učiteľskej profesionality. Uplatňovanie tejto 

idey sleduje a znamená aj to, že dochádza 

k stieraniu rozdielov medzi prípravou pre jed

notlivé učiteľské subprofesie. Pochopiteľne, 

že  je to najzreteľnejšie tam, kde ide o sub

profesie učiteľstva na susedných vzdelávacích 

stupňoch. Okrem toho, že sa tak odstraňujú 

stavovské rozdiely v učiteľských profesiách 

(čo j e  skôr následok ako dôvod tohto javu), 

ide najmä o výsledok univerzitarizácie uči

teľského vzdelávania, o výsledok rozvoja di

daktických štúdií, ale i o vytvorenie výraznejšej 

plasticity v o  väzbách jednotlivých úrovní  

vzdelávania detí. V podmienkach PDF UK sa 

táto tendencia úspešne a z medzinárodného 

hľadiska celkom súladne presadzuje napr. 

n a  úrovni prípravy učiteľov predprimárneho 

a primárneho vzdelávania (materské školy 

a 1. stupeň ZŠ), kde s a  postupne smeruje 

k tomu, aby s a  v rámci univerzitných štúdií 

etabloval študijný odbor predškolská a ele

mentárna pedagogika - okrem iného s výraz

nejšou profesijnou plasticitou a uplatniteľ-

nosťou absolventa tohto odboru. Asi by bolo 

dosť ťažké rozumieť argumentom v prospech 

tvrdenia, že táto tendencia by mala byt pri 

rozhraní prípravy učiteľov nižšieho a vyššieho 

sekundárneho vzdelávania presne opačná. 

Navyše keď štruktúra obsahu vzdelávania je 

na týchto vzdelávacích stupňoch mimoriadne 

príbuzná. 

• Koncipovanie univerzitného študijného od

boru (a jemu zodpovedajúcemu programu), 

včítane učiteľstva, nemožno zdôvodňovať 

len pragmatickými potrebami profesie, ku 

ktorej smeruje. Odbor nachádza svoju oporu 

v profilujúcich vedných odboroch, z ktorých 

čerpá, v prípade učiteľstva ide o pedagogic

ké a najmä didaktické odbory. Teoretickú 

serióznosť učiteľského štúdia potom zdô

vodní  najmä všeobecná konceptuálna stabi

lita týchto odborov s vedomím univerzálnosti 

svojich otázok a tém. Seriózna teoretická pe

dagogika a didaktika (ako myšlienkový zá

klad - či už vedný alebo študijný) ide daleko 

z a  úzko profilovaný záber pragmatiky základ

nej alebo strednej školy, teda aj diferenco

vanej prípravy učiteľov nižšieho a vyššieho 

sekundárneho vzdelávania. 

• A j  keď môže byť akceptovatelná starosť o to, 

že predsa len na úrovni dvoch odlišných úrov

n í  vzdelávania ide o odlišné podmienky pe

dagogickej činnosti, nie je najmenší dôvod 

myslieť si, že  tento aspekt musí byť riešený 

už z pozície pregraduálnej prípravy na pro

fesiu, najmä ak ide o prípravu univerzitnú 

Treba jednoducho brať n a  vedomie fakt, kto

rý je úplne samozrejmý v iných rezortoch 

že  nielen n a  adaptačný proces v prípade 

prijatia konkrétneho pracovného zaradenia 

slúži rozvinutá a dobre zdôvodnená siet dal 

šieho vzdelávania pracovníkov Pôsobenie 

na konkrétnom vzdelávacom stupni môže byt 

zmysluplne kvaliťikačne dovŕšené špeciali

záciou v rámci ďalšieho vzdelávania učiteľov 

Podstatná je tiež skutočnosť, že akakofvek 

pregradualna univerzitná príprava (kohokoľ

vek, nielen učiteľa) jednoducho nemôže byt 

vymedzená požiadavkami úzko profilová 

ných profesijných potrieb Naopak, jei kvalita 

sa d á  skôr zhodnocovat podľa toho. č i  ie 

absolvent schopny adaptability a pružnosti 

pre subprofesie v o  svojom odbore, v o ů  kto

rým dostane adekvátny a silný akademicky 

základ 
• Tendencia otvorenosti uóitefbkej proteste sú

visí aj s mobilitou učiteľov v blízkych sub-

profesiách. Možnost tejto mobility je aj veľ

mi výhodná pragmatická devíza, súvisiaca 

s uplatnením sa absolventov na trhu práce. 

Nehovoriac o tom, že redukcia (teda integrá

cia študijných odborov) a vytváranie širšieho 

profesijného profilu absolventov univerzít je 

jedna z o  základných ideí transformácie vyso

kého školstva v SR. 

A k  teda chceme naozaj  brať v á ž n e  myš

l ienku o vnútroškolskej  (a vnútroodborovej) 

integrácii a koordinácii univerzity, a ak sme 

ochotní zmysluplne posúdiť špecifický poten

ciál  jednotl ivých fakúlt pri  faktickej realizácii 

tejto idey, tak z pozície učitelského vzdeláva

nia na univerzite a pedagogickej fakulty zvlášť, 

sa v tomto smere pre najbližšiu i perspek

t ívnu budúcnosť dá počítať s nasledovným: 

• Učiteľstvo (dnes odbor učiteľstvo všeobec

novzdelávacích predmetov) nebude vystu

povať ako odbor, ale ako špecializácia v re

levantných odboroch na príslušných fakul

tách UK, teda tam, kde je študijný program 

gestorovaný. Na ilustráciu - história, mate

matika. biológia... môžu tak mať špecializáciu 

ako vedný odbor a špecializáciu ako učiteľ

stvo, podobne napr nemecký jazyk môže mať 

špecializáciu prekladateľstvo a tlmočníctvo, 

a špecializáciu učiteľstvo. Vôbec pri definova

ní študijných odborov (programov) a ich špe

cializácií sa možno treba oprieť o východisko, 

že hlavné študijné programy s ú  na univerzite 

odvodzované najmä o d  vedných odborov, 
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špecializácie o d  výkonu konkrétnej profesie 

v danom odbore. 

• Fakulty, ktoré gestorujú príslušné študijné 

programy, budú v učiteľskej špecializácii sa

turovať odborový obsah, ktorý bude v mno

hom spoločný pre obe špecializácie jedného 

odboru. Realizáciu pedagogického subprog-

ramu v učiteľskej špecializácii získa do kom

petencie pedagogická fakulta. T ý m  sa však 

v tejto oblasti zvýšia jej výkony, č o  si napr. 

vyžiada „stiahnuť" rozsypané pedagogické 

pracoviská na UK pod strechu Pedagogickej 

fakulty UK. 

• Niektoré študijné programy (odbory), ktoré 

už svojím názvom avizujú svoju pedagogickú 

orientáciu (napr. telesná výchova na FTVŠ UK, 

hudobná a výtvarná výchova n a  PDF UK), sú 

z o  svojej podstaty pedagogicko-učiteľské 

a teda existujú len v tejto špecializácii a v kom

pletnej réžii svojej domovskej fakulty. 

• Podobne, ako sa nepripustí odčlenenie uči

teľstva pre nižšie a vyššie sekundárne vzde

lávanie, integrujú s a  aj  odbory učiteľstva 

odborných predmetov a učiteľstva všeobecno

vzdelávacích predmetov tam, kde ide o ich 

vzťah k identickým vyučvacím predmetom 

(napr. u umeleckých predmetov, kde povedz

me hudobná výchova sa celkom zbytočne 

triešti do  dvoch študijných odborov - H V  ako 

učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov 

a učiteľstvo odborných predmetov). 

• Integračné pôsobenie PDF pri realizácii peda

gogického programu v učiteľských špeciali

záciách študijných programov vyžaduje n a  

jednej strane integráciu terajších pedago

gických pracovísk fakúlt UK a teda posilnenie 

PDF UK v tejto oblasti. Zároveň to predstavu

j e  utlmenie t ý c h  súčasných špecializácií  

učiteľstva na PDF UK, ktoré boli v rámci U K  

duplicitné. 

Je zrejmé, že  uvedený návrh predstavuje po

tenciálne nielen zvýšené bremeno pre samot

nú pedagogickú fakultu, no súčasne predpo

kladá pre mnohých ťažšie znesiteľné zásahy 

do súčasnej organizačnej štruktúry iných fa

kúlt. Bolo by však mylné myslieť si, že  t u  ide 

o snahu hľadať nadnesený význam jednej fa

kulty na úkor iných, motivovaný snahou o se

bezáchovu či sebapresadenie sa. Chcem zdô

razniť, č o  u ž  bolo povedané n a  začiatku. 

Pedagogická fakulta ako súčasť Univerzity sa 

primárne definuje tým, čím je a môže byť v sieti 

Univerzity a jej vedných odborov a študijných 

programov špecifická a diferenciačne zrejmá. 

Ak chcem byť konkrétny, tak ide a pôjde o od

bory a programy ako sú: sociálna pedagogika 

a sociálna práca, špeciálna pedagogika, pred

školská a elementárna pedagogika, pedagogi

ka, psychológia (so svojimi špecializáciami), 

hudobná výchova, výtvarná výchova, literárna 

a jazyková výchova, etická a občianska vý

chova, cudzie jazyky (v učiteľských špecializá

ciách). A ak aj v niektorých z týchto programov 

tušíme možnosť duplicity v rámci existujúcej 

štruktúry katedier UK, logickým riešením v du

chu súčasných snáh o transformáciu vysokého 

školstva je opäť koncentrácia pracovísk pod 

strechy, ktoré i m svojou odbornou profiláciou 

prirodzene prináležia. 

Doc. PhDr. Branislav Pupala, CSc., 
prodekan PDF UK 

Profily osobností 

l histórie muzikoiógie na Filozofickej fakulte UK 
Po odchode českého muzikológa prof. PhDr. Dobroslava Orla, zakladateľa hudobnovedného 

seminára na Filozofické] fakulte UK, z Univerzity Komenského a zo Slovenska (v roku 1938), 
začala činnosť tejto inštitúcie stagnovať. Prestala fungovať ako vedecké pracovisko a mu
zikológia doslova neexistovala. Počas tzv. Slovenského štátu naďalej ostal činný iba lektorát 
hudobnej teórie (výučbu viedol lektor F. Kafenda). Nástupcom prof. Dr. Dobroslava Orla na 
poste ríaditera hudobnovedného seminára mal byť Konštantín Hudec, jeho žiak, ktorého prof 
Orel habilitoval ešte v roku 1938. Stalo sa tak však až oveľa neskôr. Konštantín Hudec, prvý 
slovenský profesor hudobnej vedy, kráčal v šľapajach svojho učiteľa v bádateľskej i peda
gogickej činnosti. 

K 50. výročiu úmrtia 
Konštantína Hudca 

Konštantín Hudec, slovenský teológ, muzikológ a peda
góg, sa narodil 11. 3. 1901 vGbeloch (okr. Senica). Po 
štúdiách teológie v Olomouci a v Tmavé absolvoval na 
Filozofickej fakulte UK muzikologické vzdelanie vhudobno-
vednom seminári u prof. D. Orla (v rokoch 1921-1935). 
Zaoberal sa bádaním v oblasti slovenskej hudobnej his
tórie a vysokoškolské štúdium na UK zavŕšil dizertačnou 
prácou Novšie výskumy o vývoji hudby na Slovensku, na 
základe ktorej získal titul PhDr V roku 1936 odišiel na 
zahraničnú študijnú cestu do Regensburgu a Mníchova 
s cielóm prehĺbiť si vzdelanie v odbore duchovnej hudby 

Po habilitácii pre odbor hudobná veda na R F  UK v de
cembri 1938 mal doc. K. Hudec nastúpiť do funkcie naditeľa hudobnovedného seminára. 
V politickej situácii za tzv. Slovenského štátu to však nebolo možné, pretože K. Hudec, 
pôvodne teológ, vystúpil z kňazského stavu Nepochádzalo preto do úvahy, aby zastáva) 
vedúcu funkciu, atak v akademických rokoch 1939/40 - 1944/45 pôsobil iba ako neho-
norovaný asistent. Za profesora bol vymenovaný až v roku 1948. s účinnosťou od 1 7.1946 

V rokoch 1928 - 1941 pedagogicky pôsobil aj na Hudobnej škole a n a  Hudobnej a dra
matickej akadémii, kde vyučoval katolícku liturgiu a od roku 1949. keď bola založená VŠMU. 
sta) sa pedagógom i na tejto vysokoškolskej inštitúcii 

Muzikologická činnosť prof. K. Hudca bola širokospektrálna Predovšetkým sa však oriento
val na hudobnú históriu, na dejiny hudby na Slovensku v 17. - 19 storočí a na slovenskú lúdovú 
pieseň. Z oblasti hudobno-historickej publikoval viacero prác, medzi ne patria Ján Levoslav 
Bella (1937), Kremnickí trubači (1937), Hudba v Banskej Bystrici (1941) a iné. Za najvýznam
nejšie dielo možno však považovať jeho Vývin hudobnej kultúry na Slovensku (1949). 

Významnom oblasťou muzikologického záujmu prof. K. Hudca boli aj slovenské ľudové 
piesne. S tým súvisela i jeho činnosť ako člena a neskôr aj predsedu Štátneho ústavu pre 
ľudovú pieseň v Bratislave, založenom na FIF UK už v roku 1921. Úlohou ústavu bolo zhro
mažďovanie ľudových piesní, ktorých prvý zväzok za redakcie prof. Hudca vyšiel pod názvom 
Slovenské ľudové piesne (SAV, r. 1950). Je tiež autorom štúdií o slovenskej ľudovej piesní, 
ktoré boli vydané v Bratislave (1949) a v hudobnom slovniVu Groveho vydanom v Londýne 
v roku 1954. 

K ďalším aktivitám prof. K. Hudca patrili prednášky v bratislavskom rozhlase a publicistická 
činnosť, referáty a štúdie v časopisoch Elán, Slovenský rozhlas. Kultúra a i. 

Muzikologickú, heuristickú bádateľskú prácu vykonával s obdivuhodným záujmom o slo
venskú hudobnú históriu, s enormným nasadením a entuziazmom, bez možnosti tímovej 
spolupráce. 

Maximálne vyťažený bol aj v pedagogickej činnosti, sám prednášal takmer všetky predmety 
v odbore hudobná veda. Spomeňme napríklad: základy kresťanskej hudby, vývin gregorián
skeho chorálu, monódia, vývin polyfónnej hudby, kontrapunkt vo vokálnej polyfónii, renesanč
ná hudba, hudba klasicizmu a romantizmu, kapitoly z porovnávacej hudobnej vedy, hudobná 
paleografia. Okrem všeobecných dejín hudby a špeciálnych dejín opery vyučoval aj stre
dovekú a barokovú hudbu v Československu, dejiny slovenskej hudby, hudbu slovanských 
národov, náuku o melódii i ľudovú pieseň. Viedol semináre rozborov hudobných diel. hu-
dobno-historický seminár a i. Celá výučba odboru hudobná veda spočívala teda na ramenách 
prof. Hudca, až od ak. roku 1948/49 vyučoval na FIF UK aj PhDr. Jozef Kresánek (asistent od 
roku 1944). 

V období, keď prof. K. Hudec zastával post riaditeľa hudobnovedného seminára, paralelne 
a nepretržite fungoval i lektorát, pričom okrem Frica Kafendu (hudobná teória) pnbudli ďalší 
pedagógovia: Ján Strelec (psychológia hudobnej výchovy, metodika hudobnej výchovy na 
školách I. al l.  stupňa), Eugen Suchoň (hudobno-teoretické predmety). Eva Fischerová -
Martvoňová (teória klavírnej hry) a ďalší. 

Všestranné pôsobenie prof. K. Hudca - jeho aktivity bádateľské, pedagogické, publikačné 
i organizačné ho zrejme značne vyčerpávali a boli aj jednou z príčin jeho predčasného skonu 
Zomrel náhle 23. 3. 1952 priamo na pracovisku a jeho odchod znamenal pre slovensku 
muzikológiu velkú stratu. 

Prof. K. Hudec zohral významnú úlohu pn kreovaní slovenskej muzikoiógie a hudobnoved
ného seminára na FIF UK. Položil základy modernej slovenskej hudobnej vedy prezentácie 
hudobnovedného seminára ako univerzitného vedeckého centra a zaslúžil sa o rozvoj 
hudobnej kultúry na Slovensku. 

Doc. PhDr. Kristína Izakova. CSc 
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K šesťdesiatinám pána profesora Miroslava Urbana 

Prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc., vedúci Ka
tedry fyzikálnej chémie Prírodovedeckej fakul
ty UK, sa 6. júna 2002 dožíva 60 rokov. Patrí 
k tej nevelkej skupine mužov, ktorí ostali verní 
svojmu prvému zamestnávateľovi. N a  Katedru fyzi
kálnej chémie nastúpil hneď p o  absolvovaní štúdia 
chémie n a  PRIF UK. Kandidátsku prácu v oblasti 
kvantovej chémie vypracoval v rámci externej ve
deckej  ašpirantúry n a  Univerzite Karlovej a n a  
Ústave fyzikálnej chémie Č S A V  v Prahe, pričom 
jeho školiteľmi boli také významné vedecké osob
nosti, ako Jaroslav Koutecký, Josef Paldus a Ru
dolf Polák. Titul kandidáta vied v odbore fyzikálna 
chémia získal v roku 1972, vedeckú hodnosť dok
tora vied v roku 1989, docentom v odbore fyzi
kálna chémia s a  stal v roku 1980 a profesorom 
chemickej fyziky j e  o d  roku 1990. 

Vedecké zameranie profesora Urbana je  Teoretická a počítačová 
chémia, rozvoj metód a počítačových programov kvantovej chémie. 
Koncom 60. rokov zaviedol  ab initio metódy kvantovej chémie 
v Československu. Medzi najvýznamnejšie implementácie nových 
ab initio metód z o  70. rokov patria počítačové programy n a  vý
počet korelačnej energie molekúl (vrátane počítačového programu 
Comenius a nadväzujúcich programov), ktoré boli realizované n a  
počítači Siemens 4004 n a  Ústave výpočtovej techniky vysokých 
škôl v Mlynskej doline. O výsledkoch z tohto obdobia svojho času 
nestor európskej kvantovej chémie, prof. Werner  Kutzelnigg pove
dal, že  sú  „kusom heroickej práce". Mal n a  mysli pomer entuziaz
mu, nápaditosti a programátorského umenia voči úrovni počítačov 
v o  vtedajšom Československu. Treba pripomenúť, že  v našich 
výpočtových strediskách v t o m  čase kraľovali dierovače a dierne 
štítky, k ý m  kúsok n a  západ to boli u ž  oveľa komfortnejšie termi
nály. Časť z o  spomínaných programov j e  dnes súčasťou systému 
MOLCAS (Univerzita Lund, Švédsko), ktorý patrí k svetovo distri
buovaným počítačovým programom kvantovej chémie. Vedecký 
záujem prof. Urbana je sústredený najmä n a  presné výpočty vlast
ností molekúl a ich reaktivity s o  zahrnutím elektrónovej korelá
cie a relativistických efektov. Významne prispel k rozvoju metódy 
spriahnutých klastrov s m o n o  a biexcitačným operátorom a apro-
ximatívnym zahrnutím triexcitácií pre molekuly s uzavretou a j  
otvorenou elektrónovou štruktúrou. Počet jeho pôvodných vedec
kých prác, prevažne v prestížnych medzinárodných časopisoch, je  
vyšší  ako 80. Okrem toho je spoluautorom troch monografií publi
kovaných v zahraničných vydavateľstvách. A z d a  jeho najvýznam
nejšou publikáciou je  práca z časopisu  Journal of Chemical 
Physics uverejnená v roku 1985. Bola citovaná viac než 250-krát 
a viedla k zavedeniu metódy známej pod skratkou CCSD(T), ktorá 
je  jednou z najpoužívanejších metód kvantovej chémie pre presné 

výpočty vlastností molekúl. Mnohé aplikácie zahrňujú 
c h e m i c k ú  reaktivitu, m e d z i m o l e k u l o v é  interakcie, 
a najmä elektrické a spektroskopické vlastnosti. Prof 
Urban patrí medzi najcitovanejších autorov n a  Sloven
sku, s celkovým počtom viac ako 1700 SCI  citácií. 
Počas svojho pôsobenia n a  PRIF U K  vyškolil 6 ašpi
rantov resp. doktorandov, pričom medzi nimi sú traja 
DrSc., z nich jeden profesor a dvaja docenti. Bez 
akejkoľvek nadsádzky možno konštatovať, že  n a  PRIF 
U K  založil medzinárodne uznávanú vedeckú školu 
v oblasti teoretickej a počítačovej chémie. 

Počas svojej pedagogickej kariéry prof. Urban vie
dol  velké množstvo rôznych cvičení, seminárov a naj
m ä  prednášok. V súčasnosti prednáša predmety: 
Teória chemickej väzby, Kvantová mechanika, Kvan
tová chémia. Medzi jeho dlhoročné obľúbené aktivity 
však nesporne patria semináre pre študentov s o  

záujmom o fyzikálnu a teoretickú chémiu, ktoré nenájdete v učeb
n ý c h  plánoch fakulty. T u  s a  stretávajú študenti o d  najnižších roč
níkov až  p o  doktorandov spolu  s učiteľmi katedry O b s a h o m  
stretnutí sú prezentácie učiteľov o výsledkoch svojho výskumu 
a vystúpenia študentov, ktorí referujú o svojich aktivitách v študent
skej vedeckej činnosti Panuje tu neopakovateľná uvoľnená atmo
sféra, občas však okorenená tvrdou diskusiou Nadovšetko si však 
ceníme Mirovu schopnosť vyvolávať u študentov zvedavé otázky 

Neobyčajne významná je a j  jeho vedecko-organizačná práca 
v rámci slovenského vysokého školstva V „revolučných" rokoch 
1990 - 1991 bol prodekanom PRIF U K  O d  roku 1990 až dosiaľ je 
členom Vedeckej rady PRIF U K  a tiež členom Vedeckei rady U K  
V rokoch 1990 - 1995 bol prvým predsedom Akreditačnej k o m i s e  
vlády S R  a v súčasnosti je  členom |ej predsedníctva V širokei 
odbornej verejnosti je  dobre známy ako dôsledný zastanca h o d  
notenia vysokých škôl podľa kvality vykonanej vedeckej a peda 
gogickej práce Prof. Urban je aktívny aj v medzinárodných vedec 
k ý c h  orgánoch; v rokoch 1993 - 1998 bol  č lenom nadiaceho 
výboru  International Society for Theoretical Chemical. Physics, o d  
roku 1999 členom vedeckej rady W A T O C  - World Association of 
Theoretically Oriented Chemists. 

U kolegov a priateľov je  známy svojím veľmi blízkym vzťahom 
k športu, kde dominuje popri lyžovaní a turistike najmä tenis, ktorý 
v mladosti hrával pretekársky z a  Piešťany a ešte aj teraz nie ľahké 
nad ním vyhrať, pokiaľ nemáte o 3 0  rokov menej. 

Za všetkých kolegov Ti, Miro, srdečne gratulujeme a želáme 
veľa zdravia, entuziazmu a najmä výborných študentov. 

Doc. RNDr. Ivan Černušák, DrSc., 
prof. RNDr. Vladimír Kelló, DrSc 

Worskhopy 
k ďalšiemu smerovaniu INTAS 

Z iniciatívy Generálneho zhromaždenia INTAS - organizácie zame
ranej na jx>dporu vedecko-technickej spolupráce s krajinami Spolo
čenstva nezávislých štátov a financovanej Európskou komisiou - sa 
Sekretariát INTAS podujal zorganizovať tri workshopy, venované disku
siám o ďalšom smerovaní tejto organizácie vo vzťahu k vedeckým prio
ritám v období rokov 2002 - 2006. 
1. Sociálne, ekonomické a humanitné vedy 

Workshop sa uskutoční v dňoch 13, -14.  6. 2002 v Bruseli. 
Kontaktná osoba - Paivi Karhunen - Sekretariát INTAS 
karhunen@intas.be 

2. Vedy o živote a matematika 
Workshop bude zameraný na prepojenie matematiky a vied o ži
vote. Uskutoční sa v Novosibirsku (Rusko) v dňoch 19. - 20. 7. 2002. 
Kontaktná osoba Ingmar Schmidt - Sekretariát INTAS -
schmidt@intas.be 

3. Nanotechnologie 
Workshop sa uskutoční St. Petersburgu v dňoch 27. - 29. 5 2002 
Kontaktná osoba 
Didier Vassaux - vassaux@intas.be 
alebo Luis Esquivias - esquivias@intas.be 

Workshopy sú dobrou príležitosťou na hľadanie partnerov nielen pre 
INTAS, ale aj pre 6. Rámcový program, lebo všetky vyššie spomenuté 
oblasti sú zároveň prioritami 6RP. Okrem toho EÚ podpísala v roku 
2001 s Ruskom bilaterálnu dohodu o vedecko-technickej spolupráci, 
z ktorej vyplýva, že Rusko sa bude môcť priamo zapájať do projektov 
6RP a získavať tak finančnú podporu (nielen v rámci spolupráce 
s tretími krajinami - program INCO). Predpokladá sa, že pre tento typ 
spolupráce bude vyčlenená celková suma 300 mil EURO To dáva 
dobré šance aj našim subjektom, lebo na základe nových pravidiel 
o účasti v 6RP bude SR považovaná už za členskú krajinu a preto bude 
zaujímavá pre partnerov z Ruska a tretích krajín 

Podrobnejšiu informáciu o náplni jednotlivých workshopov môže Misia 
SR zaslať záujemcom na požiadanie v elektronickej forme e- mailom 

(dm) 
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K okrúhlemu jubileu pani docentky Márie Vajíčkovej 

Doc. PhDr. Mária Vajíčková, CSc., je taká, ako ju 
p o z n á m e :  milá, sympatická, vysoko erudovaná... 
A navyše s a  v tomto roku dožíva významného život
ného jubilea, pri príležitosti ktorého jej dekan Peda
gogickej fakulty U K  prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. 
vyjadril uznanie a podákoval z a  jej doterajšiu prá
c u  v o  vyučovacom procese, z a  jej  vedeckú tvorbu, 
organizačnú i publikačnú činnosť, ktorými prispie
v a  k tvorbe nových podmienok  pre vzdelávanie 
študentov. 

A k o  lektorka šírila doc. M. Vajíčková znalosti o slo
venskej jazykovede, literatúre a kultúre i n a  zahra
ničných univerzitách a skúsenosti,  ktoré nado
budla, využíva u ž  d v e  desaťročia n a  Letnej škole 
slovenského jazyka  a kultúry Studia Academica  
Slovaca v Bratislave. 

Po príchode n a  Pedagogickú fakultu U K  začiatkom 90. rokov s a  
doc. M. Vajíčková odborne a vedecky kvalifikovala a stala s a  špe
cialistkou n a  viaceré disciplíny nemeckej jazykovedy (didaktika, 
štylistika, lexikológia). Jej  kvality s a  prejavovali už počas štúdia n a  
Filozofickej fakulte U K  v Bratislave, kde študovala nemecký a slo
venský jazyk. D o  tohoto obdobia s a  radí aj Humboldtova Univer
zita v Berlíne. Svoju učiteľskú dráhu začínala n a  Gymnáziu v Šali, 
kde pôsobila 5 rokov. V rokoch 1984 - 1987 hosťovala a k o  lektor
k a  n a  Univerzite v Bukurešti. A k o  vynikajúca lektorka s a  v rokoch 
1987 - 91 angažovala n a  Univerzite Martina Luthera v Halle. V sú
časnosti pôsobí na Pedagogickej fakulte U K  v Bratislave. 

Doc. M. Vajíčková s a  zúčastňuje rôznych vedeckých podujatí, 
spolupracuje s vedeckými tímami, prezentuje výsledky svojich 
výskumov n a  rôznych vedeckých podujatiach, kongresoch, medzi
národných konferenciách, publikuje a vydáva učebné materiály, 

štúdie, odborné články. Jej  publikácie sú velkým prí
nosom pre slavistiku a germanistiku nielen n a  Slo
vensku, ale aj v cudzine. Spomeniem napríklad Ma
nual d e  l imba slovaca (Bucuresti, 1985), Slowakisch. 
Grammatische Übungen (Halle/Saale, 1990), Sloven
čina pre cudzincov. Gramatické cvičenia (Bratislava, 
1996). 

V oblasti germanistiky patria k najznámejším: Le
x ika l isches Grundw issen  in  Sprachsys tem u n d  
Sprachgebrauch.  Einführung in  d i e  Lexikologie de r  
deutschen Gegenwar tssprache (Bratislava, 1996), 
Deutsche Phraseologie unter f remdsprachendidak
t ischen Aspekten.  Ein Lehr- u n d  Ü b u n g s b u c h  (Bra
tislava, 1997). 

K ďalšej publikačnej činnosti s a  priraďujú: Training 
of Foreign Language Teachers for United Europe 

(Bratislava^ 995), Einblicke in die Deutschlehrer Ausbildung (Brati
slava, 1997) a rad iných. 

V rokoch 1992 - 1997 úspešne koordinovala medzinárodné pro
jekty s univerzitami v Nemecku a Velkej Británii. Vďaka nej s a  rea
lizovala výmena nielen študentov a pedagógov, ale i tvorba nových 
učebných plánov a študijných materiálov. T u  je  treba vyzdvihnúť 
nielen projekt, zameraný n a  prípravu odborných prekladateľov, ale 
aj expertíznu činnosť a koordinačné aktivity v medzinárodnom prog
rame Socrates. 

A tak, milá pani docentka Vajíčková, dovoľ, aby s o m  T i  n a  záver 
v mene svojom a v mene mojich kolegov z Katedry nemeckého 
jazyka  a literatúry P D F  U K  touto cestou zablahoželala k T v o j m u  
50. jubileu, ktorého s a  dožívaš, zaželala T i  d o  ďalších rokov Tvojej 
tvorivej práce nové úspechy, pevné zdravie, spokojnosť a pohodu 
v osobnom živote. PhDr. Mária Ondriašová 

Iniciatívy bohoslovcov v o  vzťahu k Rómom 
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovec

ká fakulta UK a jej pedagogické pracoviská 
vyvíjajú popri mnohorakej činnosti aj viaceré 
iniciatívy vo vzťahu k rómskemu obyvateľstvu. 

Teologický inštitút pri Kňazskom seminári 
biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Pod
hradí pracuje na projekte Rómske deti a mlá
dež: obec Žehra - osada Dobrá vôľa. Rómska 
osada Dobrá vôľa má asi 800 rómskych oby
vateľov, patrí do farnosti Žehra, mestu Spišské 
Vlachy. S projektom práce s rómskym etnikom 
sme začali už v roku 1991, od samého začiat
ku boli velké problémy s nezamestnanosťou, 
ktorá tu dosahuje až 100% a vytvára veľmi ťa
živú situáciu v celej osade. Život v rodinách, 
podmienky pre výchovu a vzdelávanie sú veľ
mi ťažké, čo sa odzrkadľuje v celej atmosfére 
komunity. Študenti - seminaristi prichádzajú do 
osady každý týždeň v piatok popoludní a ve
nujú sa rómskym deťom a mládeži. Nacvičujú 
piesne, vzdelávajú deti v náboženstve, športujú 
s nimi, zapájajú ich do aktivít Komisie pre mlá
dež Spišskej diecézy (stretnutia mládeže) a pod. 
Hoci sú rómske deti katechizované v škole, 
tieto doplňujúce aktivity prispievajú k využíva
nie voľného času, k prevencii pred kriminalitou, 
drogovou závislosťou a nevedomosťou. 

V osade Dobrá Vôľa je vybudovaný kultúrny 
objekt s tromi miestnosťami a sociálnym zaria
dením. Po súhlase väčšiny obyvateľov rómskej 
osady bola spoločenská miestnosť upravená 
ako kaplnka, ktorá sa využíva na bohoslužob
né a kultúrne účely. 

Teologický inštitút pri Kňazskom seminári 
sv. Gorazda v Nitre je zapojený do  projektu 
Komunity Kráľovnej pokoja v Radošine Na 
realizáciu uvedeného projektu poskytol v roku 
1993 Ján Chryzostom kardinál Korec, nitrian

sky biskup, biskupský kaštieľ v Radošine. Do 
tohto zariadenia sú prijímaní chlapci zväčša 
rómskeho pôvodu, ktorí sa po skončení ústav
nej výchovy nemôžu zaradiť do normálneho 
spoločenského života. Komunita začala praco
vať s piatimi rómskymi chlapcami, ktorí sa po 
skončení pobytu v detskom domove nemali 
kam uchýliť. Počas piatich rokov uviedli kaštieľ 
svojpomocne do prevádzky a dnes žije v ko
munite 26 rómskych mladíkov, ktorí sa s po
mocou rôznych inštitúcií, vrátane Kňazského 
seminára sv. Gorazda, usilujú pripraviť sa na za
členenie do spoločnosti. Formou prednášok, 
diskusií a celodenných programov prechádza
jú obyvatelia tejto komunity formáciou v oblasti 
osobnostnej, psychologickej, spoločenskej, ná
boženskej, kultúrnej a pracovnej. 

Cieľom pomoci je chrániť týchto mladých 
mužov pred negatívnymi spoločenskými javmi 
a zároveň im pomôcť hľadať a vytvárať vhodné 
podmienky na samostatný vstup do spoloč
nosti. 

Fakulta v Bratislave sa zapája do evanje-
lizácie rómskeho obyvateľstva v rámci peda-
gogicko-katechetickej činnosti študentov 
(vyučovanie náboženskej výchovy na školách) 
a špeciálne sa pastoráciou Rómov zaoberajú 
naši pedagógovia v lokalite Pezinok-Grinava 

Napríklad na Vianoce 2001 pokrstili 30 mla
dých Rómov, ktorým i naďalej venujú všestran
nú starostlivosť. 

Ciele našej práce s rómskou mládežou vy
plývajú z poslania univerzálnej Cirkvi, ku ktoré
mu nás povoláva Evanjelium: 

- Vytvoriť podmienky pre angažovanost Rómov 
či „gadžov" za ľudské a duchovné povzne
senie Rómov. Sociálno-politické a kultúrne 
podmienky zapríčiňujú stavy chudoby, osa
motenosti, vylúčenia, ktorých obetami sa veľ
mi často stávajú Rómovia. 

- Otvoriť sa životu Rómov, poznať ich a umož
niť im, aby rozvíjali svoju kultúru, pozdvihnúť 
ich dôstojnosť ako Božích detí a plnopráv
nych členov Cirkvi. Toto úsilie má v duchu 
univerzality Cirkvi zjednocovaciu úlohu. 

- Urobiť evanjeliové posolstvo konkrétnym a ži
vým, aby podľa neho ten druhý, najmá ten 
najopustenejší, bol .živým vtelením Krista". 

- Byť výrazom otvorenosti a srdečnosti Cirkvi 
a majoritnej spoločnosti. 

- Naučiť sa v bratskej a radostnej jednote pri
jímať rozdielnosť členov spoločnosti, rôznost 
mentalít, chariziem, jazykov, ideologických 
tendencií. 

Vil iam Judák, dekan CMBF UK 
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Študentským perom 

Národ si slobodu musí zaplatiť krvou 

O generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi sa 
toho už popísalo dosť. Vieme o jeho zásluhách pre 
slovenský národ, aj to, že zahynul pri leteckom 
nešťastí. Tento rok si pripomíname 80. výročie jeho 
úmrtia a bolo by zaujímavé spoznať túto výraznú 
osobnosť našej histórie nielen ako ministra vojny a 
skvelého diplomata. A keďže sme študenti, posvie
time si na M. R. Štefánika - študenta. 

Na evanjelické lýceum v Bratislave chodil tri roky a 
učiteľ ho opísal takto: „Bol žiak pilný, príkladný, po 
vedách dychtivý. Medzi stodvadsiatimi žiakmi bol 
prvý..."Ako desaťročný odišiel do Šoprone, neskôr 
do Sarvaša. Vyučovanie i výchova v týchto školách 
prebiehali v duchu odnárodňovania. Milan však ne
zabudol na svoj pôvod a z a  materinskú reč sa 
nehanbil. Nenávisť maďarských spolužiakov voči 
iným národnostiam pocítil na vlastnej koži počas 
osláv 1000. výročia príchodu Maďarov do dunajskej 
kotliny. A j  napriek vyhrážkam, že  ho zhodia z balkó
na, odmietol vyjadriť úctu Lajosovi Kossúthovi Kvôli 
tomuto nepríjemnému incidentu mu hrozilo vylúče

nie zo školy - nestalo sa tak len vďaka podpore pro
fesorov slovenského pôvodu, s ktorými mal mladý 
Štefánik vynikajúce vzťahy. 

Absolvoval Českú vysokú školu technickú v Pra
he, kde sa mu dostalo kvalitného astronomického 
vzdelania, po ktorom vždy túžil. Niekoľko semestrov 
strávil v Zürichu a Miláne, kde zbieral cenné skúse
nosti a vedomosti na dokončenie dizertačnej práce 
O novej hviezde Cassiopei Za doktora filozofie pro
moval v roku 1904 Tu sa končí život študenta 
Milana Rastislava Štefánika - nastupuje do prvého 
zamestnania v o  hvezdárni v Paríži. 

Svoj plnohodnotný život charakterizoval slovami 
„Žil som krásny život, prežíval som večnosť v sekun
dách." Jeho predčasná tragická smrt' otriasla Slo
venskom. Dobová tlač vyzývala ľudí. aby zahalili 
svoje príbytky do smútočného rúcha a podľa naria
denia mestskej rady bolo povinnosťou obyvateľov 
„poskytnúť prístrešie cudzincom, ktorí sa prišli 
naposledy rozlúčiť so Štefánikom" 

Dana Chudá 

Vírusový strašiak znova aktuálny Bitúnok č. 5 

д jfáj, lásky čas. Hlúpo 

1 V l  znejúci slogan pre 

nezaľúbených. Kam sa 

máme my takto „postihnuti" 

v piatom mesiaci skryt? Aby 

sme nekazili idylický čas 

druhej polovici sveta? Lebo 

väčšina sa hrá. Pretože 

všetko je to len o chémii. 

A kto si mysli opak, tomu 

veru niet pomoci. Veď každý 

na to raz príde, že zamilo

vané piesne sa nezakladajú 

na pravde a píšu ich na 

lásku už dávno neveriaci 

ľudia. Ešte že v máji svieti 

ostré slnko, núti tak odvracať 

pohľad nielen od jeho 

paprskov, ale aj početných 

vytešených párikov, kráčajú

cich ruka v ruke v ústrety 

nám, čo sa tomu všetkému 

zubami-nechtami „bránime". 

Človek chce byt iba tolerant-

SLOBODA 

K v a p k y  d a ž ď a  k lopú n a  

o k n o ,  

s ú s m e v o m  n a ň  padajú.  

V e d i a ,  ž e  r a z  p r í d e  s lnko,  

j e h o  lúče ich z o h r e j ú  

a o n i  s a  s ľ a h k o s ť o u  pary  

o p ä ť  v z n e s ú  k n e b e s i a m  

S ú  v o ľ n é .  .. N i e  a k o  j a ,  

č o  s i  z a v r e t á  vnútr i  

l e n  štyri  s t e n y  o b z e r á m . . .  

Petra 

Pomaly sme už zabudli na to, 
akú veľkú hrozbu pre náš počí
tač predstavujú rôzne vírusy. 
V poslednej dobe do ich roz
vetvenej rodiny pribudli ďalšie, 
šíriace sa prostredníctvom 
elektronickej pošty. 

Prvým z nich je e-mail s ima
ginárnym šetričom obrazovky 
v prílohe pod názvom Budwei-
ser Frogs. Otvoriť ho je riskan
tné, lebo vymazáva obsah 
harddisku a zverejni na inter
nete vaše užívateľské heslá. 

Najbezpečnejšou obranou 
pred ním je okamžité vymaza
nie celého mailu. Proti tomuto 
vírusu zatiaľ neexistuje obra
na, varuje firma Microsoft. 

Druhým nebezpečným víru
som je mail, ktorý prichádza 

Začína sa skúškové obdobie, 
postrach pre študentov. Krátke 
prehýrené noci sa menia na 
krátke noci nad knihami. Opýtali 
sme sa študentopv, či majú 
nejaký špeciálny trik, ako si 
zapamätať čo najviac. 

Júlia, 20: Môj tip je, že  keď 
čítam, tak spojím palec, uka
zovák a prostredník. Tak sa vraj 
uzavrie okruh myšlienok. Držím 
ich v troch prstoch a nemôžu 
uletieť. Myslím, že  to funguje. 

Milan, 21: Aby som si zapamä
tal čo najviac informácii, pripra
vujem sa na skúšky tesne pred 
nimi - jednu, najviac dve noci. 
V noci je  všade pokoj a ticho, 
takže človek rýchlejšie vstrebe 
potrebné fakty. 

Zuzana, 20: Uprednostňujem 
prípravu tesne pred skúškou 
Obyčajne, ak sa aj učím týždeň, 
dva dopredu, zapamätám si 
menšie množstvo informácií ako 

poštou v podobe vtipu Červíci. 
Doslovné znenie textu je „Cau 
posílám ti cerviky tak se na to 
podivej (virus to neni)". Po 
otvorení prílohy a spustení 
začne po obrazovke maľovať 
červíky, kľukaté farebné čiary a 
zobrazí odkazové pole s tex
tom: Press restart button to 
close this application. (Reitar-
tovanim počítača sa aplikácia 
zatvorí.) Vírus je zákerný, po
čas tohto procesu sa sám 
rozošle na všetky mailové 
adresy, ktoré v počítači nájde. 
Obrana pred nim neexistuje, 
najrozumnejšie je nedôvero
vať cudzím mailom s nezná
mym názvom a obsahom a bez 
váhania ich mazať. 

Michaela Antašová 

za jednu noc. Vtedy sa snažím 
byť maximálne v pohotovosti, to 
znamená, že  celú noc popíjam 
zelený čaj, kávu, jem guaranu a 
lecitin, ktorý posilňuje pamäť. 
Funguje to. Na čas, ktorý potre
bujem, som skoncentrovaná, 
svieža a pokojná. 

Veronika, 21: Naliať sa litrom 
nesky, zapáliť si lampu nad 
hlavou a sústrediť sa len na to, 
čo čitam. Odporúčam čas medzi 
21.00 - 2.00, potom od 7.00 -
9.00. V iné hodiny to ani  
neskúšajte, nefunguje to. 

Petra, 20: Zelený čaj a guara
nu. Keď cítim, že začínam byť 
unavená, uvarím si silný zeleny 
čaj. Uprednostňujem učiť sa 
v noci. Pomáha mi to prekonať 
únavu 

Denisa 20: Učím sa len v noci, 
všade je ticho, nikto neotravuje, 
môžem sa lepšie koncentrovať 

Dorota Kráková 

Recenzia 
Kurt Vonnegut 
Bitúnok č S alebo Detská kri

žiacka výprava 
Počas druhej svetovej vojny 

Američan nemeckého pôvodu 
Kurt Vonnegut boioval v Európe 
Spolu s mymi americkými voiak 
mi sa dostal do nemeckého 
zajatia, kde sa stal svedkom 
bombardovania mesta D f A i d a  
ny. ТЗЮ skúsenosť ho mšptro 
vala k napísaniu románu Bitúnok 
číslo 5. alebo Detská križiacka 
výprava. 

Máme teda do činenia s kni
hou o druhej svetovej vojne 
Zabudnite však na monotónne 
príbehy o hrôzach fašistickej 
agresie a hrdinských výkonoch 
partizánov. Vonnegutove romá
ny sú plné prekvapení 

Kurt Vonnegut je známy pre
dovšetkým ako autor sci-fi. 
V Bitúnku č. 5 však vedecko-fan-
tastické prvky majú skôr ironický 
až  parodický charakter. Vďaka 
zvláštnemu daru od 
mimozemšťanov hlavný hrdina 
Billy Pilgrim prestal vnímať 
lineárnosť času, preto sa v ňom 
dokáže voľne pohybovať 
Okrem toho stretáva rôzne 
bizarné postavy, akou je  
neúspešný autor sci-fi Killgor 
Trout. 

Tieto prvky však len spestrujú 
text. ktorého hlavnou témou 
ostáva vojna Americké bojové 
jednotky sú tu predstavené ako 
skupinky vystrašených chlapcov, 
preto druhy názov románu je 
Detská križiacka výprava 

Tento príbeh je reflexiou sku
točných udalosti, obohatenou 
zvláštnosťami autorovho vníma
nia reality Preto robi z čítania 
románu mimoriadne prijemný 
zážitok 

Viktor Tverdokhhbov 

ny... 

Voľačo sa s tým svetom 

musi diať. Alebo to nikto ne

vidí? Niekto hľadá, nenachá

dza, znova hľadá a opäť nič, 

potom rezignuje. Druhí 

nájdu. Je to nespravodlivé. 

Radšej nech sa vráti 1. máj a 

všetky tie robotnícke sviatky. 

Kto mohol napísať takýto 

text? Mali ste pravdu, čo ste 

si po celý čas mysleli, že len 

človek, ktorý sa práve ro

zišiel... 

Kristína Fényesová 

Predskúškové „čáry-máry" 

Túto stranu pripravili študenti 2. ročníka Katedry žurnalistiky FiF UK pod vedením Alexandry Hinkovej 


