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NASA UNIVERZITA 
Francúzsky molekulárny biológ prof. Piotr Slonimski 

sa stal novým čestným doktorom Univerzity Komenského 

S 

Na mramorovú dosku v Rektorskej sieni UK 
pribudlo meno nového čestného doktora Uni
verzity Komenského - prof. Piotra Slonimského, 
emeritného profesora Univerzity Pierra a Marie 
Curie v Paríži a člena Francúzskej akadémie 
vied. 

Čestný titul doctor honoris causa tejto výz
namnej osobnosti svetovej vedy, duchovnému 
otcovi molekulárnej biológie kvasiniek, udeli
la Univerzita Komenského dňa 29. mája 2002 
v Aule UK na Slávnostnom zasadnutí Vedeckej 
rady UK rozšírenej o vedecké rady fakúlt UK 
Návrti na udelenie tejto najvyššej akademickej poc
ty prof P Slonimskému podala Vedecká rada 
Prírodovedeckej fakulty UK, s ktorej Katedrou bio
chémie laboratóriá prof. Slonimského už dlhodo
bo spolupracujú. 

Prof. Slonimski zasvätil celý život výskumu kva
siniek, ich genetickému správaniu, bol jedným 
z iniciátorov sekvenovania celého ich génomu 
Práve prof. Slonimski so spolupracovníkmi zistili, 
že mnohé kvasinkové gény sú tie isté, ako sú gé
ny ľudské a toto poznanie bolo rozhodujúce pre 
prácu na zostavení genómu človeka. Túto sku
točnosť vyzdvihol v slávnostnom prejave i rektor 
UK prof. F. Devínsky, keď povedal, že .... keď 
vedci pracujúci na projekte ľudského genómu 
26. júna 2000 oznámili svetu, že dekódovali ľudský 
genóm, že sú schopní prečítať približne 90 % ľud

skej DNA bolo to dielo a viíazstvo ay pána profeso-
ra Slonimského." 

Prof P Slonimski sa narodil 9 novembra 1922 
vo Varšave, počas druhej svetovej vojny študo
val medicínu na tajných univerzitách vo Varšave 
a v Krakove. Po ukončení štúdia na krakovskej 
univerzite absolvoval študijný pobyt v Para a po 
návrate do Poľska pôsobil vrakoch 1945 - 1947 
ako asistent embryológie na Varšavskej univerzite 
Opát sa však vrátil do Francúzska tentoraz už na
trvalo a začal sa naplno venovaf molekulárnej ge
netike Život a vedecká kanéra prof Slonimského 
v mnohom pnpomínajú osud Mane Cune-Sklo-
dowskej. i keď. pochopiteľne so 60 ročným časo
vým posunom Tak ako bola ona aj on je pofske; 
národnosti, obaja urobili svoju úspešnú vedeckú 
kariéru vo Francúzsku, obaja prispeli zásadnými 
objavmi k rozvoju svetovej vedy. Vedecké dielo 
prof. P. Slonimského bolo opakovane navrhované 
na Nobelovu cenu. A že Nobelovu cenu na rozdiel 
od Marie Curie nezískal, zapríčinilo iba to. že 
v oblasti jeho vedeckého záujmu bolo každým ro
kom priveľa kandidátov na toto prestížne ocenenie 
Nepochybne však jeho prínos do vedy, rovnako 
ako originálnosť výsledkov, ktoré získal, možno po
rovnať s výkonom pani Marie Curie-Sklodowskej. 

(Slávnostný prejav rektora UK ргЫ. F. Devínskeho, 
ako aj prednášku prof. P. Slonimského prednesenú 
pri tejto príležitosti, prinesieme v septembrovom 
čísle nášho spravodaja.) (jh) 
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Granty mladým po šiesty raz 

úhrnom 

Stačí šest ročníkov Grantov UK pre mladých pracovníkov na to, aby s me mohli hovoriť o tradícii? Najmä ak nevieme, či budeme 
mať na jej udržiavanie aj v budúcnosti? 

Zatiaľ sa Granty rozvíjajú utešene. Ak si pozrieme len strohé čísla o počte 
prihlášok, úspešnosti a o výške prostriedkov, ktoré sa na tento chvályhodný 
účel za tých šesť rokov rozdelilo, vidíme výrazný rast. Výrečne o tom hovorí 
priložená tabulka. S výnimkou roku 2000, keď boli všetky cifry nižšie (ale aj 
počet žiadateľov), všetky čísla stúpajú a najmä objem prostriedkov. Za šesť 
rokov sa zvýšil viac ako sedemnásobne, kým počet záujemcov ani nie troj
násobne. To znamená, že väčšina Grantov UK pre mladých pracovníkov 
svojím objemom prevyšuje mnohé granty udeľované agentúrou VEGA, ktorá 
je métou väčšiny našich výskumníkov, ktorí už „prerástli" vekovú kategóriu 
spadajúcu do okruhu Grantov UK. 

počet 
žiadostí 

73 

104 

udelené 
granty 

44 

57 

celková 
suma 

v tis. Sk 

482 

710 

813,5 

717,4 

z toho 
kapitály 
v tis. Sk 

môcť univerzita na granty použiť Preto ani nemožno presne uviest v propo
zíciách, na aké účely sa budú môcť pridelené prostriedky použiť Doposiaľ sa 
situácia z roka na rok zlepšovala a vlani mohol rekťor UK dokonca zaviesť 
novinku - pndefovanie kapitálových prostriedkov Nie síce v omračujúcej 
výške, ale a| tak boli mnohí žiadatelia o grant prekvapení ked dostali aj tieto 
prostnedky, lebo v propozíciách bok) uvedene že sa môžu uchádzať len o fi 
nancovanie bežných výdavkov Na r 2002 už boli na túto možnosť nezáväz
ne upozornení, ale napokon to predsa vyšlo a komisia mohla pndefovať .ka 
pitáty" a| s pnhliadnutím na potreby žiadateľov 

Hoci Granty UK nie su pretekárskym koltxšťom predsa sa fakulty pozerajú 
aj na to. ako c h  nominanti obstáli Je to napokon výrazný pnspevok vytepiu 
júci matenálové zabezpečenie výskumnei práce a do istei miery aj pnstrop-
vé vytavenie, ktoré je málokde v uspokofvom stave Ak nebeneme do uvahy 
fakulty s veľmi malým počtom žiadateľov celková úspešnosť ostatných takun 
sa pohybuje okolo 50 % a to bez akejkoľvek snahy o nivelizáciu a ptoine 
rozdělován ie 

V tomto roku sa prideľovali prostriedky prednostne na material а карлагу 
okrem neveľa výnimiek, najčastejšie na počítačové vybavenie. Peniaze na 
cestovné sa ušli len tam, kde sa cestuje kvôli odberom materiálu, čo sklama
lo mnohých, ktorí chceli vycestovať na odborné podujatia, aby tam prezen
tovali výsledky svojej práce. 

Udeľovanie Grantov UK mladým pracovníkom je radostná udalosť. 
Konštatoval to aj rektor UK prof. F. Devínsky na odovzdávaní dohôd 
úspešným uchádzačom dňa 14, mája 2002 v Rektorskej sieni UK, čo 
dodalo celej udalosti slávnostný rámec Už sme si zvykli, že rovnako pote
šiteľné je aj hodnotenie správ riešiteľov grantových úloh za uplynulý rok. Za
iste aj teraz vznikne rad hodnotných publikácií, v ktorých hádam už nebude 
chýbať zmienka o tom, odkiaľ pochádzali prostriedky na ich vypracovanie. 

Dušan Mlynarčík 

2 288 1 000 

3 799 1 336 

8 809,9 2 336 

„Mladé granty" sa teda na našej univerzite už ujali a zakorenili, vykryštali
zovalo sa aj ich organizovanie. Je to dosť náročná procedúra, vyžadujúca si 
aspoň tri mesiace rozsiahlej práce jednak administratívy ako aj grantovej 
komisie. Procedúra od pnjatia žiadosti' cez ich registráciu, posudzovanie, až 
po konečné (neľahké) rozhodnutie, si žiada svoj čas a vynaloženie nemalé
ho úsilia Nehovoriac o tom. že k tohoročným 199 žiadostiam treba prirátať aj 
98 správ o vyriešení grantových úloh za vlaňajšok, ktoré sa tak isto musia 
prelúskať, zhodnotiť (aj po stránke účelnosti čerpania prostriedkov) a napo
kon uzavrieť. 

Členovia grantovej komisie dostávajú podľa svojho odborného zamerania 
balíky projektov a hodnotia ich po každej stránke, pričom si zväčša pnberajú 
na pomoc dalších odborníkov - špecialistov. Výsledkom je kategorizácia (A, 
B a C) a určenie poradia v každej z nich. Treba podotknúť, že v doterajších 
ročníkoch sa nikdy nepodarilo udeliť granty ani všetkým uchádzačom z kate
górie A, čo bolo dané finančnými možnosťami. Aj tak ale úspešnosť výrazne 
prevyšuje to, s čím môžu rátať uchádzači o „velké" medzinárodné granty. 
Velký počet našich mladých pracovníkov zaradených do kategórie A na 
druhej strane však svedčí o tom, že bol splnený jeden z cieľov Grantov UK -
že sa naši mladí naučili písať projekty a po získaní grantov ich aj zmysluplne 
použiť. Na druhej strane ešte nie všetci sa naučili, že záverečná správa o rie
šení projektu je vtedy dobrá, ak priložené publikácie obsahujú poďakovanie 
za Grant UK a jeho číslo. 

Problémom celého systému Grantov UK je a asi aj ostane to, že v čase 
uverejnenia výzvy na podávanie žiadostí nik nevie, kolko prostriedkov bude 

Prezentácia koncepcie 6RP 
Na pôde Univerzity Komenského sa dňa 

14. 5. 2002 uskutočnila prezentácia kon
cepcie 6. rámcového programu výskumu 
a vývoja Európskej únie 

V otváracom prejave rektor UK prof. F. Devín
sky vyzdvihol 6RP ako výzvu pre všetkých 
akademických pracovníkov univerzity, ktorí ma
jú záujem o získanie nových partnerov a o per
manentnú výmenu informácií o stave vedy, 
výskumu, vývoja a technológií v európskom 
kontexte 

Dr. Drobná predstavila kanceláriu európ
skych programov a upozornila na možnosť 
pripraviť tzv. „Expression of Interest" - vyjad
renie záujmu spolupracovať vo vybraných 
prioritách programu a doplniť priority o nové 
kľúčové slová, ktoré v súčasnosti chýbajú v tex
toch jednotlivých tém programu. 

Príspevky prednášateľov priblížili ciele, ob
sah, nástroje nového 6. rámcového programu. 
Stručné a prehľadné oboznámenie s novými 
aktivitami bolo veľmi užitočné a podnietilo po
merne bohatú diskusiu. 

(dd) 

Konferencia Európsky výskum na križovatke 

Pri príležitosti otvorenia 6. Rámcového programu pre vedu a techniku sa bude v dňoch 11. - 13. no
vembra 2002 konať v Bruseli aj medzinárodná konferencia Európsky výskum na križovatke 
(European Research at the Crossroad). Registračné formuláre sú k dispozícii na internetovej adrese 
http://europa.eu.int/comm/research/conferences/2002/index_en.html 

Workshop o vedeckolechnickej infrastruktuře v kandidátskych krajinách 
V rámci konferencie Európsky výskum na križovatke sa uskutoční workshop venovaný otázkam a prob

lémom spojeným s udržiavaním, budovaním a obnovovaním VT infraštruktúry v kandidátskych krajinách 
(prístrojové vybavenie, budovy, databázy, knižnice). Vzhľadom na to, že ide o vitálnu otázku dalšej exis
tencie a konkurencieschopnosti výskumnej základne v kandidátskych krajinách a osobitne v SR, bolo by 
vhodné, aby SR využila príležitosť a jej reprezentanti aktívne vystúpili na workshope Zámerom work-
shopu nie je konštatovať súčasnú neutešenú situáciu, ale hľadať a ukázať cestu riešenia aj prostredníc
tvom nástrojov, ktoré ponúkajú VT programy Ell.  (dm) 

O s p r a v e d l n e n i e  
V májovom čísle Našej univerzity sme uverejnili slávnostný prejav rektora UK proť F Devínskeho 

prednesený pri príležitosti udelenia čestného doktorátu UK proľ A Huchovi Nami publikovaný záver 
prejavu, ktorý pán rektor predniesol v nemeckom jazyku, obsahoval niekoľko pravopisných chýb, za 
ktoré sa pánovi rektorovi UK ako aj naším čitateľom ospravedlňujeme 

Správny text je nasledovný 
Sehr geehrter Herr Professor Huchl Es ist eine grosse Ehre für die Comenius Universität Sie 

als Mitglied ihrer akademischen Gemeinde autzunehmen und Ihnen das Ehrendoktorat zu 
verleihen. (I^) 
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Viac poznať, znamená viac komunikovať 
Študenti Ústavu medzinárodných vzťahov 

a aproximácie práva PRAF UK mali túto jar mno
ho podnetov na medzinárodnú spoluprácu a na 
aktivity, ktoré im umožnili nahliadnuť do diania v kra
jinách Európskej únie. Už tradične sa v dňoch 
9. a 19. apríla 2002 zúčastnili vzájomných vý
menných návštev na Diplomatickej akadémii vo 
Viedni, pri ktorých obe strany vytvorili také pod
mienky a program, ktoré zabezpečili poznávanie 
nielen zahraničnej politiky oboch štátov, ale aj cel
kovej vnútropolitickej klímy. Študenti ústavu mali 
možnosť zúčastniť sa vo Viedni na zaujímavých 
prednáškach tak v Informačnom centre OSN ako 
aj na OECD. 

Na tieto aktivity nadviazala i prednáška Dr. J. Tis-
zovského z Informačného centra OSN, ktorý 
počas návštevy Bratislavy dňa 30. apríla 2002 
zaujal svojím vystúpením nielen študentov Ústavu, 
ale i študentov PRAF UK. Centrum opätovne, tak 
ako i minulý rok, zorganizovalo v dňoch 21. až 
24. mája 2002 študentské fórum, na ktorom štu
denti riešili problematiku trvalo udržateľného roz
voja, globalizácie a individuálnej zodpovednosti. 
Slovensko na študentskom fóre reprezentovali štu
denti Ústavu spolu so študentmi Právnickej fakulty 
UMB v Banskej Bystrici. Spolu s nimi sa fóra zú
častnili i študenti z Maďarska a zo Slovinska. 

V mesiaci máji sa mohli všetci, ktorí sa zaujímajú 
o frankofónnu oblasť a o právne dimenzie rozvoja 
Európskej únie, zúčastniť na francúzskom týždni 
prednášok, ktoré za podpory Velvyslanectva Fran
cúzskej republiky v SR začali v pondelok 13. mája 
problematikou riešenia ústavnoprávnych otázok 
vstupu do EÚ. Tému na pôde ústavu predniesol 
prof. Dr. Philipp Terneyre z francúzskeho Pay et 
des Pays de I Adour. Jeho prednáška bola naozaj 
podnetným zamyslením nad blízkou budúcnos
ťou, v ktorei sa ocitne i slovenský právny systém 
a všetky jemu podrobené subjekty, naznačovala, 
čo všetko môže očakávaf slovenská veřejnost od 
komunitárneho práva, akým spôsobom by mohol 

byť modelovaný život občana v právnom štáte, 
ktorý by bol súčasťou Únie. 

Európskemu univerzitnému centru na Univerzite 
v Nancy, ktorý vedie riaditeľ Jean Denís Mouton, 
sa v roku 2000 podarilo získať projekt francúzskej 
vlády na podporu vzdelávacích aktivít pre Sloven
skú republiku. Projekt naďalej pretrváva a vďaka 
nemu prišli v máji t.r. na Ústav dvaja mladí, eru
dovaní právnici - pani prof. Nolwenn Peton 
a pán prof. Franck Richard Kieffer, ktorí zamerali 
svoje prednášky na problematiku Európskeho 
súdneho dvora, na jeho význam, funkcie, kompe
tencie a juridikatúru. Akademický život nám v tých
to dňoch skomplikoval len zápočtový týždeň, 
pretože študenti, síce sviatočne vyobliekaní, sa 
netlačili pred našou posluchárnou, ale pred dve
rami svojich skúšajúcich na „predtermíny". Škoda, 
že ich bolo na prednáškach pomenej, prišli o veľa, 
ale žiaľ, nemohli sme si časovo vyberať Naši hos
tia strávili v Bratislave dva dni a okrem predná
šok si so záujmom prezreli aj historické pamiatky 
mesta. 

Medzinárodné kontakty ústavu nie sú len fy
zické, ale treba povedať, že sú i virtuálně. Iste stál 
za pokus počítačový „chat" s profesormi a štu
dentmi Univerzity v talianskej Modene, ktorý 
v dňoch 10. a 26. apríla 2002 realizovali štu
denti Ústavu, PRAF UK, spolu so študentmi 
práva z Banskej Bystrice Z „chatu" sa vykľulo 
vymieňanie e-mailov k najrôznejším otázkam fun
govania Európskej únie a k otázkam vstupu Slo
venskej republiky do tohto konglomerátu štátov 
Do komunikácie sa zapájali i študenti z Rumun
ska. Letný semester vždy ubehne veľmi rýchlo. 
Veľa podujatí, možností, podnetov, ale aj systema
tickej práce a štúdia. A málo peňazí. Tak to tu už 
chodí, najmä na našej univerzite J .  rečí sa nena-
ješ," hovorí jedno slovenské príslovie. Ale komu
nikovať treba. A nebýva to zadarmo. 

PhDr. Želmíra Zelenáková 

Európsky kurz konferenčného tlmočenia 

Pre Slovenskú republiku bude tento rok z hľadiska predvstupových rokovaní s Európskou úniou 
kľúčovým. Očakáva sa, že Európska komisia vo svojej pravidelnej hodnotiacej správe o pokroku 
kandidátskych krajín odporučí, s ktorými krajinami sa začnú v roku 2003 rokovania o zmluve 
o pristúpení. Slovenská republika má šancu byt medzi prvými, o ktorých sa rozhodne, že sú pri
pravení na členstvo v Európskej únii. 

Práve tento fakt si vyžaduje prípravu kvalitných tlmočníkov, schopných pôsobiť pri európskych 
inštitúciách. Súčasný stav je z hľadiska budúcich potrieb v tejto oblasti neuspokojivý, preto reago
vala Filozofická fakulta UK na požiadavku európskych orgánov na zorganizovanie a prípravu 
týchto tlmočníkov v spolupráci s Európskou komisiou a Európskym parlamentom EÚ. Ide 
o veľmi náročný a hlavne špecifický projekt z dvoch hľadísk: 

Po prvé je špecifický v tom, že potenciálni uchádzači už pri vstupe do kurzu musia preukázat 
vysoký stupeň jazykovej a kultúrnej kompetencie, schopnosť komunikovať v materinskom jazyku 
a príslušných cudzích jazykoch, mat tlmočnícke vlohy, rečové, psychické i ďalšie nevyhnutné 
predpoklady pre tlmočenie, všeobecný rozhľad a orientáciu v domácej, medzinárodnej a predo
všetkým európskej politike a ekonomike. 

Po druhé je špecifický v tom, že na jeho priebehu sa budú podieľať aj aktívni tlmočníci už pô
sobiaci v európskych inštitúciách. 

Uvedený kurz bude dvojsemestrový, účastníci kurzu si hradia jeho náklady v sume 35 tis. Sk za 
semester. Podmienkou účasti je ukončené vysokoškolské magisterské štúdium. Po skončení 
kurzu a záverečných skúškach obdržia certifikát o absolvovaní štúdia a na základe neho sa budú 
môcť uchádzať o absolvovanie skúšok, ktoré organizuje Európska únia a uchádzať sa o pôsobe
nie v jej štruktúrach ako tlmočníci. 

Obsahom kurzu okrem úvodných teoretických prednášok, ako je napr. Teória a história tlmo
čenia, Tendencie v súčasnej slovenčine, Technika rétorického prejavu, Diplomatický protokol, 
bude predovšetkým orientácia na pamäťové cvičenia, konzekutívne a simultánne tlmočenie a zdo
konaľovanie sa v notačnom systéme. 

Prijímacie skúšky na uvedený kurz sa uskutočnili 22. - 24. mája 2002 a prijatých bolo 14 uchá
dzačov a dvaja náhradníci. Kurz začne 3. októbra 2002. 

Doc. Dr. Taida Nováková, CSc., 
vedúca Katedry germanistiky, škandlnavistiky a nederlandistiky FIF UK, 

hlavná koordinátorka projektu 

Vznikla nová fakulta UK 
FAKULTA 

SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED UK 
Po súhlase Akademického senátu UK 

a kladnom vyjadrení Akreditačnej komisie 
vlády SR založil rektor UK prof. F. Devínsky 
dňa 5. júna 2002 novú fakultu Univerzity 
Komenského - Fakultu sociálnych a ekono
mických vied UK. 

Výučba na Fakulte sociálnych a ekonomic
kých vied UK sa začína školskom roku 2002/03, 
a to na bakalárskom stupni vzdelávania v na
sledovných študijných odboroch denného 
štúdia: 
- aplikovaná psychológia 
- európske štúdie a medzinárodné vzťahy 
- aplikovaná ekonómia a teritoriálne štúdie 

Predpokladaná dĺžka štúdia je 6 semestrov. 
Hodnotenie štúdia je kompatibilné s ECTS 
systémom a predstavuje 180 kreditov. Základ
nou podmienkou prijatia na štúdium je úspeš
né absolvovanie úplného stredoškolského 
vzdelania ukončeného maturitou. Od prvého 
ročníka bude významná časť výučby prebiehať 
v anglickom jazyku a preto je nevyhnutná jeho 
aktívna znalosť. 

Termín podávania prihlášok je do: 
11.10.2002 

Termín konania prijímacej skúšky. 
21.10.2002 

Poplatok za prijímade konanie je 1 000,- Sk 
a uchádzači o štúdium ho uhradia na adresu 

818 06 Bratislava, Šatárikovo nám. 6, 
číslo účtu: 17807062,0720. 
Ústrižok o zaplatení poplatku treba nalepiť 

na 3. stranu prihlášky. 
Pnjímacia skúška sa koná z matematiky a an

gličtiny a obsahuje písomnú časť vo forme testu, 
v prípade angličtiny písomný test v kombinácii 
s testom hovorovej angličtiny Hodnote^-e vý
sledkov prijímacej skúšky bude anonymné 
a ich spracovanie bude plne automatizované. 
Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené 
dňa 22. 10. 2002 na vývesnej tabuli fakulty na 
ul. Odbojárov 10 v Bratislave. 

Ďalšie informácie: 
- prihlášky sa podávajú na adresu: 

Pedagogické oddelenie 
Rektorátu Univerzity Komenského, 
Šafárikovo nám. 6. 818 06 Bratislava 
(tel. 592 44 339. 592 44 242, fax. 592 44 202). 

- k prijímacej skúške sa vyžadujú vedomosti 
na úrovni gymnaziálneho učiva 

- uchádzač si môže podať jednu prihlášku na 
štúdium na fakulte na predpísanom tlačive 
a v prípade záujmu môže vyznačiť prioritu štu
dijných odborov, 

- bez potvrdenia o úhrade poplatku nebude 
prihláška zaregistrovaná, 

- fakulta nebude poskytovať dodatočne, resp 
náhradné termíny prijímacej skúšky, 

- uchádzač musí priniesť so sebou maturitné 
vysvedčenie alebo jeho notáreky overenú kó
piu a preukaz totožnosti (občiansky preukaz 
alebo pas). 

- pozvánku na prijímaciu skušku s uvedením 
miesta a hodiny jej konania dostanu ucha-
dzači písomne najneskôr do 18. 10. 2002 
Tieto informácie budú zverejnené aj na inter-
netovej stránke fakulty, www fses.umbask 

- všetky podstatne informaae ohladne prjima-
cieho konania budú zverejnené na výveske 
fakulty, ktorá je umiestnená v budove UK na 
ul. Odbojárov 10 v Bratislave a podrobnejšie 
informácie o organizáai а obsahu štua-a bu
dú zverejnené od 1. 7 2002 aj na vyššie uve
denej intemetovej adrese. Od tohto termínu 
je možné tiež zasielat e-ma,iom otázky na 
adresu: fses2002s#fses.uniba.sk 

Předpokládá sa. že fakulta v алаЗелтскот 
roku 200203 prijme pnbližne 80 študentov 
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Čo spája matematiku a teológiu? 

Na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK sa 
v dňoch 2. - 3. mája 2002 konalo sympózium 
na tému Matematika a teológia. Popri EBF UK 
bol spoluorganizátorem podujatia aj Matematický 
ústav SAV a vďaka za organizačnú pomoc patrí 
najmä prof. Riečanovi a prof. Dvurečenskému. 

Téma sympózia bola svojím spôsobom stano
vená odvážne, lebo v minulosti nebývalo zvykom 
spájať tieto dva odbory. Priebeh sympózia bol však 
pnjemným prekvapením. Zúčastnilo sa na ňom pri
bližne 70 účastníkov a zaregistrovali sme sedem
násť tém od popredných slovenských matematikov, 
ktorí majú pozitívny vzťah k teológii a ktorí pri svo
jej práci sa nejako dostali do kontaktu aj s teológiou. 
Teoretická matematika totiž preniká až do kozmo-
lógie, pracuje s pojmom nekonečna, čo vzbudzuje 
aj teologické úvahy. 

Diskusie boli veľmi živé. Prof. Petr Hájek z Českej 
akadémie vied z Prahy nás oboznámil s rovnicami 

Kurta Gódela (v USA pôsobil v blízkosti Einsteina) 
o matematickom ontologickom dôkaze existencie 
vyššej bytosti. Aj teológovia však konštatovali, že 
nejde o dôkaz, ale len o predpoklad možnosti exis
tencie vyššej bytosti na základe matematických 
rovníc. Ďalší matematici hovorili o rôznom poníma
ní nekonečnosti v matematike (doc. Zlatoš). o teó
riách amerického matematika Georga Spencera 
Browna, ktorý svojimi rovnicami opäť hľadá spo
jenie medzi matematikou a teológiou (referát mla
dého viedenského matematika a teológa). S velkým 
záujmom sa stretol referát fyzika prof. Krempaské-
ho z STU v Bratislave o „Božskej technológii kreá
cie vo svetle matematiky a fyziky", ako aj referáty 
prof. Michalova z nitrianskej univerzity a doc. Bla-
žeka zo SAV. 

Aktuálnym otázkam dneška bol venovaný referát 
o využití kybernetiky pri výstavbe spoločného síd
liska Arabov a Izraelcov v Izraeli za účelom miero

vého spolužitia oboch národov (prof Springfield 
z USA). Z kritického pohľadu bola otvorená téma 
biblického kódu, ktorá je teraz často publikovaná 
knižne i v tlači u nás i v zahraničí (Dr. Halušková, 
doc. Haluška z Košíc), ako i tematika číselnei sym
boliky v Biblii známa už od doby antiky, ale a| v ži
dovskej stredovekej kabbale (mladý teológ a ma
tematik Dr. Kacián z Martina). 

Program druhého dňa sympózia obsahoval prí
spevky teológov a filozofov, ktorí poukázali na to, 
ako niekedy matematiku používajú a| teológovia 
pre lepšie pochopenie niektorých teologických teó
rií. Ďalšie referáty boli venované matematickým 
implikáciám v diele Teilharda de Chardin (Dr Pla-
šienková z FIF UK), v dele nemeckého teológa Kar
ia Heima (doc. Grešo. EBF UK), alebo sa týkali vyu
žitia teóne množín pre lepšie pochopenie zložitých 
problémov teologickej etiky (prof Kišš, EBF UK) 

Kedže bolo prezentovaných veľa rôznych zaují
mavých problémov vyvolávajúcich živú diskusiu, 
účastníci vyslovili želanie, aby sa konferencia po
dobného typu zopakovala aj v budúcnosti Pri jei 
príprave možno využiť aj Internet, kde je evidova
ných asi 120 000 odkazov na články na tému 
Matematika a teológia Je teda dosť možností a ma
teriálu na získavanie dalších informácii alebo na 
výskumnú prácu na tomto poli aj na Slovensku 

Sympózium malo ekumenický charakter, zúčast
nili sa ho matematici z rôznych cirkvi, z univerzít 
a z akadémii vied Medzi účastníkmi boti a aktívne 
vystupovali aj mnohí mladí vysokoškoláci včítane 
študentov z Rímskokatolíckej a Evanjelickej boho
sloveckej fakulty UK Potešiteľná bola aj účasť n »  
kolkých gymnazistov, zaujímajúcich sa o matema
tiku a teológiu, najma z matematického gymnáziá 
Juraja Hronca v Bratislave Referáty zo sympózia 
budú vy dane v dvoch zborníkoch v slovenskom 
i v anglickom jazyku 

Prot. I. KJti.  dekan EBF UK 

Haši na medzinárodnom lestivale AFO v Olomouci 
Academia film Olomouc je medzinárodný festival dokumentárnych filmov a multimediálnych 

dokumentov, ktorý vznikol na Univerzite Palackého v Olomouci. V tomto roku vstúpil do 37. roku 
svojej existencie a patrí medzi najstaršie filmové festivaly nielen v Českej republike, ale i v strednej 
Európe. Cieľom festivalu je prezentovať súčasnú produkciu dokumentárnej, vedeckej, populárno-
vedeckej a didaktickej tvorby a súčasne poukázať i na využitie nových informačných technológií vo 
vzdelávaní. Jeho program tvoria súťažné projekcie, nesúťažné projekcie, videofórum, prezentácia 
multimediálnych vzdelávacích programov, odborné semináre a sprievodné akcie. Prezidentkou 
festivalu je prof. M U Dr. Jana Mačáková, CSc., rektorka Univerzity Palackého v Olomouci. Na festi
vale sa zúčastňujú tvorcovia z rôznych krajín sveta, ktorých programy sú v mnohom inšpiratívne, 
pretože prezentujú najnovšie trendy a technológie v dokumentárnej tvorbe a vzdelávacích prog
ramoch. 

Ústav patologickej fyziológie LF UK sa tiež v posledných rokoch venuje tvorbe edukačných 
filmov na video V H S  a edukačných programov na C D  diskoch, ktoré v rámci výučby patologickej 
fyziológie názornou formou vysvetľujú podstatu patofyziologických procesov v ich dynamike a in
terakcii, poslucháčovi poskytujú ucelený obraz o určitých ochoreniach a vhodne dopĺňajú teore
tický výklad. 

Na medzinárodný festival A F O  v Olomouci sme v rokoch 2001 a 2002 prihlásili dva edukačné 
programy na C D  diskoch, ktoré animačnou formou s využitím počítačovej grafiky vyjadrujú pod
statu dvoch závažných patologických stavov, s vysokou incidenciou v populácii. Medzinárodná 
porota podľa určitých kritérií vybrala v roku 2001 k prezentácii náš edukačný program o bron
chiálnej astme, sprevádzaný hovoreným slovom. V tomto roku v dňoch 22. - 28. apríla sme 
prezentovali edukačný program na C D  disku Ileus. Spolu s nami sa na príprave edukačných 
programov podieľali pracovníci Lekárskeho filmu a fotografie, Výpočtového strediska LF UK, 
diplomant z Katedry počítačovej grafiky FMFI UK a pracovník Medzinárodného laserového 
centra, ktorým patrí naša vďaka. Osobitná vďaka patrí nášmu vedúcemu pracoviska prof. MUDr. 
Ivanovi Hulínovi, DrSc., ktorý nás stimuloval k tejto práci. 

Modelovanie patologických stavov počítačovou grafikou a príprava C D  diskov patrí k najnovším 
trendom modernizácie výučbového procesu. Možno ich využiť v kolektívnej aj individuálnej 
výučbe a sú vhodné i z hľadiska archivácie. Slúžia ako doplnenie teoretického výkladu pri 
praktickej výučbe poslucháčov 3. ročníka LF UK, poslucháčov biomedicínskej fyziky FMFI UK, aj 
poslucháčov z Farmaceutickej fakulty UK. 

MUDr. Magdaléna Bakošová, CSc., 
Ústav patologickej fyziológie LF UK 

Informácie Misie SR pri ES 
Európska komisia finančne podporí účast 

na slávnostnom otvorení 6RP 

Európska komisia vyzvala na podávanie 
žiadostí o finančnú podporu účasti na kon
ferencii: „The European Research Area and 
the Framework Programme", ktorá sa usku
toční v dňoch 11. - 13. novembra 2002 
v Bruseli a bude venovaná slávnostnému 
otvoreniu 6RP. Finančná podpora účasti bu
de predstavovať pokrytie cestovných nákladov 
(ubytovanie a diéty si bude musieť účastník 
hradiť sám). 

Podpora je určená predovšetkým pre: 
1. národné kontaktné body, 
2. pracovníkov kancelárií európskeho výsku

mu, 
3. pracovníkov zodpovedných za vědecko

technické programy vo verejných inštitú
ciách, 

4. pracovníkov zameraných na VT spoluprá 
cu s EÚ. 

Inťormácle a formuláre sú zverejnené na 
internetovej adrese 

http://europa.eu.lnt/comm/research/iscp/ 
lndex_en.html 

Ďalšie informácie poskytne 
Lorella MAGGI, 
European Commission, DG RTD (unit 05), 
SDME 01/70 200, 
Rue de la Lol, B-1049 Brussels 
tel. +32-2-298-41-62 
fax: +32-2-29&-98-24 
e-mail Lorella.Maggl@cec.eu.lnt 
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CercleS na Univerzite Komenského Seminár o H e e r t e  na Jazykovom centre UK 
Jazykové centrum Univerzity Komenského bolo dňa 10. mája 2002 

hostiteľom jarného zasadnutia výkonného a koordinačného výboru 
Európske] konfederácie univerzitných jazykových centier (CercleS). 
Jazykové centrum UK je sídlom sekretariátu a predsedu nadnárodnej 
Česko-Slovenskej asociácie učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách 
(CASAJC), ktorá je členom CercleS. 

Jedným z hlavných bodov rokovania bola kontrola prípravy 7. medziná
rodnej konferencie CercleS, ktorá sa uskutoční v dňoch 19. - 21. septem
bra 2002 na Univerzite Paríž IX-Dauphine vo Francúzsku. Nosnou témou 
konferencie je „Univerzitné jazykové centrá: Vytváranie vzdelávacieho pros
tredia v budúcnosti" (University Language Centres: Forging the Learning 
Environments of the Future). 

Členovia výkonného a koordinačného výboru CercleS si nevybrali náhod
ne Bratislavu ako miesto jarného stretnutia. Ich hlavným cielom a zámerom 
bolo oboznámiť sa s Univerzitou Komenského, ako aj so samotným mes
tom, ktoré by sa malo stať hostiteľom 8. medzinárodnej konferencie CercleS 
v roku 2004. 

Bratislava, ako aj naša univerzita, urobila na prítomných veľmi dobrý dojem. 
Vysoko ocenili prijatie, ktoré sa im dostalo na pôde univerzity, keď ich v me
ne rektora UK prijal prorektor pre zahraničie prof. MUDr. Peter Mráz, DrSc 
Prehliadku Auly UK komentovali slovami, že lepšie a dôstojnejšie miesto na 
otvorenie medzinárodnej konferencie si nevedia predstaviť. Preto aj v uzne
sení zo schôdze poverili riaditelku JC UK ktorá je zároveň členkou koordinač
ného výboru CercleS, aby na parížskej konferencii prezentovala Univerzitu 
Komenského v Bratislave spolu s Bratislavou a so Slovenskom formou pos
teru a v závere stretnutia pozvala prítomných na bratislavskú konferenciu. 

PhDr. Alžbeta Moravčíková, CSc., 
riaditelka Jazykového centra UK 

Letný intenzívny kurz na Jazykovom centre UK 

Angličtina s americkým lektorom 
Kurz je zameraný na gramatiku a konverzáciu. Je určený pre 

tých, ktorých jazykové znalosti sú na úrovni intermediate. 

Uskutoční sa v termíne od 1.-19. Júla 2002 
v čase od 8.00 - 10.30, alebo 16.00 - 18.30 
(3 týždne - pondelok až piatok = 42 vyučovacích hodín) 

Poplatok vrátane študijného materiálu: 2 500,- Sk 
- pre pracovníkov U K  a študentov: 2 100,- Sk 

Upozornenie: 
V prípade záujmu sa možno prihlásiť a zaplatiť celý poplatok 

v hotovosti v termíne: 
17.-18. júna 2002 (pondelok, utorok) 
od 8.00-10.00 hod. a od 14.00-15.30 hod. 
na Jazykovom centre UK, Laurinská 14, 
5.poschodie, miestnosť č. 519. 
Prosíme, aby ste si na zaplatenie poplatku priniesli presnú sumu. 

Kurz sa otvorí len v prípade dostatočného počtu záujemcov. 
Keď sa kurz otvorí, zaplatené školné sa nevracia. 

Bližšie informácie: 
Jazykové centrum UK 

Laurinská 14, 5. poschodie 
811 01 Bratislava 

Teľ. 5443 3057 

Na Jazykovom centre UK sa dňa 11. mája 2002 konal seminár o UNIcerte 
ktorý viedol prof. Bernd Voss z Inštitútu pre anglistiku a amerikanistiku 
Technickej univerzity v Drážďanoch. 

Seminár zorganizoval sekretariát CASAJC pre zástupcov katedier alebo 
ústavov jazykov slovenských vysokých škôl. UNIcert (Univerzitný certi
fikát o znalosti moderných jazykov), ktorý vyvinuli v Nemeckej spolkovej 
republike, spĺňa jednu z dvoch úloh, ktoré v oblasti vedy a vzdelávania 
vytýčila Rada Európy v pracovnom programe do roku 2010, a to dosiah
nuť väčšiu transparentnost vo vysokoškolských diplomoch formou dopln
kových kvalifikačných dokladov. Jedným z takých je certifikát o jazykovei 
spôsobilosti. 

Základom pre vypracovanie UNIcertu je Spoločný európsky referenčný 
rámec (Common European Framework of Reference). Na rozdiel od iných 
certifikačných systémov Unicert je predovšetkým vzdelávací systém, ktorý 
primerane zohľadňuje vysokoškolské podmienky a plne odráža profil absol
venta vysokej školy. Systém je otvorený modifikáciám vyplývajúcim z ná
rodných a individuálnych rozdielov v jednotlivých krajinách. Zjednocuje 
systémy vzdelávania a udeľovania certifikátov, čo zároveň zabezpečuje 
rovnako kvalitné cudzojazyčné vzdelávanie na jednotlivých univerzitách 
a tým umožňuje mobilitu vysokoškolských študentov na základe kompa
tibility jazykových skúšok. Európska konfederácia univerzitných jazykových 
centier má vo svojom pláne vytvoriť model jednotného certrfikačného sys
tému podľa nemeckého modelu UNIcert. Slovenské vysoké školy prostred
níctvom katedier alebo ústavov jazykov už v tom úsilí urobili počiatočné 
kroky. 

(am) 

Prvá medzinárodná konferencia doktorandov 
Prvú medzinárodnú vedeckú konťerenciu doktorandov, ktorá sa 

konala dňa 6. mája 2002 pod názvom „Medzinárodné vztahy na 
prahu 3. tisícročia", pripravila Fakulta medzinárodných vztahov 
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zúčastnili sa na nej viacen 
doktorandi Fakulty managementu UK spolu s doktorandmi z takmer 
všetkých ekonomických fakúlt slovenských univerzít doktorandi 
z filozofických fakúlt i doktorandi z oblasti politických vied Medzi
národný charakter dodali konferencii doktorandi z Českej republiky, 
ruských doktorandov zastupovali kolegovia z Ruskej ekonomickej 
akadémie G. V. Plechanova. Celkovo sa na konferencii zúčastnilo 
64 doktorandov. 

Konferenciu slávnostne otvoril prorektor pre vedu a doktorandské 
štúdium EU doc. Ing. Marián Goga, CSc. Dekanka Fakulty medzi
národných vzťahov EU v Bratislave doc. Ing. Ludmila Lipková, CSc. 
vo svojom prihovore ocenila význam tohto podujatia, ktoré vytvára 
doktorandom priestor na prezentovanie stavu svojho výskumu i svo
jich názorov, a zdôraznila, že priama konfrontácia s kolegami z ostat
ných domácich, ale aj zo zahraničných vysokých škôl a ústavov, je 
pre doktorandov tou najlepšou skúsenosťou. 

Program konferencie pokračoval v troch sekciách: Medzinárodné 
ekonomické vzťahy, Medzinárodné politické vztahy a Tretí sektor, kul
túra. Tematicky sa konferencia niesla v znamení rozširovania Európ
skej únie. Porovnávali sa napnViad dosiahnuté výsledky v makro i v mik-
roekonomike, v rôznych oblastiach priemyslu, bankovníctva a služieb 
a hľadali východiská V niektorých prácach autori sami naznačovali 
riešenia i ďalšie možné smerovania. 

Okrem odborného mala konferencia aj dôležitý ľudský rozmer. Dok
torandi sa vzájomne spoznávali neformálne si vymieňali skúsenosti 
z priebehu štúdia. A keď v kuloároch prebehla informácia že bola 
založená organizácia európskych doktorandov EURODOC. boli sme 
radi, že naša kolegyňa Gabriela Gregušová zo SAV ktorá sa na 
stretnutí' EURODOC v Španielsku zúčastnila mohla nás o tom pod
robnejšie informovať. Následná iskra, ktorá preskočia medzi niektorý
mi doktorandmi. dala garanciu, že na založenie Slovenskej asooaoe 
doktorandov nebudeme dlho čakať a že sa Slovensko stane 10. čle
nom EURODOC. 

Na záver doc. Ing. Ludmila Lipková. CSc. zhodnotia priebeh kon
ferencie a konštatovala, že akcia splnila stanovené ciele a že bude 
východiskom pre ďalšie aktivity Fakulty medzinárodných vztahov EU 
v tejto oblasti. Vzhľadom na vynikajúcu úroveň celej konference 
chceli by sme vyjadriť poďakovanie jej organizátorom a vyslovit nade 
že sa ho podari v budúcnosti opakovať 

Ing. František Vojtech, 
externý doktorand FM UK 
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Internetové centrum informácií už je prístupné študentom 
Pre rozvoj informačných technológii (IT) v školstve 

bol vlaňajší rok prelomovým, pretože Ministerstvo 
školstva SR prvýkrát vyzvalo vysoké školy v SR, 
aby si podali žiadosti o grantovú podporu projek
tov IT. Univerzita Komenského zo 49 predložených 
projektov IT realizovala 23 projektov. Do rozvojo
vých projektov IT na UK sa zapojila aj Farmaceu
tická fakulta UK a zamerala sa najmä na komplex
nú prestavbu infraštruktúry s dôrazom na podporu 
prístupu študentov. 

Grantový projekt FAF UK (UK-31/2001) „Prestav
ba počítačovej siete Ústrednej knižnice FAF UK 
pre zvýšenie kapacity poskytovaných pripojení 
študentom", finančne podporený MŠ SR, bol za
meraný na prebudovanie lokálnej siete Ústrednej 
knižnice FAF UK s čiastkovými úlohami: 
- vybudovanie kvalitného rýchleho prepínaného 

prepojenia medzi pracoviskami v budovách na 
ul. Kalinčiakovej a Odbojárov na báze optických 
vlákien, 

- vybudovanie štruktúrovanej kabeláže v priesto
roch Ústrednej knižnice FAF UK. 

- inštalácie pracovných staníc pre študentov v pne-
storoch Ústrednej knižnice FAF UK. 
Technológie IT ako nástroj výskumu, vývoja 

a marketingu liečiv majú svoje tradičné a stabilné 
miesto aj v učebných osnovách farmaceutického 
štúdia. Absolventi farmaceutickej fakulty získa
vajú všestranné poznatky o výpočtovej technike, 
kancelárskych aplikačných programoch, o špeciál
nom lekárenskom softvére, o farmaceutických, me
dicínskych, toxikologických, environmentálnych, 
a bibliografických databázach, ale aj o najnovších 
teoreticko-chemických aplikáciách určených na 
molekulové modelovanie, cielenú projekciu liečiv 
a modelovanie distribúcie liečiva v organizme z lie
kovej formy. 

Plán rozvoja ľT na FAF UK bol spracovaný v ro
ku 2000 a je súčasťou Strategického plánu rozvoja 
fakulty. Vychádza zo Strategickej štúdie pre Integ-

Prvý výstup rozvojových projektov 
na Farmaceutickej fakulte UK 

rovaný informačný a komunikačný systém (HKS) 
UK a špecifikuje hlavné smery rozvoja informatiky 
na fakulte v najbližšom období prostredníctvom 
riešenia najmä projektov fakultnej správy IIKS. Má 
niekolko etáp, ktoré obsahujú tieto hlavné ciele: 
vybudovanie internetového centra informácií, rozší
renie elektronickej knižnice fakulty, technická ino
vácia vybavenia laboratória výpočtovej techniky 
a laboratória molekulového modelovania, založenie 
pracoviska tvorby materiálov pre e-vzdelávanie 
a teoretických výpočtov dizajnu liečiv a v neposled
nom rade zavedenie dištančného elektronického 
vzdelávania cez Internet. 

Novovybudované Internetové centrum Infor
mácií (ICI) na FAF UK, ako prvý uceleny výstup 
rozvojových projektov fakulty v oblasti informa-
tizácie farmaceutického štúdia, bolo slávnostne 
odovzdané do prevádzky 6. mája 2002. Interne
tové pracovisko prístupné z čitárne Ústrednej kniž
nice FAF UK a s plánovanou celkovou kapacitou 
24 počítačov slávnostne otvoril prof. Ing. Ferdi
nand Devínsky, DrSc., rektor Univerzity Komen
ského a doc. RNDr. Jozef Seginko, PhD., dekan 
FAF UK. Na slávnosti sa zúčastnili doc RNDr 
Svetozár Kalavský, PhD., akademický správca IIKS 
UK, doc. RNDr Marián Bukovský, PhD., prodekan 
pre rozvoj fakulty a akademický správca IIKS, ako 
i ďalší členovia vedenia FAF UK. vedúci katedier, 
technický správca IIKS FAF UK, správca siete FAF 
UK, katedroví' správcovia informačného systému, 
zástupcovia Slovenského spolku študentov farmá
cie, Študentskei komory AS FAF UK a študenti fa
kulty. 

V slávnostnom príhovore doc. J Segmko, dekan 
FAF UK poďakoval všetkým, ktorý prispeli k vy

budovaniu miestnosti ICI, pričom zdôraznil aj 
zásluhu Slovenského spolku študentov farmácie, 
ktorý prostredníctvom svojich zástupcov a v spo
lupráci so ŠK AS FAF UK tlmočili vedeniu fakulty 
predstavy študentov. Prof. F. Devínsky, rektor UK 
po slovách uznania, ktoré vyjadril dekanovi a ce
lému vedeniu FAF UK za kroky, uskutočnené 
v oblasti informatizácie fakulty, prezentoval svo|u 
predstavu sprístupnenia informačných technológií 
pre všetkých študentov UK. Po slávnostnom otvo
rení, po prestrihnutí pásky rektorom UK a deka
nom fakulty, začala o 12 00 hod v miestnosti ICI 
FAF UK oficiálna prevádzka Po krátkom predsta
vení nainštalovaného hardvéru Tomášom Fazeka-
šom, technickým správcom IIKS FAF UK, zauiali 
miesta pri počítačoch študenti Pracovné stanice, 
umiestnené v priestoroch ICI, sú do fakultné] siete 
pripojené pnamo na novú kostru siete LAN FAF 
UK štandardu FastEthemet, ktorá je plne prepínaná 
Manažovateľné centrálne prepínače umiestnené 
v oboch budovách fakulty sú prepojené optickým 
káblom Dokončeny proiekt IIKS FAF UK bol finan 
covaný okrem grantových prostriedkov Mš SR 
aj z mimorozpočtových zdrojov FAF UK. ktoré de
kan FAF UK uvoľnil na tento účel pn príležitosti 
tohtoročného 50 výroůa založenia fakulty Poäla 
čové vybavenie miestnosti ICI v spolupráci s ve
dením fakulty zabezpečila Ústredná knižnica FAF 
UK a SSšF najma vďaka úsiliu študenta 5 ročníka 
Michala Ráca. autora študentského projektu .inter 
net na farmácii" 

Prostriedky informačných technolog" v miestnosti 
ICI sú k dispozícii v čase od 10 00 do 18 00 hod 
všetkým študentom denného štúdia na takulte 
ngorozandom a doktorandom FAF UK ako i o4 
cialnym hosfom fakulty Miestnosť Ю je přednost 
ne určená na neorganizovane individuálne etek 
troncke samovzdelavanie (e teaming) na prístup 
k bibliografickým vedeckým a pedagogckym rétu 
rrncúm a v neposlednom rade na prístup k účtom 
elektronickej pošty v lokálnej sieti FAF UK. v sieti 
Univerzity Komenského a v sieti Internet. 

Vedenie FAF UK predpokladá realizáciu ďalšej 
etapy rozvoja miestnosti ICI, kde je potrebné sú
strediť sa na skvalitnenie a rozšírenie ponuky licen
covaného programového počítačového vybavenia 
Zaujímavou výzvou, ktorú predniesol vo svojom 
prejave rektor UK prof. F. Devínsky, je aj možnosť 
nepretržitej prevádzky miestnosti ICI. 

Správnosť vytýčených cieľov pri informatizácn 
farmaceutického štúdia možno v súčasnosti - nie
kolko dní po otvorení miestnosti ICI - nepriamo 
odmerať aj na jej permanentnom maximálnom vy
užívaní, ktoré napĺňa vedenie fakulty a realizačný 
tím pocitom dobre vykonanei práce a poskytuje däl-
šiu motiváciu pri predkladaní budúcich projektov 

Doc. RNDr. Marián Bukovský, PhD., 
prodekan pre rozvoj fakulty 

RNDr. Tomáš Fazekaš, 
technický správca IIKS FAF UK 

Inštitút j u d a i s t i k y  Univerzity  K o m e n s k é h o  
organizuje v zimnom semestri šk. r. 2002/2003 

K U R Z Y  H E B R E J Č I N Y  
- ivrit pre začiatočníkov (2 kurzy) - J. Mielcarková 
- ivrit pre pokročilých (2 kurzy) - J. Mielcarková 
- ivrit pre pokročilých - konverzácia (1 kurz) - D Weiss 
- klasická hebrejčina - čítanie Tóry pre pokročilých (1 kurz) - V, Trabalka 

Kurzy budú prebiehať v priestoroch IJ UK na Panenskej ul. č. 4. Do jed
ného kurzu môže byť prijatých max. 20 poslucháčov. Záväzné prihlášky 
sa prijímajú na U UK do 26. júna 2002 a od 16. septembra 2002 osobne 
alebo telefonicky na čísle 5441 6867, 5441 6873 (na prvej hodine obdržia 
účastníci poštovú poukážku na zaplatenie kurzovného). 

Kurzovné za 1 semester 
(dve hodiny týždenne - celkom 12 týždňov): 
1 200,- Sk (24 hod x 50,- Sk), 
840,- Sk (24 hod. x 35,- Sk) pre pracovníkov UK, študentov SŠ a VŠ. 

Kurzy budú prebiehať v dňoch: 
pondelok: 17.00- 18.30 pokročilí l. (absolventi 2 sem.) -

začiatok 30. 9 2002. 
pondelok: 18.30-20.00 pokročilí II.(absolventi 4 sem.) -

začiatok 30. 9. 2002, 
utorok: 17.00 - 18.30 klasická hebrejčina I. - začiatok 1 10. 2002. 
streda: 15.00- 16.30 začiatočníci I. - začiatok 2. 10. 2002, 
streda 17 0 0 -  18 30 začiatočníci II začiatok 2 10 2002 

Kurz konverzácie s D. Weissom sa uskutoční podľa dohovoru. 

Ďalšie Informácie Vám poskytneme 
na tel. čísle 5441 6867, 5441 6873 alebo osobne. 

E-mail: ij@lj.uniba.sk 
Tešíme sa na Vašu účasť! 
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Prelom jari a leta patrí tradične a) promóciám. Okrem tisícok absolventov vysokých škôl a univerzít čakala táto slávnosť a] šiestich 
slovenských manažérov, ktorí venovali svoje víkendy a volný čas štúdiu v rámci vzdelávacieho MBA programu Fakulty managementu UK 
a Webster University, St. Louis, Missouri (Vienna Campus). Odmenou sú im nové vedomosti, skúsenosti, kontakty a diplom M8A 
Websterskej Univerzity s medzinárodnou platnosťou. 

Slávnostná promócia ďalších absolventov programu WEMBA 
Záverečný ceremoniál odovzdávania diplomov slovenským mana

žérom sa uskutočnil dňa 25. mája 2002 v Grosser Festsaal of the Börse 
vo Viedni a zúčastnili sa na ňom mnohé významné osobnosti akademické
ho, ekonomického, obchodného i politického života. Hlavný príhovor mal 
pán Dr. Benjamin Akande, dekan School of Business and Technology at 
Webster University. Absolventi programu sú vrcholoví manažéri slovenských, 
resp. zahraničných podnikov pôsobiacich na Slovensku, menovite Richard 
Austen (Supply Chain Manager, Coca-Cola Beverages), Michaela Benedi-
gová (Director, Interel, s.r.o.), Monika Kohútová (Account Manager, Credit 
Lyonnais Bank Slovakia), Rastislav Krejčí (Production Director, Ceram Čab, 
a.s.), Rastislav Masnyk (Assistant General Counsel, U.S.Steel Košice) 
a Roman Melicherčík (Logistics Manager GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o ), 
ktorý tiež prevzal od dekana FM UK prof. J. Komorníka cenu za najlepšie 
študijné výsledky. 

Študijný program MBA naplnil očakávania väčšiny absolventov. Bol zame
raný prevažne na strategický manažment a pomohol im vidieť riadenie firmy 
komplexne a z nadhľadu. Dôležité bolo rôznorodé zloženie účastníkov študij
nej skupiny, ktoré pravidelne podnecovalo tvorivú diskusiu o nastolených 
problémoch. Absolventi ocenili hlavne to, že program je založený nielen na 
teoretických, ale aj na praktických príkladoch, t.j. nevytrhá problém z reality, 
ale núti riešiť ho komplexne. 

Cenné je, že popri získaných poznatkoch si absolventi vytvorili aj sieť kon
taktov s ľuďmi predstavujúcimi súčasnú, resp. potenciálnu hospodársku eli
tu, ktorá významne ovplyvní další hospodársky rozvoj Slovenska. Aj vtom, 
nielen v kvalite štúdia, sa prejavuje hodnota tohto programu. 

Po ukončeni štúdia sme absolventom položili tri otázky: 
1. Aký prínos pre Vás malo štúdium v programe MBA? 
2. Čo zo získaných poznatkov sa Vám už podarilo implementovat vo 

Vašej práci? 
3. Ako zmení/zmenilo absolvovanie programu MBA Vaše profesio

nálne plány, kariéru? 

Tu sú ich odpovede: 

Richard Austen: 
1. Získanie komplexného pohľadu na firmu ako celok. 
2. Ťažko hovoriť o jednotlivostiach. Pre mňa je dôležité porozumieť práci 

a úlohám iných oddelení a tým prispieť k lepšej vzájomnej spolupráci. Tak
tiež študijný materiál je zdrojom užitočných informácii, ktoré používam teraz 
a budem aj v budúcnosti. 

3. Počas štúdia som postúpil na „seniorskú" pozíciu. 

Monika Kohútová: 
1. Štúdium MBA zahŕňa celú škálu rôznych predmetov, ako napr. finančný, 

personálny manažment či marketingovú stratégiu. Každý z týchto predmetov 
mi umožnil preniknúť hlbšie do príslušných oblastí riadenia a zároveň vidieť 
ich vzájomné väzby, čo mi určite v budúcnosti pomôže robiť kvalifikované 
rozhodnutia. 

2. Zvýšiť efektívnosť práce s klientmi prostredníctvom lepšieho poznania 
ich potrieb v súvislosti s poskytovaním bankových produktov a služieb. 

Rastislav Masnyk: 
1. Prehĺbenie doterajších poznatkov a otestovanie skúseností nadobudnu

tých v praxi, a čo je veľmi dôležité, rozšírenie obzoru do oblastí, v ktorých 
som bol len okrajovo činný - napr. riadenie výroby. 

2. Implementujem ich neustále, každý deň sa stretávam s množstvom 
komplexných problémov na úrovni jednotlivých spoločností, ako aj s otáz
kami makroekonomického charakteru. 

3. Som pôvodne právnik, štúdium ekonómie som mal v pláne zvládnuť 
popri štúdiu na právnickej fakulte, no nestihol som to kvôli viacerým štu
dijným pobytom v zahraniä. Mojím cielom bolo a je byť činný aj v oblastiach, 
ktoré nemajú len čisto právny charakter, ovplyvňovať a rozhodovať v širšom 
okruhu otázok. Jedným z problémov našej ekonomiky je dosť často sa vy
skytujúce odtrhnutie .astého" práva od potrieb reálnej ekonomiky Toto je 
neprijateľné, ak máme záujem dalej ekonomiku reálne rozvíjať. 

3. Môj obzor sa vďaka MBA štúdiu určite rozšíril, moje plány však zostali 
nezmenené. 

Michaela Benedigová: 
1. Štúdium v MBA programe bolo pre mňa obrovským prínosom a zároveň 

motiváciou, pretože som pôvodne študovala humanitný smer a podnikaniu 
som sa učila „za pochodu". Získala som koncepčný pohľad na biznis a vzá
jomné vzťahy jednotlivých disciplín manažmentu. Najcennejšie na programe 
však bolo deliť sa o skúsenosti a myšlienky s mojimi spolužiakmi, skúsenými 
a dobrými manažérmi v svojich odboroch. Najviac sme sa učili jeden od dru
hého. 

2. Aplikovanie nových myšlienok a nápadov vstupuje prirodzene do kaž
dodennej práce, človek si po určitom čase uvedomí širší pohľad na biznis 
a posun v spôsobe rozmýšľania. Pre mňa konkrétne boli velkým prínosom 
finančné predmety, z ktorých mnohé princípy som využila pri vlastnom pod
nikaní. 

3. Pre poradcu v oblasti komunikácie je veľmi dôležité, aby porozumel dô
kladne biznisu svojho klienta Vedomosti a skúsenosti získané v programe 
MBA mi veľmi pomohli v rozvíjaní aktivít našej poradenskej agentúry, v roz
širovaní portfolia služieb pre našich klientov. V konečnom dôsledku mi 
vzdelanie získané v MBA programe umožní aj širšie možnosti v ďalšom ka-
riémom posune. 

Roman Melicherčík: 
1. Predovšetkým získanie nadhľadu, schopnosť odfiltrovať nepodstatne 

detaily a sústrediť sa na jadro problému či stanovený cieľ. Štúdium v značnej 
miere prebiehalo formou riešenia prípadových štúdii reálnych finem, nešlo tu 
už o teóriu, ale o reálny biznis v reálnom konkurenčnom prostredí. Učili sme 
sa tak „teóriu velkého biznisu" na chybách i úspechoch mnohých svetových 
finem. 

2. Poznatky získané z väčšiny absolvovaných predmetov mi pomohli po
sudzovať dostupné informácie z iného uhla pohlädu a otvorili mi oči aj pre 
mnohé nové nešenia. Napr poznatky z predmetu .Project and Operations 
Management" som využil pn návrhu zefektívnenia globálneho dodavateľske-
ho reťazca našej celosvetovej firmy. .Cross-cultural Management ' bol na dru
hej strane predmet, ktorý mi pomohol pochopiť príčiny rozdielov a komu
nikačných problémov nielen v ráma rôznych kultúr ä štátov ale aj v rama 
konkurenčných firiem s rôznymi firemnými kulturami 

3. Moje očakávania sa naplnili, z denných operatívnych činnosti som sa 
preorientoval na strategické úlohy firmy. V mojom prípade to znamenalo 
prechod z poziae koordinátora logistiky па manažérsku poziau zahrúajucu 
komplexné nadenie tovarových tokov od výrobcu až po lokálneho distnbu 
éra našich výrobkov. 

Zuzana Kovačičova. Erika Šterbakova. 
koordinátorka MBA programov 
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V májovom čísle nášho spravodaja sme informovali o návšteve poľského prezidenta Aieksandra Kwasniewského, ktorý v rámci 
oficiálneho pobytu na Slovensku navštívil dňa 26. apríla 2002 Univerzitu Komenského. Na stretnutí s akademickou obcou v Aule UK 
odovzdal rektor UK prof. F. Devínsky vzácnemu hosťovi Velkú zlatú medailu UK za jeho aktívny prínos k európskym integračným procesom. 
Pri tejto príležitosti predniesol A. Kwasniewski skvelú prednášku, ktorú dnes uverejňujeme v plnom znení. 

K bezpečnej a zjednotenej Európe 
Som veľmi rad, že som hosťom Univerzity Komen

ského v Bratislave, najväčšej a najstaršej slovenskej 
vysokej školy. Ďakujem za pozvanie a sympatické 
privítanie. Je pre mňa velkou satisfakciou, že som 
sa tu stretol s predstaviteľmi slovenských elít, ktoré 
formujú tvárnosť krajiny a so študentmi, mladými 
ľuďmi, ktorí v budúcnosti prevezmú túto zodpo
vednú úlohu. 

Patrón tejto univerzity, Ján Amos Komenský, velký 
európsky humanista, ktorý pred vyše troma storo
čiami vytvoril základy modernej osvety a peda
gogiky, môže byť zároveň patrónom susedského 
stretnutia našich národov. Časť jeho života bola 
spätá s Poľskom, s mestom Lešno, kde pôsobil ako 
učiteľ a riaditeľ gymnázia. Vznik tejto bratislavskej 
univerzity - prvej vysokej školy, na ktorej Slováci 
mohli študovať po slovensky, aby rozvíjali svoju 
kultúru a identitu, predstavoval naplnenie Komen
ského ideí. V dvadsiatych rokoch sa tu založili tak
tiež prvé organizácie, ktoré sformovali slovenský 
politický život. Uvedomujem si teda, akú dôležitú 
úlohu už vyše osemdesiat rokov zohráva táto uni
verzita v slovenských dejinách. Súčasne s rados
ťou registrujem vaše vzťahy s Poľskom. Študovalo 
tu totiž veľa Poliakov. V zozname doktorov honons 
causa sa dajú nájsť poľské priezviská - figuruje tu 
vynikajúci filozof Tadeusz Kotarbiňski či amencký 
politolog poľského pôvodu Zbigniew Brzeziňski. 

Vzájomné vzťahy Poliakov a Slovákov sú v Euró
pe niečo nezvyčajné. Zriedka sa stáva, že by me
dzi dvoma susedskými národmi bola taká výrazná 
a vrúcna sympatia, a že by zároveň neboli medzi 
nimi žiadne vážne konflikty ani nevraživosti. Vari 
jediným jablkom sváru by sa mohol stať zbojník 
Jánošík, ale nechajme ho radšej uprostred pohra
ničných hôr, aby aj nadälej spestroval slovenskú 
a poľskú legendu. 

Jazyky, ktorými hovoria naše národy, sú si ne
obyčajne podobné. Naše dejiny sa zbiehali. Rov
nako sme túžili po slobode, keď sme museli žiť pod 
cudzou nadvládou. Aj dnes je medzi nezávislým 
Poľskom a nezávislým Slovenskom mimoriadne 
blízky vzťah. Veľmi často sa stretávajú politici 
oboch našich krajín. Prezident Rudolť Schuster 
mnohokrát navštívil Poľsko, naposledy pred týžd
ňom, keď mu bol na krakovskej Banícko-hutníckej 
akadémii slávnostne udelený titulu doktor honoris 
causa. Som rád, že mám česť započítať sloven
ského prezidenta medzi mojich blízkych priateľov. 
Rovnako sú časté aj kontakty premiérov, šéfov 
a členov parlamentov, ministrov, politikov a pred
staviteľov regionálnych orgánov. Je to živý obraz 
našich bezprostredných politických kontaktov. 

Zväčšuje sa naša obchodná výmena a hospo
dárska spolupráca. Tri roky pôsobí v Bratislave 
zastupiteľstvo jednej z poľských bánk. Včera som 
priletel do Bratislavy lietadlom poľských aerolínií. 
Nebol to obvyklý let, ale inauguračný, ktorým sa 
otvorila pravidelná letecká linka medzi Varšavou 
a Bratislavou, prevádzkovaná poľskými aerolíniami. 
Myslím si, že je to dobrá správa najmä pre mla
dých ľudí, ktorí sa vďaka tomu budú môcť ešte 
rýchlejšie a lepšie vzájomne spoznávať. Mám ra
dosť, že sa rozvíja kultúrna a vedecká spolupráca, 
že sa udržujú blízke kontakty medzí poľskými 
a slovenskými univerzitami, o čom by mohli viac po
vedať tu prítomní rektori. Navzájom spolupracujú 
aj naše rezorty obrany. Už čoskoro začne fungo
vať spoločná poľsko-slovensko-česká vojenská 
brigáda, ktorá bude podľa mňa rovnako dobrým 
prínosom k európskej bezpečnosti, ako je už jest
vujúci poľsko-nemecko-dánsky zbor. Táto brigá
da sa bude podieľať na mierových misiách NATO 
a EÚ a jej velenie sa bude nachádzať na území 
Slovenska. Prvým vrchným veliteľom brigády, kto

rý začne pravidelnú postupnú výmenu velenia, 
bude slovenský dôstojník. 

Toto všetko skvele dopĺňajú masové medzi
ľudské kontakty. Slovensko navštevujú Státisíce 
poľských turistov. Obdivujú prírodné scenérie a pa
mätihodnosti, využívajú výborné lyžiarske trate. Za
pôsobilo na nás, ako Slovensko vie prezentovať 
svoje atrakcie, pohostinne dopriať turistom a sú
časne chrániť prírodu, čo je v dnešnom svete veľ
ký tromf. Skrátka, rád prichádzam do krajiny, ktorá 
je nielen susedská, ale aj priateľská, s ktorou nás 
spájajú aj silné historické putá, a tiež spoločné his
torické ciele. A o týchto cieľoch by som chcel teraz 
niečo povedať. 

To, čo spája Poľsko a Slovensko, sa už onedlho 
zvláštnym spôsobom umocní a zapíše do velkého 
európskeho kontextu. Hlboko verím, že zakrátko 
budeme spojencami v NATO. Slovensko má velkú 
šancu. Za posledné roky má túto šancu po druhý
krát. Ale chcem tu všetkým, a zvlášť pred sloven
skými politikmi, zopakovať, že stále je to šanca 
Nie je to istota. Stále je to velká možnosť, ale nie je 
to ešte rozhodnutie Urobme všetko pre to. aby sa 
šanca stala istotou, aby sa nádei stala rozhod
nutím, aby Poľsko mohlo s otvorenou náručou pn-
jať Slovensko v NATO. Spolu nám bude lepšie 

Verím, že o čosi neskôr zau|meme spoločné 
miesto medzi členmi Európskei únie Pred našimi 
očami, za našej účast a tiež vďaka nám vznikne 
otvorená a bezpečná, zjednotená a spolupracujú
ca Európa Velká túžba Európanov, sen o spolo
čenstve, o ktorom snwali generácie, sa stáva sku
točnosťou. V dejinách už bolo vetá pokusov o zjed
notenie Európy - avšak tie, ktoré boli úspešné, 
neboli mierové, a tie, ktoré boli mierové, neboli 
úspešné. Dnes, po prvýkrát v dejinách, je to inak. 
Dnes existuje možnosť, že zmeny budú aj miero
vé, aj úspešné. 

Zakladateľmi európskeho spoločenstva boli zá
padoeurópske štáty. Mimoriadny význam pritom 
malo partnerstvo a ťrancúzsko-nemecké zmiere
nie. Keď v roku 1951 vzniklo Európske spoločen
stvo uhlia a ocele, niekolko rokov po skončení 
strašnej vojny Európa podala dôkaz, že vykročila 
na novú cestu. Skoncovala s tradičnou politikou 
vyvažovania síl, so zmluvou neustále súperiacich 
mocností, ktorá formovala európsku scénu prinaj
menšom od viedenského kongresu. Ako konšta
toval Jean Monnet, jeden z tvorcov európskeho 
projektu, bolo treba „u Európanov postupne vypes
tovať cit pre spoločné záujmy" a „európske štáty mu
sia utvoriť niečo ako federáciu, ktorá z nich urobí 
jeden hospodársky celok". Hospodárska dohoda 
sa stala cestou k budovaniu politickej únie. Kom
promisy a evolučné premeny poslúžili upevneniu 
jednoty. Naše národy, ktoré po vojne ovládol ko
munistický režim a izolovala „železná opona", sa 
dosiahnutým výsledkom západnej Európy mohli 
len prizerať a potichu pritakávať. Túžba pripojiť sa 
k tomuto spoločenstvu sa zdala úplne nereálna, 
javila sa ako rojčenie. A jednako sme dokázali po
dávať svedectvo, že participujeme na Európe spo
ločných hodnôt; že sloboda a demokracia žijú 
v našich srdciach. S menom Alexandra Dubčeka, 
syna slovenskej zeme, je spätý pokus o reformu, 
záblesk „Pražskej jari", ktorá chcela dať represív
nemu systému „ľudskú tvár". Ľudskej dôstojnosti 
a ľudských práv sa dôrazne domáhalo hnutie poľ
skej „Solidarity". Zdvihla sa vlna, ktorá premenila 
Európu; v Poľsku priniesla dohodu „okrúhleho 
stola", v Československu „nežnú revolúciu", zjed
notenie Nemecka, zánik Sovietskeho zväzu a Var
šavskej zmluvy, premeny v Rusku a zvrhnutie ko
munizmu. Zrútil sa múr, ktorý rozdeľoval európsky 
kontinent. Padol vďaka nám, vďaka našim snom, 
ktorým sme zostali verní. 

My, krajiny strednej a východnej Európy, nepri
chádzame teda do európskeho spoločenstva s ho
lými rukami. Nie sme iba žiadatelia Sme si vedomí 
hospodárskeho a v istých medziach aj civilizač
ného odstupu, aký nás delí od najrozvinutejších 
krajín Únie Vieme, že nás čaká ešte veľa práce, 
dôsledného angažovania a obetavosti Ale máme 
aj svoju hrdosť; máme pocit, že sme staviteľmi 
spoločného európskeho domu, že bez nás, bez 
nášho odhodlania, vytrvalosti a bez obete, ktorú 
sme mnohokrát priniesli, by to nebolo možné 

Európa, lednotiaca sa iba na svojom západnom 
krídle, by bola vždy neúplná, polovičatá Spolu 
s možnosťou otvoriť sa nášmu regiónu, velkému 
územiu od Baltu po Jadran, európsky projekt na
berá dych a dochádza k |eho rozmachu Nepod
ceňujeme všetky ťažkosti, späté s touto novou 
integračnou etapou Ale - dívajúc sa na šance 
a problémy - dôraz kladieme na šance Tento spô 
sob nazerania pomaly začal dominovať taktiež 
medzi politickými elitami Unie Preto sa rok 2004 
ako rok pnjatia nových členov do Unie stal real 
ny V prístupových rokovaniach sme vykroč* na 
poslednú priamu dráhu blížime sa k finale Teraz 
treba urobiť všetko pre to aby sme plne využili 
toto pre nas dobre obdob« Rovnako j*  doležíte 
aby o prospešnosti rozšírenia boli presvedčení 
nielen роМкэ ale cele spoločnosti, ako v umovytfi 
tak aj v kandidátskych krajinach 

Okrem budovania jednotnej Európy v r tmo Eu
rópskej unie neobyčajne závažnú úlohu zohráva 
proces rozšírenia NATO Oba tieto procesy možno 
považovať za komplementárne najma z ЫзОчка 
krajín nášho regionu Naša poloha v strede kon 
tinentu a dejiny plné dramatických udalostí sa pri
hovárajú za to, aby sme participovali na osved
čenej obrannej a politickej aliancii združenej okolo 
spoločných demokratických hodnôt. Neutralita by 
bola pre nás slepou uličkou. Znamenala by mar
ginálne postavenie a začlenenie do šedei bezpeč
nostnej zóny. 

Členstvo v NATO je poľským štátnym záujmom 
Keď sme sa snažili vstúpiť do NATO, tento cieľ 
napriek rozdeleniam zjednocoval všetky relevant
né politické strany a podporovala ho prevažná 
väčšina poľskej spoločnosti. Tento konsenzus 
ohľadne NATO zahrnoval strany od ľavice po 
pravicu a od pravice po ľavicu Nemali sme žiadnu 
významnejšiu stranu, ktorá by nechápala, že prí
tomnosť Poľska v NATO je velkým historickým cie
ľom národa a štátu. Poľsko je už tn roky v NATO 
a dnes môžeme rekapitulovať toto naše už trojroč
né členstvo. Chcem povedať, že tieto tri roky neboli 
ľahké. Dúťali sme, že budeme mať predovšetkým 
radosť, že máme zaručenú bezpečnosť a ako sa 
zvykne hovoriť „svätý pokoj". Ale počas tých troch 
rokoch prepukli nepokoje a došlo tragédiám na 
Balkáne, a NATO rozbehlo akciu v Kosove. Bolo 
nevyhnutné zabezpečiť prítomnosť poľských vo
jakov v tomto regióne. Tie tri roky predstavujú aj 
tragickú skúsenosť z 11. septembra, skúsenosť 
s protiteroristickou koalíciou a so záväzkom, ktorý 
máme všetci, čo sme práve v tejto koalícii, v boji 
proti najväčšiemu ohrozeniu súčasného sveta, 
proti terorizmu. Neboli to teda ľahké roky a nič 
nám nebolo ľahko dané V podstate sme nemali 
čas na oslavy a od začiatku sme už ako člen 
NATO museli vziať na seba povinnosti a nemalú 
zodpovednosť Ale dnes môžem jasne povedať, 
že naše ašpirácie a nádeje spojené s NATO sa 
napĺňajú a že sa nepotvrdzujú obavy niekdajších 
skeptikov Členstvo v Aliancii dáva pocity trvalého 
bezpečia, čo vždy predstavuje velkú hodnotu, 
dokonca aj v pokojných časoch Ale nežijeme 
v spokojnei dobe Účasť v NATO upevňuie medzi
národné postavenie krajiny, je svojho druhu čerti 
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fikátom jej hodnovernosti a čitateľnosti. Predsta
vuje tiež dôkaz vysokej kvality demokracie a sily 
občianskej spoločnosti. Prítomnosť v NATO dáva 
možnosť spolurozhodovať o architektúre bezpeč
nosti v európskom a globálnom meradle, dovoľuje 
vyplávať nä šíre moria svetovej politiky. Členstvo 
krajiny v NATO oceňujú zahraniční investori A jest
vuje aj určitá závislosť medzi členstvom v NATO 
a v EÚ, lebo skúsenosti získané účasťou v súdrž
nej Aliancii sa stávajú tromfom v úsilí o integráciu 
s európskym spoločenstvom. Skrátka, po troch ro
koch poľského členstva v NATO chcem povedať 
tým ľudom na Slovensku, ktorí o tom ešte pochy
bujú, že sa oplatí byť v Severoatlantickej aliancii. 
Som presvedčený, že takáto bude vôlä prevažnej 
väčšiny Slovákov, najmä mladej generácie. 

Poľsko rozhodne podporuje slovenské snahy 
o členstvo v NATO. Podporuje ich srdcom a rozu
mom. Nielen skrze sympatiu k susedovi, ale aj skr
ze spoločné záujmy. Pre nás v Poľsku je dôležité, 
aby sa v stredoeurópskom regióne rozširovala 
zóna stability a bezpečnosti. Je pre nás neobyčaj
ne dôležité, aby sa upevňovali výdobytky slobody 
a demokracie. Z toho vyplýva naša hlboká solida
rita so Slovenskom a jeho podpora. V Madride 
roku 1997 Slovensko nebolo medzi pozvanými 
Vtedajšia vláda a parlament nechceli toto členstvo. 
Chcem povedať, že z toho treba vyvodiť ďaleko
siahle závery. Bolo by veľmi zle, keby Slovensko 
po druhýkrát nevyužilo túto šancu. Možno aj preto 
je dnes situácia Slovenska oveľa zložitejšia a citli
vejšia než situácia iných kandidátskych krajín, lebo 
dvere do NATO boli pre Slovensko otvorené a moh
lo cez ne do neho vstúpiť Lež nestalo sa tak. Som 
presvedčený, že slovenská spoločnosť z tohto tak
tu, z tejto premárnenej šance vyvodila závery a vy
vodí ich aj v najbližších mesiacoch. Z celého srdca 
jej to želám. 

Slovensko na svojej ceste do NATO dosiahlo 
značný pokrok. Oceňujeme to, že sa vykonali dô
ležité zmeny v armáde, že sa zriadili inštitúcie vy
dávajúce certifikáty bezpečnosti Oceňujeme, že 
Slovensko tiež významne prispelo k protiteroristic-
kej koalícii Boli to podstatné úsluhy, nápomocné 
v boji s týmto ohrozením. Ale teraz sa blíži vela-
významná chvíľa. V novembri sa na summite NATO 
v Prahe rozhodne o dalšej etape rozšírenia Alian
cie. Prijímanie nových členov sa vždy opiera o trans
parentné a osvedčené tak vojenské, ako aj politic
ké kritériá. Okrem stavu armády sa o.i. zohľadňuje 
dodržiavanie demokratických pravidiel a ľudských 
práv, zákonnosť, stupeň rozvinutosti občianskej 
spoločnosti. Hodnotí sa aj politická stabilita a dô
veryhodnosť politických lídrov a treba sa rozpo-
menúť na to, čo kto kedy hovoril, čo kto kedy 
chcel, a nakolko je dôveryhodným partnerom na 
tejto historickej ceste za spoločným cieľom, kto
rým je prítomnosť v Severoatlantickom pakte. Viem, 
že sa v septembri na Slovensku uskutočnia par
lamentné volby, je to moment, ktorý vždy vyvoláva 
veľa emócií. Ako prezident susednej krajiny ne
môžem okrem želaní v prospech demokracie nič 
viac povedať, ale verím, že politické a hospo
dárske zmeny na Slovensku sú neodvratné. Som 
presvedčený, že slovenská spoločnosť je rozhod
nutá pokračovať v proeurópskom kurze a že bude 
podporovať tie strany a tých politikov, ktoré za
bezpečia krajine bezpečnosť a úspech, a ktoré sa 
pričiňujú o jej participáciu v NATO a integráciu 
s Európskou úniou. Dúfam tiež, že v rozhodujúcich 
okamihoch pôjdete v šľapajach Poľska a vzmôžete 
sa na široké, nadstranícke spojenectvo v prospech 
realizácie národných cieľov. Prajem vám to z ce
lého srdca. A nezabúdajte, že Poľsko bude s vami 
veľmi sympatizovať a s velkou nádejou vás bude 
podporovať. Bude vám želať, aby sa tento nateraz 
dosiahnutý výsledok upevňoval, aby sa Slovensku 
zabezpečila úspešná budúcnosť. Prijmite tieto 
želania z Poľska ako povzbudenie do rozhodnutí, 
ktoré čo najlepšie poslúžia Slovensku, našim poľ-
sko-slovenským vzťahom, Európe a svetu. 

Aby sa porozumelo výzvam budúcnosti, oplatí 
sa premyslieť dejinné skúsenosti. Je fascinujúce, 
že dnešné zjednocovanie Európy pokračuje ako
by v šľapajach procesov, ktoré prebehli už pred 
mnohými storočiami. Práve ony stvorili nás, našu 

identitu, naše středo- a východoeurópske spolo
čenstvo. 

Štáty tohto regiónu, rozprestierajúceho sa od 
Baltu po Jadran, sa utvorili a pripojili k európske
mu, kresťanskému kruhu viac-menej v rovnakom 
čase - na prelome 9. a 10. storočia. Počas ďalších 
storočí sme upevňovali naše duchovné, kultúrne, 
politické a hospodárske styky so Západom. Sú
časne sme v mnohých dimenziách išli vlastnou, 
špecifickou cestou, nie bez velkých úspechov 
a nie bez trpkých porážok. Toto všetko vnieslo do 
nášho vedomia pocit akoby dvojitej účasti v eu
rópskom spoločenstve s univerzálnym rozmerom 
a v stredoeurópskej rodine, vyplývajúcej zo spo
ločného osudu. Vynikajúci poľský historik Jerzy 
Kloczowski, ktorý skúmal tieto procesy, nazval náš 
región .mladšou Európou". Sme tí, čo prišli k eu
rópskemu domu neskôr, ale do velkej miery ho 
pomohli upevniť, rozvinúť jeho výstavbu a skrášliť 
ho. Upozorňuje na to, že väčšina krajín strednej 
a východnej Európy (okrem pobaltských republík. 
Maďarska a Rumunska) sú slovanské krajiny Už 
pred stáročiami, na začiatku našej civilizačnej ces
ty, tento aspekt postrehli západní kronikán Ako 
pred tisíc rokmi, keď sa Slovania pripájali k román-
sko-germánskej Európe, tak aj dnes na členstvo 
v Európskej únii ašpiruje významná skupina krajín 
pochádzajúca zo slovanského kmeňa: Poľsko, Slo
vensko, Česko, Slovinsko a Bulharsko. 

Má to pre nás nejaký význam, najmä z dlhšej 
perspektívy, alebo to zaznamenávame len tak pre 
poriadok, ako zaujímavosť? Hodno sa nad tým 
zamyslieť. 

Členstvo v Európskej únii znamená celý rad 
kontextov. Pocit jazykovej a dejinnej súdržnosti 
nemusí na tomto pozadí vystupovať do popredia. 
Ale možno by sme niečo strácali, keby sme túto 
súdržnosť podceňovali. Myslím si, že participácia 
tak početných slovanských krajín na zjednotenej 
Európe môže byť pre nás podstatnou intelektuál
nou a duchovnou, ako aj politickou úlohou. Ide tu 
o pestovanie a rozvíjanie našej identity, a tiež 
o spoluprácu, o vzájomné konzultovanie nášho po
čínania 

Nie je predsa tajomstvom, že v úniovej rodine 
ktorá má spoločné záujmy na európskej úrovni, 
existuje aj súčinnosť na regionálnej úrovni a tiež 
v skupinách založených na jazykových a historic
kých zväzkoch. Nie je na tom nič zlé. Bene sa to 
ako faktor obohacujúci Úniu a preto by sme mali 
aj my viesť dialóg a spolupôsobiť Nemusím vari 
dodávať, veď všetci, čo poznajú moje názory, môj 
postoj, vedia, že toto uvažovanie, ktoré som pred 
chvíľou prezentoval a nabádanie k dialógu a sú
činnosti využívajúcej podobné korene a podobne 
hodnoty, nie je pokusom vrátiť sa k dávnym slova-
nofilským ideám a panslavizmu. Nie. Naše mysle
nie je úplne na opačnom póle V tom, čo v 19. sto
ročí navrhovali takí ruskí myslitelia ako Kirejevsky. 
Chomiakov alebo Axakov, spočíval principiálny 
protiklad slovanského živlu a západnej kultúry. Na 
tomto základe vyrástla konkrétna politická idea, 
ktorá postulovala zjednotenie všetkých slovan
ských národov a ktorá vtedy získala nemalú po
pularitu nielen v Rusku, ale aj v ďalších slovan

ských skupinách. Ale dnes je to už iba história 
Určite je to len história, hoci isté panslavistické 
echá občas zaznievajú v našej súčasnosti. Ale je 
dôležité, že dnes je iná Európa, iné Rusko. Je 
dôležité, že máme skúsenosti z dvoch strašných 
vojen, totalitárnych systémov a komunizmu. Keď 
dnes rozmýšľame o Európe, akceptujeme to. čo 
nás spája, i to, čo nás rozdeľuje. Chápeme, že eu
rópske zjednotenie sa nemôže uskutočňovať ako 
konfrontácia kultúrnych ideí, ale ako ich syntéza 
Práve na tomto pozadí, v tomto kontexte tu patrí 
zvláštna rola nám, krajinám strednej a východnej 
Európy. Lebo tak ako je samozrejmé naše zako
renene v západoeurópskej kultúre, ako je absurd
né vytyčovať duchovnú hranicu medzi Slovanmi 
a Západom, tak by boto falošné vyvracať východ
né vplyvy v našom regióne, ktorý bol vždy úze
mím, na ktorom sa prelínali kultúry Preto nám aj 
dnes pnpadia rola tých, ktori stava)ú mosty a nie 
múry, ktori hľadajú dohodu a výmenu hodnôt a nei
zolujú sa 

Na tomto pozadí je dôležitá iná pnpomienka 
Našim záujmom a záujmom celej Európy je. aby 
sa po vstupe do Európskej únie východná hranica 
našich krajín nestala na dlhé desaťročia čiarou 
rozdeľujúcou kontinent. Európska komisia nedáv
no predstavila svoje návrhy týkajúce sa vzťahov 
medzi Úniou a Ukrajinou, Bieloruskom a Moldav
skom. Nehovorí sa v nich o tom, že sa týmto štá
tom pririekne členstvo, hoci vo vzdialenej budúc
nosti. Podobne vyzerá situácia Ruska, a to má 
ešte väčšiu váhu. Ak je tak a ak sú tieto per
spektívy také vzdialené, tým súrnejšou sa stáva 
potreba vytvoriť celú sieť spolupráce medzi roz
šírenou Európskou úniou a východoeurópskymi 
krajinami. Náš región - a v tom spočíva veľká zod
povednosť Poľska a Slovenska - náš región nemô
že dovoliť, aby sa Európska únia obrátila chrbtom 
k tým partnerom, ktorí nebudú jej členmi. Aby k to
mu nedošlo, aby sa im neobrátia chrbtom, treba 
upevňovať demokratické procesy, hospodárske 
reformy a civilizačné premeny, ktoré prebiehajú 
u našich východných susedov. Treba stimulovať 
kontakty, posilňovať dialóg, oživovať spoluprácu 
Ako sme my po celé povojnové desaťročia ráta1, 
so solidárnosťou západných spoločnosti tak teraz 
máme morálny záväzok voa  krajinám východnej 
Európy, s ktorými sme mali rovnaký osud 

Poľsko a Slovensko a tiež Maďarsko a Rumun
sko susedia s Ukrajinou Musíme spolupracovať 
na rozvíjaní vzťahov, ktoré spajaju tuto krajinu 
s európskym spoločenstvom Proeurópske us e 
Ukrajiny prejavované už mnoho mnoho rokov -
od momentu získania nezávislosti nemôže zostat 
nepovšimnuté a nedocenene Ukrajina je jeden 
z pilierov, na ktoiych spočíva stabilita a bezpečnost 
Európy Pnebeh a vysledky nedávnych parlament
ných volieb v tejto krajine jasne svedáa o skale 
ukrajinských premien, o rastúcej spoločenskej ak
tivite, o vôli uskutočňovať ďalšie netormy Ukrajina 
potrebuje našu zainteresovanost a podporu Poľ
sko a Slovensko - ako členovia NATO a Európ
skej únie - môžu urobiť dosť veľa pre formovanie 
prajnej poetiky v o a  tejto krajine а pre upevňovanie 
európskej otvorenosti 
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Virtuálna knižnica UK Vás pozýva na svoju webovskú stránku 
(2. čast) 

V minulom čísle Našej univerzity bola uverejnená 1. časť tohto príspevku, v ktorej sme sa zamera// na informovanie o vlastných databázach 
Univerzity Komenského, budovaných v rámci Virtuáinej knižnice UK. Druhá časť príspevku bude venovaná externým informačným 
zdrojom, ktoré sú zwebovskej  stránky Virtuálně) knižnice UK (http://vill.uniba.sk) prístupné bez obmedzenia pre všetkých 
zamestnancov i poslucháčov Univerzity Komenského. Prístup do väčšiny týchto informačných zdrojov je kontrolovaný cez IP 
adresy počítačov, takže je potrebné pripájať sa na mimouniverzitné w w w  stránky prostredníctvom univerzitného proxy servera 

(nastavuje sa v o  w w w  prehliadači). 

Ďalšie informačné zdroje 
prístupné pre UK: 
Z externých informačných zdrojov si pozornosť 

zaslúžia najmä Web of Science (WoS) a Journal 
Citation Reports (JCR). V súčasnosti je k týmto 
databázam pripojený prívlastok „NEW' Keďže WoS 
a JCR sú pn'stupné len od februára tohto roku, 
toto označenie im ešte stále patrí. Obidve databá
zy boli získané na základe schválených projektov 
v rámci programu na zlepšenie situácie v oblasti 
používania informačných technológií na vysokých 
školách. 

Web of Science je vdaka získaniu velkoplošnej 
multilicencie prístupný vo všetkých verejných vy
sokých školách, v Slovenskej akadémii vied a v naj
väčších slovenských vedeckých knižniciach (Slo
venská národná knižnica v Martine, Univerzitná 
knižnica v Bratislave. Slovenská lekárska knižnica 
v Bratislave, Centrum vedecko-technických infor
mácií SR, Slovenská pedagogická knižnica). 

Web of Science predstavuje tri databázy, ktoré 
obsahujú bibliografické údaje vrátane abstraktov 
a citácií prác z oblasti vedy a výskumu z celého 
sveta. WoS sleduje 8 440 titulov časopisov s týž
dennou aktualizáciou v nasledujúcej skladbe: 
- Science Citation Index Expanded (5.600 časo

pisov, týždenná aktualizácia 16 tisíc záznamov). 
-Social Science Citation Index (1.700 časopisov, 

týždenná aktualizácia 2 900 záznamov), 
-Arts and Humanities Citation Index (1 140 časo

pisov, týždenná aktualizácia 2 700 záznamov). 

Obsahovú hodnotu WoS a využitie databáz tre
ba posudzovať v dvoch rovinách: 
- sledovanie najnovšieho stavu poznania vo sveto

vej produkcii vedy a výskumu, 
- riadenie vedy a výskumu, hodnotenie výsledkov 

pre účely akreditácie, evaluácie, kvalifikačného 
postupu a pod. 
Optimálnym doplnkom k Web of Science je Jour

nal Citation Reports. JCR je scientometrická data
báza, ktorá obsahuje kvantifikované štatistické 
informácie o sledovaných citovaných časopisoch, 
uvádza ich „impact faktor". Databáza obsahuje 
údaje za rok 2000. JCR je pristupný v dvoch edí
ciách: 
- Science Edition (zahrňuje okolo 5 000 titulov ve

deckých časopisov), 
- Social Science Edition (približne 1 600 titulov ča

sopisov). 
JCR autorom pomáha vyhodnotiť časopis, v kto

rom publikovali a súčasne predstavuj časopisy, 
v ktorých by mali publikovať. Databáza sa dá vy
užiť pre identifikáciu časopisov relevantných pre 
určitý vedný odbor. Vydavateľom periodík posky
tuje informácie o efektívnosti edičnej politiky a ob
jektívny pohľad na ich produkt, jeho vedeckú váhu 
a úroveň. 

Ďalšia databáza na web stránke Virtuálnei knižni-
ce UK )e Zoznam karentovaných časopisov Časo
pisy je možné vyhľadávať v základnom zozname, 
prípadne v jednotlivých odborových databázach 
podľa názvu, slov z názvu alebo ISSN. Zaujíma
vým výsledkom vyhľadávania je o. i, kompletná in

formácia, napr. o transformácii časopisu, o všet
kých zmenách v jeho názve a pod. 

JSTOR - Journal STORage - |e jedinečný infor
mačný zdroj, ktorý obsahuje úplné texty mnohých 
významných vedeckých časopisov Jedinečnosť 
tohto informačného zdroja spočíva v tom, že data
báza má v elektronickej forme články aj zo star
ších, často ťažko dostupných čísel penodik Pn 
mnohých periodikách je retrospektíva viac než dve 
storočia, to znamená, že sú tam články časopisov 
aj z 19 storočia! Databáza spracováva viac ako 
150 titulov časopisov z rôznych vedeckých discip
lín, napr z antropológie, ekológie, ekonómie pe
dagogiky, histórie, filozofie, politológie. sociológie 
jazyka a literatúry, matematiky, štatistiky V báze je 
možné vyhľadávať podľa názvu, slova z názvu 
autora, abstraktu, vednei disciplíny atd Univerzita 
Komenského má túto databázu prístupnú vdaka 
pomoci Mellon Foundation a University of Pitts
burg EIFL Direct (Electronic Information lor Libra 
ries Direct) je názov medzinárodného knižničné
ho projektu, v rámci ktorého su sprístupňované 
viaceré databázy s plnými textami časopeecfcycfi 
článkov ale aj informácie o pubifcovanych mono
grafiách patentoch audiovizuálnych тИвпаюсП 
a pod Tieto databázy su orientovane nielen ne 
spoločenské vedy vrátane ekonómie ale aj na 
medonu, pobohosfxxürStvo ninienng rtormač-
né technológie a výpočtovú techn*u 

Stránka Virtuáinej knižnice UK nám tiež ponúka 
návod, ako si na svojom počítači nainštalovať 
klientský program, prostredníctvom ktorého mož
no využívať databázy umiestnené na univerzitnom 
CD-ROM serveri Medzi týmito databázami si po
zornosť zaslúži najmä slovenská a česká národná 
bibliografia. 

V čase neustále sa meniacich zákonov, vyhlášok 
a rôznych legislatívnych predpisov, môže byť ne-
pochybne pre mnohých užitočnou pomôckou 
Zbierka zákonov V elektronickej podobe je prí
stupné úplné znenie zákonov aktuálneho roka, 
vrátane archívu za roky 2001, 2000 a 1999 

Záver 
Pokúsili sme sa stručne predstaviť súčasné 

možnosti Virtuáinej knižnice Univerzity Komen
ského. Jej budovanie predstavuje nepretržitý a ne
konečný proces, no domnievame sa, že doteraz 
dosiahnuté výsledky vytvárajú dobrý základ. Kni
hovníci Univerzity Komenského intenzívne pracujú 
na elektronizácii knižničných procesov, budovaní 
vlastných databáz, súborného online katalógu a da
tabázy publikačnej činnosti Virtuálna knižnica 
sprístupňuje viaceré zaujímavé informačné zdroje. 
Na dosiahnutie tohto stavu bolo potrebné vynalo
žiť nemálo pracovného úsilia, pripraviť a úspešne 
obhájiť rôzne projekty a granty na získanie dalších 
finančných zdrojov, ktoré doplnili a znásobili fi
nančné prostriedky vyčlenené vdaka podpore 
vedenia UK. Na budovanie a získavanie daných 
informačných zdrojov vynakladá UK značné fi
nančné prostriedky, a je teda logické, že sa prie
bežne vyhodnocuje ich efektívnosť Využívanie jed
notlivých databáz sa sleduje a štatisticky hodnotí 
Vyslovujeme presvedčenie, že počet používate
ľov bude stále rásť, a preto prijmite pozvanie, ne
váhajte, prosím a navštívte www stránku Virtuái
nej knižnice http://vlll.unlba.sk 

PhDr. Daniele Gondová. 
Mgr Jana llavská 

Recenzia 

Kedy, a k  nie teraz? 

Vo vydavateľstve Veda vyšla kniha rozhovorov s našimi poprednými vedcami 

Po dvoch rokoch snívania, poctivého štúdia materiálov a zodpovednej novinárskej práce sa 
Danici Janiakovej podarilo vydať knihu Kedy, ak nie teraz? (Veda, Bratislava). Ojedinelý projekt 
rozhovorov so slovenskými vedcami predstavuje viac ako len pokus o priblíženie najnovších 
výsledkov a trendov bádania v rozličných oblastiach poznávania. Autorka vie klásť otázky, od
bornú problematiku dokáže priblížiť aj mierne poučenému laikovi. Nepoučuje, a čo je dôležité, 
dvadsiatimi dvoma rozhovormi buduje obraz konkrétneho vedca a vedného odboru na pozadí 
morálnych hodnôt spoločnosti. Napísala potrebné zmysluplné dielo. 

Janiakovej rozhovory na prvom mieste nie sú o osobnostiach - i keď si vybrala špičkových, ce
losvetovo uznávaných odborníkov: experimentálneho kardiológa Jána Slezáka, genetika Vladi
míra Feráka, pedagóga a psychológa Mirona Zelinu, seizmológa Petra Moczu, ekofeministickú 
filozofku Zuzanu Kiczkovú, ochranára Mikuláša Hubu, či historika Lubomíra Liptáka. Autorka sa 
orientuje na témy týkajúce sa každého obyvateľa tejto planéty - či už si ich uvedomujeme, alebo 
pred nimi alibisticky zatvárame oči. Je o etike v nás, o nazeraní na svet, o perspektívach pre 
ďalšie generácie, ale aj o konkrétnych možnostiach, ktoré máme šancu využiť. Janiaková so 
svojimi hosťami nehovorí o abstraktných, od života odtrhnutých víziách. Pýta sa na genetické 
mutácie, odliv mozgov do zahraničia, na súvislosti medzi vedou a vierou, preľudnenie planéty, 
vyčerpanie jej zdrojov. 

„Čím je spoločnosť vyspelejšia, tým ľahšie si prizná, že budúcnosf môže byť aj horšia, a ona si to 
prizná preto, aby mohla potrebným tempom prijať opatrenia na eliminovanie alebo úplnú redukciu 
hrozieb. Aj my tu v strede Európy - máme sa klamat alebo si priznať, že sme zrelí na riešenie 
problémov," zamýšľa sa bez falošného optimizmu meteorológ a klimatológ Milan Lapin. Kedy, ak 
nie teraz? 

Barbora Škovierová, 
Pravda, 15. 5. 2002 
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TÉMA NA DISKUSIU 

Kto by mal stáť na čele Univerzity Komenského? 
Akademický senát UK vyhlásil na aprílovom zasadaní volby kandidáta 

na rektora UK na 20. novembra 2002. Senát zvolí kandidáta, minister 
predloží návrh prezidentovi Slovenskej republiky a ten, po stotožnení 
sa s návrhom, vymenuje rektora našej Alma Mater na nasledujúce 
štvorročné obdobie. 

Nový rektor bude viesť Univerzitu Komenského v kvalitatívne novom 
prostredí, ktoré vytvára nielen zákon o vysokých školách platný od 
apríla tohto roku, ale aj ďalšie zákony (najmä zákon o verejnej službe) 
a príslušné vykonávacie predpisy. Ak chceme, aby univerzita pro
sperovala, musíme vybrať osobnosť, ktorá má predpoklady úspešne 
zvládnuť prispôsobovanie sa zmieneným novým podmienkam a ktorá 
bude vedieť čeliť problémom, ktoré nás v prechodnom období dvoch 
až troch rokov čakajú (som nenapraviteľný optimista). V t o m  je obrov
ská zodpovednosť Akademického senátu UK. Voliť budeme až koncom 
novembra, ale diskutovať by sme mali začať okamžite. Hoci vo vše
obecnej rovine. 

Vážnosť najvyššej ťunkcie v systéme akademickej samosprávy prud
ko stúpla prijatím zákona o vysokých školách v roku 1990. Úloha 
rektora zrazu nekončila len pri reprezentácii školy. Presnejšie, v čase 
pred týmto rokom sa o samospráve a akademických slobodách mohlo 
desaťročia hovoriť nanajvýš v teoretickej rovine. Každá zmena po revo
lúcii -bola pre väčšinu z nás neuveriteľná. Tešili sme sa zo vzkriesenia 
akademickej pôdy, slobôd a samosprávy. Posledne menovanú si mno
hí kolegovia stotožnili s právnou subjektivitou fakúlt a bez nej si aka
demickú samosprávu predstaviť nevedia. V senáte sme ešte pred 
schválením zákona o tomto probléme diskutovali veľa hodín a prijali 
niekolko uznesení o neopraviteínosti návrhu. A práve tú nám nový 
zákon, platný od apríla, odňal. Myslím, že senát spravil chybu. Je to len 
môj názor, ktorý nemusí byť správny. Doposiaľ ma však nikto nepre
svedčil, že diskusie o právnej subjektivite fakúlt neboli len diskusiami 
o záložnom probléme. Samospráva vysokých škôl, pokiaľ má  ekono
micky zviazané ruky, je veľmi obmedzená. Znížiť ekonomickú závislosť 
vysokých škôl na únosnú mieru sa snaží zákon o vysokých školách 
zavedením viaczdrojového financovania. Ako všetko, aj tento zákon 
predstavuje z hľadiska realizácie dvojsečnú zbraň. Na jednej strane 
možnosti, ktoré zatiaľ nevieme oceniť, na strane druhej stratu niekto
rých istôt. Toto spôsobuje v akademickej obci určitú nervozitu. Zákon 
napríklad dovoľuje vo všeobecnosti školám podnikať, ale zatiaľ chýbajú 
vykonávacie predpisy. Chýbajúci predpis umožňuje, ako je u nás 

zvykom, šírenie zaručených správ. V tomto prípade zákon o V S  údajne 
zavádza daň z podnikania a colné poplatky. Na internetovej stránke 
ministerstva školstva to generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl ozna
čuje za zavádzanie verejnosti. 

Z pochopiteľných príčin je v súčasnosti najzaujímavejšia a najdiskuto
vanejšia problematika platov. Skutočnosť je momentálne taká, že z o  
zákona o verejnej službe, katalógu pracovných činností a platovej ta
bulky pre pedagogických pracovníkov vyplýva, že nárokové tarifné 
mzdy učiteľov sa zvýšili o približne dva až štyri tisíc korún. Je to po
vestný vrabec v hrsti. Holub (doterajšie osobné príplatky), ktorého sme 

držali v druhej ruke, nám uletel a je opäť na streche. Inými slovami, ak 
nedostanú školy od vlády ďalšie mzdové prostriedky, zostanú celkové 
platy na približne rovnakej úrovni. Podstatné ale je, že nárokovateľná 
časť (tarifný plat podľa zaradenia v tabulke) je o spomínaných pár tisíc 
vyššia. V súčasnej ekonomickej situácii štátu nemôžeme počítať s výz
namným navýšením prostriedkov od štátu. Našťastie zákon o vysokých 
školách dáva školám do rúk páky, aj keď, opakujem, nie je všetko zatiaľ 
legislatívne dotiahnuté, ktoré im umožňujú pri rozumnom a šikovnom 
hospodárení zarobiť si na príplatky. 

Zákon nie je ideálny, má viacero chýb. Niektoré sa do neho dostali aj 
z obrovského množstva pozměňovacích návrhov pri prerokovávaní 
v parlamente. Spomeniem len zamedzenie čiastočného spoplatnenia 
štúdia, čo po čase bude určite potrebovať novelizáciu. Dôležité je, že 
bol zachovaný duch zákona a že zákon vstúpil do platnosti. 

Už z toho mála, čo som spomenul, je jasné, že nový rektor to nebude 
mať ľahké. Volebná komisia zhromažďuje návrhy kandidátov do 11. ok
tóbra. Potom budeme poznať konkrétne mená a budeme o nich disku
tovať. Mám dojem, že niečo vyše mesiaca oficiálnej kampane, a to 
nehovorím o tom, že senátori dostanú materiály, na základe ktorých 
budú rozhodovať, možno dva týždne pred volbami, je veľmi krátky čas. 
V kuloároch sa už dnes začínajú objavovať neoverené informácie 
o tých, čo majú údajne záujem o post rektora a dälšie mená zná
mych osobností, ktoré by ten alebo onen preferoval. Myslím, že by 
bolo vhodné tieto diskusie preniesť na stránky Našej univerzity 
a oboznámiť s menami kandidátov čo najširší okruh ľudí a dat aj im 
možnosť vyjadriť sa. Pre senátorov, ktorí budú na jeseň rozhodo
vať, by boli podnetné aj názory na všeobecné kritériá, ktoré by mal 
prvý človek našej Alma Mater spĺňať. Upozorňujem tiež vážených 
kolegov z AS UK na možnosť internej diskusie na Fóre AS v rámci 
internetovej stránky senátu 

Aký by teda mal byť náš nový rektor. Už  z toho mála, čo bolo vyššie 
povedané, vyplýva, že by to mal byť človek, ktorý má nadpriemerné 
organizačné schopnosti, vyzná sa v problematike i legislatíve školstva 
a nie je mu cudzia hospodárska a finančná problematika Mal by to byť 
človek, ktorý by dokázal spolu so senátom a správnou radou adaptovat 
univerzitu na fungovanie v nových podmienkach. Mal by vedieť využiť 
všetky možnosti, ktoré poskytuje zákon na získanie prostriedkov na jej 
nerušený chod. Rektor by si mal vždy pozorne a trpezlivo vypočuť 
názory poradcov i oponentov a rozhodovať po ich dôkladnej analýze. 
Mal by byť rozhodný pri presadzovaní myšlienok, ktoré si osvojil v dis
kusii. 

V súvislosti s očakávaným vstupom Slovenska do EÚ by mal mať náš 
rektor prehľad o školských systémoch vo vyspelých štátoch. Samozrej
má je schopnosť priamej komunikácie s budúcimi partnermi vo sve
tových jazykoch. 

Mám na mysli aj konkrétneho človeka. Po konfrontácii s inými názor
mi, ak vôbec niekto zareaguje, prezradím aj jeho meno. 

Martin Belluš (člen AS UK a AS FMFI UK) 

Z o  života r ímskokatol íckych bohoslovcov 
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK 

a jej jednotlivé teologické inštitúty v rámci svojich kontaktov 
s verejnosťou zorganizovali v dňoch 20. - 21. apríla 2002 Deň 
otvorených dverí. Cieľom podujatia bolo oboznámiť širokú verej
nosť so štúdiom a formáciou študentov fakulty a tiež získať nových 
záujemcov o štúdium teológie na CMBF UK. Program začal boho
službami, pokračoval stretnutím so študentmi a pedagógmi, pre
hliadkou priestorov a vyvrcholil akadémiou. Pre všetkých účastníkov 
bolo pripravené občerstvenie. Možno konštatovať, že akcia sa stret
la s pozitívnym ohlasom verejnosti. 

V spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou v Prešove sa 1. mája 2002 
uskutočnila 3. celoslovenská púť študentov teológie našej fakulty 
a jej pracovísk. Púť sa konala na Mariánskej hore v Levoči za účasti 
predsedu KBS Möns. Františka Tondru a apoštolského nuncia 
Möns. Henryka Jozefa Nowackého, ktorý sa tiež prítomným štu
dentom a pedagógom prihovoril a povzbudil ich k svedomitému 
plneniu svojich povinností pre dobro Cirkvi a spoločnosti. 

Na pôde Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre sa v dňoch 
2. - 5. mája 2002 uskutočnil 9. ročník futbalového turnaja štu
dentov katolíckych teologických fakúlt. Evanjelickej fakulty UK 
a kňazských seminárov na Slovensku. Prvé miesto obsadili študenti 
z Kňazského seminára v Košiciach, na druhej priečke sa umiestnili 
študenti našej fakulty v Bratislave a tretie miesto získali študenti Teo
logickej fakulty Trnavskej univerzity. 

V Badíne sa dňa 14. mája 2002 uskutočnil Pedagogický deň 
učiteľov našej fakulty a jej pedagogických pracovísk. Na stretnutí sa 
zúčastnilo 120 pedagógov, kťori si nielen vymenili skúsenosti, ale 
najmä sa venovali návrhom zmien a doplnení študijného programu 
v súvislosti s kreditovým systémom. Prítomných pedagógov po
zdravil aj velký kancelár fakulty Möns. Ján Sokol a predseda Rady 
Konferencie biskupov Slovenska pre univerzity Möns. Tomáš Gaits. 
Pri tejto príležitosti sa stretli aj pracovníci študijného oddelenia 
a knižníc. 

Viliam Judak 
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Tip na dovolenku 

Poznávacie trasy na Slovensku 

Slovensko je nádherná krajina, ktorá disponuje 
značným prírodným aj kultúrne - historickým po
tenciálom. Parciálnu časť tohto potenciálu sprístup
ňujú širokej verejnosti poznávacie trasy. Náučné 
chodníky, náučné lokality, historické cesty a mú
zeá v prírode sú v krajine vyznačené turistické ale
bo exkurzné trasy, ktoré prostredníctvom informač
ných panelov, ale často aj formou publikovaných 
materiálov (brožúriek a skladačiek), prezentujú ur
čité množstvo údajov o krajine, jej prírode, histórii, 
kultúre, ako aj o ich ochrane. 

Náučný chodník je v krajine formou niekolkých 
informačných panelov (príp. inou formou, napr. len 
číslami označené stĺpiky) vyznačená turistická tra
sa rôznej dĺžky, zamerania a technickej realizácie, 
ktorá vedie prírodné, krajinársky, ale aj kultúrne ä 
historicky zaujímavými alebo typickými územiami 
(napr. NCH Nivou Moravy v Borskej nížine, NCH 
Súľovské skaly). 

Náučná lokalita je prírodovedné, kultúrne-histo-
ricky a krajinársky hodnotné územie s vysokou 
výpovednou hodnotou. Predstavuje prevažne uza
vretý priestor (interiér alebo exteriér) s vybudova
nými zariadeniami, príp. bez nich, v ktorom sa 
vystavujú prírodou alebo človekom vytvorené hod
noty v kontexte s prírodným prostredím. Medzi ná
učné lokality patria napríklad jaskyne, arboréta, 
zverníky, významné geologické profily, zaujímavé 
prírodné výtvory a pod. Sprístupnené, ale aj nie
ktoré nesprístupnené jaskyne sú súčasťou viace
rých náučných chodníkov. Správa slovenských 
jaskýň v Liptovskom Mikuláši postupne buduje 
ku sprístupneným jaskyniam ako národným prí
rodným pamiatkam osobitné náučné chodníky 
(napr. NCH K jaskyni Driny v Malých Karpatoch, 
NCH K Demänovskej jaskyni slobody a NCH k De
mänovskej ľadovej jaskyni v Nízkych Tatrách, NCH 
K Dobšinskej ľadovej jaskyni v Spišskogemerskom 
krase a iné). 

Historická cesta je jedným z typov náučných 
poznávacích trás, ktoré prezentujú umelecko-his-
torické, národno-historické, technicko-historické 
pamiatky, archeologické lokality, etnografické lo
kality a inštitúcie sústreďujúce hnuteľné kultúrne 
pamiatky, ale aj prírodné skvosty (napr. Gotická 
cesta na Spiši a Gemeri, Historická cesta Kež
marok, Historická cesta Pezinok, Malokarpatská 
vínna cesta a iné). 

Múzeum v prírode predstavuje prevažne uzav
retý areál vsadený do prírodného rámca, ktorý 
návštevníkom ponúka informácie o kultúme-histo-
rických pamiatkach, o vzťahu človeka ku krajine, 
o geologických zaujímavostiach a pod. Môže mať 
charakter skanzenu, múzea ľudovej architektúry, 
archeologického múzea a pod. (napr Banský 
skanzen v Banskej Štiavnici, Banský skanzen na 
bani Všechsvätých v Hodruši - Hámroch, Múzeum 
kysuckej dediny vo Vychylovke, Etnografická ex
pozícia ľudovej architektúry a bývania - skanzen 
Humenné, Múzeum Oravskej dediny vZuberd -
Brestovej, Archeologické múzeum v prírode Hav-
ránok pri Liptovskej Mare, Skalné obydlia v Brhlov-
ciach). K múzeám v prírode možno zaradiť aj ex
pozície vodného mlynárstva na Podunajsku, napr 
Klátovský mlyn, Vodný mlyn v Jahodnej, Múzeum 
vodného mlynárstva Kolárovo a iné). Za zmienku 
stojí aj prvé Geologické múzeum v prírode v Sta
rom kameňolome nedaleko Devína pri Bratislave, 
ktoré návštevníkov oboznamuje s geologickými 
zaujímavosťami Devínskej Kobyly Zaujímavou ak
tivitou Štátneho geologického ústavu D Štúra 
v Bratislave a jeho strediska v Banskei Štiavnici 
ako aj SAŽP - COPK v Banskej Štiavnici je prí
prava Geoparku v CHKO Štiavnické vrchy, v ráma 
ktorého bude inštalovaných viac ako 200 infor
mačných panelov, dokumentujúcich geologickú 
históriu, baníctvo a ekologické problémy v oblasti 
stredoslovenských sopečných pohorí. 

Na Slovensku je v súčasnosti vybudovaných už 
viac ako 140 poznávacích trás a ich množstvo 
stále narastá. Problémom však ostáva ničenie ná
učných panelov, ich údržba, ale aj obsahová strán
ka, ktorá je najmä v prípade informácií o neživej 
prírode pre bežných návštevníkov často neprime
raná a odborne veľmi náročná. Najväčším počtom 
poznávacích trás - 38 (bez múzeí v prírode) v sú
časnosti disponuje banskobystrický región. Me
dzi najatraktívnejšie poznávacie turistické trasy 
určite patrí obnovený NCH Šomoška a NCH Fiľa-
kovský hradný vrch v Cerovej vrchovine, archeo
logicky a prírodovedné zameraný NCH Kalamár-
ka na Poľane alebo NCH Hrušov neďaleko Velké
ho Krtíša so zameraním na ľudovú architektúru, na 
staré hospodárske práce, na remeslá alaznícke 
osídlenie. V žilinskom regióne s počtom poznáva
cích trás 28 stojí za zmienku obnovený NCH Diery 
v Malej Fatre, NCH Juráňová dolina v Západných 
Tatrách, NCH K minerálnemu prameňu (Liptovský 

Ján - Liptovská Porúbka) v Nízkych Tatrách alebo 
NCH v Radoli v Kysuckej vrchovine, ktorý má na
miesto informačných panelov v teréne osadené 
len očíslované stĺpiky a návštevník má k dispozícii 
jednoduchú farebnú skladačku dostupnú na via
cerých miestach v obci. Osobitnú zmienku si za
slúži NCH Vlkolínec, ktorý okrem pamiatkovej 
rezervácie UNESCO ponúka turistom aj prostred
níctvom vkusnej a obsahovo bohatej skladačky 
nádherné prírodné výtvory v jeho okolí Trenčlan-
sko-nitriansky región má 24 poznávacích trás 
Spomenúť možno relatívne nový NCH prof Micha
la Lukniša, významného slovenského geografa 
v obci Zlatno a jej okolí v pohorí Tríbeč a NCH 
Milochov neďaleko kúpeľov Nimmca v Považskom 
podolí V prešovskom regióne s 22 poznávacími 
trasami je zaujímavý NCH Monkova dolina v Tat
rách či nedávno otvorený NCH Lesom medzi Ple
som a plesom v okolí Štrbského plesa V košickom 
regióne (16) patna k relatívne novovytvoreným po
znávacím trasám NCH K Dobšinskej ľadovej jaskyni 
NCH Občasný prameň-Havrania skala v Sloven
skom raji, NCH Miroslava Poliščuka v Bukovskych 
vrchoch a NCH Horný Abov na kontakte Slán
ských vrchov a Košickej kotliny V bratislavsko 
trnavskom regióne s 21 poznávacími trasami bol 
v minulom roku otvorený NCH Nivou Moravy II 
a Muzeum železnej opony v Devinskei Novej V*i 
Pribudol tiež zatiaľ len formou knižného sprievod 
cu Svatojursky náučný chodník, dokumentufuo 
bohatú histónu. kultúrne pamiatky, dejiny vino
hradníctva a prírodné zaupmavosti mesta S v Jur 
jedného z královských miest západoslovenskej 
pentapolitany a NCH Cesta dr J L Holubyho 
významného slovenského botanika K zaujíma 
vým rozhodne patri aj Pezinský bansky náučný 
chodník 

Jedným z pokusov o preklenutie informačného 
vákua smerom k širokej verejností sa stala dvoj
dielna publikácia Náučné chodníky Slovenska 
ktorú vydal už ako druhé upravené vydanie Strom 
života v roku 2001 (autori M. Bizubová, I. Ružek 
a O. Makýš). Obsahuje pasporty k 90 náučným 
chodníkom, vrátane niekolkých vybraných náuč
ných lokalít. V katalógu sú náučné chodníky uspo
riadané Fxxfa geomorfologických celkov. Súčasťou 
pasportu je chránené územie, ktorým NCH pre
chádza, alebo je v jeho okolí, okres, základná in
formácia (východisko, trasa, dĺžka, čas prechodu, 
počet zastávok, náročnosť terénu, prístup k NCH, 
nadväznosť na turistickú značku, typ chodniVa. 
rok otvorenia, príp. rekonštrukcie, existencia sprie
vodcu alebo inej doplnkovej literatúry, správca 
NCH, zameranie a názvy informačných panelov) 
a situačná mapka. Namiesto textov informačných 
panelov sú uvedené zaujímavosti na trase a v oko
lí NCH, ktorých hlavným cieľom je inšpirovať 
k návšteve územia a rôzny aktivizujúci a text dopl
ňujúci materiál (perovky, krížovky, otázky, úlohy, 

12 



obrázky, piktogramy a pod.). Katalog je otvorený 
systém, ktorý sa stále dopĺňa. Vzhľadom na sku
točnosť, že v ostatnom čase pribudlo viac pozná
vacích trás, pripravuje sa v spolupráci so Stromom 
života nová publikácia. Jej súčasťou budú okrem 
náučných chodníkov aj všetky náučné lokality, 
historické cesty a múzeá v prírode. Mnohé náučné 
chodníky sú zaznamenané aj v novších edíciách 
turistických máp, informácie, aj keď značne nesú-
rodé, sa objavujú aj na internetových stránkach. 

Poznávacie trasy s informačným systémom o prí
rodných a kultúrne-historických pozoruhodnostiach 
krajiny ponúkajú možnosť spoznávania prírod
ného prostredia, kultúry a histórie na konkrétnom 
mieste a v konkrétnom priestore a sú vhodným 
prostriedkom aktívneho využívania voľného času. 
V ostatnom čase zaznamenávajú renesanciu pre
dovšetkým na miestnej úrovni v súvislosti s prepo
jením na značkované turistické chodníky, sprístup
nené jaskyne, hrady a hradiská, zámky, arboréta, 
kúpeľné mestá a pod. Zážitok z všetkého krásne
ho, čo ponúka príroda, môže mať len človek, ktorý 
si nájde čas, aby sa do nej dostával častejšie. 
Každodenný vstup pedagógov a študentov do 
školskej budovy sa stáva pre nich stereotypom, 
často nezaujímavým a nudným. Je preto dôležité 
využívať všetky možnosti pre lepšie prepojenie teo
retických poznatkov s priamou skúsenosťou v te
réne. 

Na záver dovolte ponúknuť ako tip na návštevu 
prírodovedné a kultúrne-historicky zameraný náuč
ný chodník Šomoška v Cerovej vrchovine (okres 
Lučenec). Východiskom je obec Šiatorošská Bu-
kovinka neďaleko Fiľakova, kde sú inštalované 
informačné panely upozorňujúce na NCH Šomoš
ka pri štátnej ceste Fiľakovo - Šiatorošská Buko-
vinka - Šalgotarján. Obec Šiatorošská Bukovinka 
vznikla v roku 1959 spojením dvoch osád Šiatoroš 
a Bukovinka. Prví obyvatelia, ktorí osídľovali dolinu 
Bukovinského potoka začiatkom minulého storo
čia, boli prisťahovalci z Detvy, Hriňovej a Ôoltýsky. 
Dnes má obec 360 obyvateľov Nachádza v blíz
kosti hraníc s Maďarskom, je tu hraničný prechod 
a colnica 

NCH vedie od východného okraja obce. Asi 2 km 
za obcou sa nachádza parkovisko a nový vstupný 
objekt. V ňom je možné zakúpiť si informačný 
materiál (Sprievodca Náučný chodník Šomoška 
z roku 2000, pohľadnice), zaplatiť symbolický po
platok a občerstviť sa. Náučný chodník odtiaľ ve
die paralelne so zelenou turistickou značkou v dĺž
ke 1,6 km a prevýšením 106 m na hrad Šomoška. 
Pohodlná, nenáročná, v hornej časti stredne ná
ročná trasa sa dá prejsť za 1 až 1,5 hod. Na ná
učnom chodníku, ktorý bol otvorený v roku 1991 
a neskôr niekolkokrát rekonštruovaný, je 8 zastá
vok (Bukovinský potok, Jazierka, Lesy, Kamenné 
more, Kamenný vodopád, Krajina, Hrad Šomoš
ka). Prevádzka náučného chodníka je denne od 
8.00 do 21.00 hod. (apríl až október), mimo sta
noveného termínu a času sa treba dohodnúť 
s Obecným úradom Šiatorošská Bukovinka (tel: 
047/4491154). 

Čo všetko zaujímavé možno na náučnej trase 
ako súčasti národnej prírodnej rezervácie Šomoš
ka vidieť a samozrejme dozvedieť sa. Na prvom 
mieste treba spomenúť prekrásny kamenný vo
dopád Je to unikátny 9 metrov vysoký skalný útvar 
s paf - až šesťbokou odlučnostbu bazaltu (čadiča), 
ktorý vznikol stuhnutím hominy na okraji lávového 
prúdu. Bol odkrytý v 14. storočí'ťažbou bazaltu na 
výstavbu hradu. S tým súvisí aj kamenné more na 
severnom svahu hradného vrchu zložené z rôzne 
velkých bazaltových hranolov Na jeho súčasnom 
charaktere sa podieľalo aj mrazové zvetrávanie 
v starších štvrtohorách, kedy sa v okolí Fiľakova 
odohrávala aj sopečná aktivita. Výsledkom sopeč
nej činnosti, tektonického zdvihu územia a proce
sov erózie je inverzný sopečný reliéf Cerovej vrcho
viny. Bazalty, pôvodne vyliate z dolín, dnes budujú 
najvyššie časti pohoria (napr. Belinské skaly, Med-
veš). Staršie podpovrchové telesá andezitov tvoria 
tiež výrazné dominanty - Šiator a Karanč. Aj mno
hé z týchto fenoménov sú viditeľné z trasy náučné
ho chodníka. 

Pozoruhodný je výskyt mohutného duba žltkas
tého pri kamennom vodopáde, v podraste 100 až 
150 ročnej bučiny sa nachádza vzácna kukučka 
věncová. V doline Bukovinského potoka je niekom 
ко prameňov a mokrade, ktoré sú vhodným pros
tredím pre obojživelníky (salamandra škvrnitá, 
mlok obyčajný), cenný je výskyt raka riečneho 
Rekonštruovaný rybník zo začiatku minulého sto
ročia, v ktorého výtokovej časti je balvanovitý skok 

slúžiaci ako názorný pnklad umožnenia migrácie 
vodných živočíchov na umelo vytvorených barié
rach, dotvára príjemnú atmosféru tejto nádhernej 
krajiny. Krafuje jej však hrad Šomoška dnes zrú
canina gotického hradu zo 14. storočia. Bol sú
časťou retaze strážnych hradov, ktorý bránil prí
stup k banským mestám. Bol však dobytý Turkami 
a zbúraný v roku 1703 Pn požian v roku 1823 
bola zničená posledná západná veža V súvislosti 
s poslednou rekonštrukciou NCH bol upravený 
vstup a čiastočne zabezpečené vonkajšie a vnú
torné pnestory hradu. 

Z poznania súčasného stavu a očakávaných tren
dov v cestovnom ruchu je evidentné, že v 21. sto
ročí nastane odklon od pasívnych spôsobov trá
venia voľného, ale aj od masového turizmu v pre
plnených turistických centrách a ľudia budú viac 
inklinovať k prírode a preferovať „prírodnú turistku ". 
Kľúčovými prvkami v rozvoji cestovného ruchu sa 
stanú tiché malebné zákutia na vidieku, prírodné 
a kultúrne pamiatky ako súčasti národného kultúr
neho a prírodného dedičstva, ľudové umenie a tra
dície priateľskí a pohostinní ľudia široké možnosti 
pre aktívne trávenie voľného času v prírode, ale pre
dovšetkým čisté a nedotknuté prírodné prostredie. 
A práve tu majú svoje miesto poznávacie trasy, na 
príprave ktorých participujú aj niektorí pedagógo
via z Katedry fyzickej geografie a geoekológie Prí
rodovedeckej fakulty UK. 

Mária Bizubová, 
Katedra fyzickej geografie a geoekológie PRIF UK 

Otvorili nové ihrisko Lafranconi 
Stretnutiami bratislavských streetballových družstiev mužov a žien 29. mája 2002 oficiálne 

otvorili nové viacúčelové ihrisko Lafranconi. Stalo sa tak pri príležitosti vyzývacieho dňa 
Challenge Day, takže priestory na športovanie využili aj záujemcovia o iné loptové hry a pohybové 
aktivity. 

Ihrisko je v areáli Fakulty telesnej výchovy a športu UK a bude slúžiť aj verejnosti Paralelne na 
ňom môže hrať šesť družstiev streetball alebo basketbal Je vhodné aj pre hádzanú, korfbal. mi-
nifutbal, hokejbal a hokej na inline korčuliach. Na asfaltovom povrchu je uložený špeciálny hard-
courtový koberec 

Za necelého pol roka ihnsko vybudovala samospráva Starého Mesta v naklade vyše troch m i l o  
nov Sk s finančným prispením Štátneho fondu telesnej kultúry Je prvou etapou rozsiahleho 
projektu športovo-rekreačného centra Lafranconi. Onedlho začnu budovať prevádzkové pnestory 
so sprchami a hygienickými zanadeniami, aj improvizované tribúny pre divákov. Neskôr je plano-
vaná druhá etapa výstavby komplexu Lafranconi Architektonická štúdia uvažuje s vybudovanimm 
U-rampy, horolezeckej steny či cyklotrialovej dráhy. Navrhovaná je aj prezliekáneň a medzistanca 
cyklistickej cesty z Rakúska cez Slovensko do Maďarska Celé nábrežie by malo byť upravené na 
opaľovanie a podľa finančných možností pribudnú prvky typické pre vodné parky a relaxačne 
centrá. Sme, 30. 5. 2002 

ъ ŠOMOŠKA 
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K jubileu pána profesora Jána Světlíka 

V polovici mája 2002 sa prof. PhDr. Ján 
Svetlík, CSc. dožil sedemdesiatich piatich rokov 
Ťažko tomu uveriť, pretože svoju trištvrtestoroč-
nicu oslávil v plnom pracovnom nasadení: pred
náša, vystupuje na konferenciách a seminároch, 
píše vedecké štúdie a vychováva doktorandov. 

Profesor J. Svetlík sa narodil 14. mája 1927 vo 
Zvolenskej Slatine. Po štúdiu na gymnáziu vo Zvo
lene sa zapísal na Filozofickú fakultu Slovenskej 
univerzity v Bratislave, kde študoval ruštinu a fran
cúzštinu. Po absolvovaní univerzity v r. 1950 síce 
dva roky pôsobil mimo svojej Alma mater, ale od 
roku 1952 (okrem obdobia rokov 1992 - 1999, kedy 
pôsobil na Filologickej fakulte UMB v Banskej 
Bystrici) svoj život spojil s Katedrou ruského ja
zyka a literatúry Filozofickej fakulty UK, kde pôso
bil ako asistent, odborný asistent, docent, profesor, 
vedúci katedry (1971 - 1977) a prodekan (1959 -
1960 a 1969-1970). 

Od začiatku svojej vedeckej a pedagogickej 
dráhy sústredil prof. J. Svetlík svoj profesionálny 
záujem na syntax. Z tejto oblasti jazykovedy na
písal už štátnu prácu Neosobné vety v ruštine 
a slovenčine (1950), v r. 1959 obhájil kandidátsku 
dizertačnú prácu Doplnok ako vedľajší vetný člen 
v ruštine a slovenčine a v r. 1960 bol ustanovený 
za docenta na súčasný ruský jazyk. Za profesora 
bol menovaný v r. 2001. 

Profesor Ján Svetlík je dnes najuznávanejším 
slovenským rusistom-syntaktikom. Jeho monogra
fia Sintaksis msskogo jazyka v sopostavlenii s sk> 
vackim, ktorá vyšla prvýkrát v roku 1970 a potom 
v podstatne prepracovanom a rozšírenom vydaní 
v roku 1979. bola a doteraz je jedinou vysokoškol
skou učebnicou ruskej syntaxe na Slovensku, 
z ktorej čerpali znalosti prakticky už dve generácie 
študentov ruštiny. Tejto syntetickej, teoreticky no
vátorskej a materiálovo bohatej práci predchádzal 
celý rad vedeckých štúdií, v ktorých prof. SvetliV 
rozpracovával jednotlivé čiastkové otázky ruskej 
syntaxe. Ich repertoár je skutočne široký: štruktúrne 
stvárnenie vetného základu jednočlennej vety, jed
nočlenné vety v slovenčine a ruštine, predikačné 
jadro jednoduchej vety v ruštine a slovenčine, pros
triedky vyjadrenia zloženej predikácie v súčasnej 

ruštine a slovenčine, štruktúrne typy imperatív
nych viet v ruštine a slovenčine, porovnanie rus
kých a slovenských infinitívnych viet, aktuálne 
vetné členenie, klasifikácia prísudku, vedľajšie 
vetné členy, odraz lexikálnych a morfologických 
rozdielov v štruktúre ruskej a slovenskej vety, syn
taktická modálnosť, ako aj mnohé dalšie otázky. 
Pre všetky práce prof. J. Světlilo je pritom charak
teristický ich dvojaký konfrontačný charakter na 
jednej strane konfrontuje vlastné chápanie syntak
tických javov s ich chápaním inými syntaktikmi, 
slovenskými, českými i ruskými, na druhej strane 
konfrontuje konkrétne syntaktické javy v ruštine 
s analogickými syntaktickými javmi v slovenčine 
Profesor J Svetlík tým pokračuje v smere, ktorý 
pre slovenskú rusistiku vytýčil profesor A V Isa-
čenko, jeden zo zakladateľov slovenskej rusisti-
ky. Profesor Svetlík bol najprv jeho študentom 
a ašpirantom, neskôr spolupracovníkom. Nová
torstvo prof. J. Světlíka je v tom, že ako prvý po
užil pri výklade syntaxe systém štruktúrnych vzor
cov, v ktorom má každý vetný člen svoj ustálený 
symbol. 

Profesor J. Svetlík je aj spoluautorom viacerých 
učebníc ruského jazyka pre stredné školy, z kto
rých najznámejšia je Príručná gramatika ruského 
jazyka pre stredné školy (1974, 1975, 1977), pri 
príprave ktorej bol vedúcim autorského kolektívu 
a zároveň spracoval časť o syntaxi, niekolkých vyso
koškolských skript, napríklad Praktikum z grama
tiky ruského jazyka (1965, 1967, 1971, 1974) aučeb-
nice Ruština pre dospelých (1977) 

Bohatá je aj jeho redakčná činnosť ako člena re
dakčných rád viacerých celoštátnych rusistických 
a slavistických časopisov (napr. Československá tu-
sistika. Slavica Slovaca) a zborniVov (napr zborní
ky Filozofickej fakulty UK Philologica) 

Profesor J Svetlík svoje vedomosti vždy ochot
ne odovzdával nielen svojim študentom, ktorých 
za päťdesiat rokov jeho pedagogickej činnosti 
možno počítať už na tisícky, ale aj niekolkým de
siatkam ašpirantov Všetci jeho bývalí ašpiranti si 
radi spomínajú na ašpirantské semináre, pretože 
profesor Svetlík dokázal na nich vytvoriť atmosfé
ru, v ktorej mladí adepti vedy nielen získavali nové 
poznatky, ale neostýchali sa vysloviť a| svoj názor 
na daný problém Hoci bol tento názor častokrát 
naivný, nepodložený dostatočnými znalosťami, pro
fesor SvetliV nikdy nedával najavo svoju vedomost
nú prevahu, ale trpezlivo a pokojne vysvětloval 
v čom sa mladý ašpirant myli Za tento jeho postoj 
sú mu doteraz vdační 

Osobnosť prof J Světlíka sa sformovala v časoch 
druhej svetovej vojny, vtedy ked ako sedem-
násťročny odišiel do hór. aby bojoval v Sloven 
skom národnom povstaní Sluii mu ku cti i e  
ideálom, za ktoré bojoval, sa nikdy a za žiadnych 
okolnosti nespreneveril Dnes sa c h  snaží propa
govať ako funkcionár Zväzu protrfaiistickycti bo
jovníkov 

Dovolte mi. váženy pan profesor Svetlík, aby 
som Vám v mene Vailch kolegov z katedry rus
kého jazyka a literatury Filozofickej fakulty UK 
zaželala ešte veľa rokov prežitých v zdraví me
dzi nami na katedre a medzi Vašimi drahými 
v kruhu rodiny. 

Mnogaja lieta! 
PhDr. Milada Jankovičova, CSc. 

Reminiscencia na aprílovú kráľovskú návštevu 

Vo Švédsku 
Vo Švédsku. Sú hlboké lesy, losy a soby a rosomáky, rozprávkové bytost, 

polárna žiara a nebo blízko zeme. Silným a odvážnym chlapom sa tu hovorí 
vikingovia. Vo Švédsku. 

Vo Švédsku. ZAPLÁVAŤ SI VODNÍKA znamená zaplávat si nahy Ak ste 
VESELÝ LOSOS, ste šťastný človek. Ak však nie ste vo forme, tak vo Švédsku 
STE POD LADOM a tam je dosť tažké SEDIEŤ AKO ZAPÁLENÁ SVIEČKA ako 
päť peňazí. Vtedy môžete rovno hodiť flintu do žita, pardon, vo Švédsku sa 
HÁDŽE SEKERA DO MORA. Niet divu, že človek tu môže byt BOHATÝ AKO 
TROL alebo OBROVSKY bohatý, keď tu sa PREDÁVA KOŽUŠINA A MEDVEĎA 
EŠTE NIKTO NEZASTRELIL Aj tu sa teda hovorí najprv hop. A pozor, lebo ak 
vo Švédsku ROZPRÁVATE O TROLOCH, ONI UŽ STOJA V CHODBE, a su 
ešte horší ako vlk za dverami. Nevadí, dôležité je, ŽE NA POVALE NEMÁTE 
ŠKRIATKOV, teda, že vám neuleteli včely. Ak sfe na sladké, tak vás poteším 
KEĎ VYCHÁDZATE AKO SLNKO, TAK JE CELKOM MOŽNÉ, ŽE ZAPADAŤ 
BUDETE AKO PALACINKA. Vo Švédsku. 

Vo Švédsku. Švédska košeľa sa nevolá švédska, ani švédsky stôl, ba ani 
švédska debna. Vo Švédsku je švédska košeľa jednoducho námornícka, 
švédsky stôl je bufet a švédska debna iba debna. Vo Švédsku 

Vo Švédsku. KNÄCKEBRÖD (lámajúcí sa chlieb) a slede a zemiaky a losos 
a krevety a švédska horčica a sladké dnevko, to všetko patrí ku Švédsku, to 
všetko sa je vo Švédsku. A ešte pizza a falatel a kebab a pirohy. Vo Švédsku 

Katarína Motyk ovi 
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Medzinárodné dokumenty 

S p o l o č n á  d e k l a r á c i a  
Národných únií študentov v Európe a Európskej univerzitnej asnciácie 

Pod patronátom francúzskeho ministra školstva Jacka Langa podpísali dňa 6. marca 2002 predsedníčka Národných únií študentov v Európe 
(ESIB) Martina Vukasovic a prezident Európskej univerzitnej asociácie (EUA) Eric Froment deklaráciu, ktorá prezentuje spoločnú predstavu obidvoch 
organizácii o budúcnosti Európy a ich záväzok spolupracovať pri vytváraní Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania v kontexte globalizácie, ako 
aj v ďalších oblastiach spoločného záujmu, napr. pri vytváraní Európy vedomostí. Deklarácia podčiarkuje také oblasti, akými s ú  napr. mobilita, zlepšovanie 
mechanizmov kvality, európsky systém zhromažďovania a transferu kreditov, sociálne otázky, vztähy s Európskym priestorom vedy a výskumu, či zaradenie 
juhovýchodnej Európy do boloňského procesu a proces globalizácie. 

Študenti a univerzity: akademická komunita v pohybe 
Spoločná deklarácia EUA a ESIB 

Paríž 6. marca 2002 

Národná únia študentov v Európe (ESIB) a Európska univerzitná asociá
cia (EUA), reprezentujúce viac než 10 miliónov študentov, 32 rektorských 
konferencií a 600 univerzít alebo ekvivalentných inštitúcií v celej Európe, 
predkladajú po prvý raz spoločnú predstavu budúcnosti vysokoškolského 
vzdelávania v Európe. 

Univerzity sú uznávané ako hlavná platforma, na ktorej sa uskutočňuje 
medzigeneračný dialóg a vzdelávanie. I keď doteraz študenti vždy plnili 
svoje úlohy pri podporovaní reforiem a rozvoja, budúca práca sa musí 
uskutočňovať v širšom partnerstve. T o  môže len posilniť úlohu, ktorú zo
hráva vysokoškolské vzdelávanie pri vytváraní a rozvoji občianskej spo
ločnosti. 

Študenti, univerzity a Európa 

Dôležitosť spolupráce univerzít a študentov na lokálnej, regionálnej, ná
rodnej a európskej úrovni je jasná. Budúcnosť Európy závisí o d  schop
nosti spoločne vybudovať učiacu sa spoločnosť založenú na rôznorodosti 
kultúr a skúseností a podoprenú spoločnými hodnotami 

Obidve organizácie, EUA aj ESIB, teda signalizujú svoju ochotu spo
lupracovať vo veciach dôležitých pre laekenskú konvenciu o budúcnosti 
Európskej únie a významne prispieť k meniacej sa úlohe vysokého škol
stva v čoraz viac prepojenej globálnej spoločnosti. Študenti musia výrazne 
prispieť ku konzultáciám o občianskej spoločnosti, ktoré sa plánujú ako sú
časť laekenského procesu. 

EUA a ESIB sa zaväzujú k spoločným akciám na európskej úrovni. Okrem 
sledovania terajších priorít - vybudovania Európskeho priestoru vysoko
školského vzdelávania a globalizačného procesu - budú EUA a ESIB, podľa 
tejto deklarácie, diskutovať aj o spoločných oblastiach záujmu pri vytvá
raní „Európy vedomosti"'. 

Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania 

Vytvorenie Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA) 
je dôležitým cieľom, ktorý EUA a ASIB podporujú a k splneniu ktorého už 
plne prispievajú. 

Do tohto procesu musia byť zapojené aj všetky kľúčové tretie strany. 
V súčasnosti, keď s a  vytvorenie EHEA dostáva do fázy implementácie, je 
aktívna účasť univerzít a študentov veľmi dôležitá. EUA a ESIB proaktívne 
pristupujú v tomto ohľade k informovaniu, povzbudzovaniu a podpore svo
jich členov. Obidve organizácie sú  na európskej úrovni plne zapojené do 
rozličných skupín a fór pripravujúcich ďalšie štádiá EHEA. 

Vytvorenie Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania implikuje 
v mnohých európskych krajinách reformu niektorých aspektov súčasnej 
praxe. Chceli by sme preto upozorniť na nasledujúce otázky: 

Mobilita 

Zvýšená a flexibilnejšia mobilita študentov a univerzitných pracovníkov 
je fundamentálnym stavebným blokom EHEA. Veľa práce sa už vykonalo 
v prospech identifikácie a odstránenia bariér mobility. Podporujeme uplat
nenie Akčného plánu mobility, ktorý bol pripravený počas francúzskeho 
predsedníctva Európskej únie (EÚ) ako nástroj na plnenie a prekračovanie 
cieľov stanovených Európskou komisiou. 

Zlepšovanie mechanizmov kvality 

V európskom vysokoškolskom vzdelávaní sú na zabezpečenie vzájom
nej dôvery nevyhnutné účinné a transparentné mechanizmy zabezpečo

vania kvality, uľahčujúce uznávanie kvalifikácií, titulov a diplomov pre akade
mické a zamestnanecké účely. Mechanizmy zabezpečovania kvality musia 
tiež prispieť k zvýšeniu celkovej úrovne znalostí študentov (napr. prostred
níctvom podporných služieb pre študentov a rozvojom mimovzdelávacích 
aktivít). Tieto faktory by mali spoločne formovať kultúru kvality na inštitúciách 
a v rámci EHEA. 

Európsky systém zhromažďovania a transferu kreditov 

V rámci uplatňovania mechanizmov na zabezpečovanie kvality je naším 
cieľom odstrániť bariéry pre uznávanie a zhromažďovanie kreditov v takom 
rozsahu, aby inštitúcie mohli vopred uznať dosiahnuté kvalifikácie a využí
vali dohodnutý systém praxe slúžiaci záujmom študentov a podporujúci 
autonómiu inštitúcie. 

Sociálne otázky 

Vysokoškolské vzdelávanie v Európe by malo byť demokratické a dostup
né pre všetkých. Ústredný význam pre vytvorenie EHEA majú soaálne 
otázky. Zahŕňajú dôkladný a jednotný systém podpory študentov obsahujúci 
napr. poradenstvo, finančnú podporu, pracovné práva a poskytovanie prak
tických právnych rád. Aby sa v čoraz rôznorodejšej univerzitnej populácii 
dosiahla rovnosť priležitostí, mal by byť takýto systém vysoko flexibilný 

Kontakt s Európskym priestorom vedy a výskumu 

Vytváranie Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA) 
by nemalo byť oddelené o d  tvorby Európskeho priestoru vedy a výskumu 
(ERA). Integrované vzdelávanie sa. vyučovanie, veda a výskum sú podstatné 
pre európsku predstavu demokratického a dynamického univerzitného sys
tému. Vytvorenie EHEA a ERA treba teda pokladať z a  aspekty spoločného 
procesu. 

Juhovýchodná Európa 

Vytváranie Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania musí byť 
skutočne európsky proces, aby sa zúročili výhody rôznorodosti nášho 
kontinentu. Nepokladáme juhovýchodnú Európu z a  okrajovú oblasť tohto 
procesu, ale z a  plne zapojeného a integrálneho partnera. Plné zapojenie 
juhovýchodnej Európy do EHEA bude podstatným prvkom pre úspech 
stabilizačného a prístupového procesu vedúceho k členstvu v EÚ. EUA 
a ESIB znepokojuje tendencia vylúčiť niektoré krajiny juhovýchodnej Euró
py z rozvíjajúceho sa ERA. 

Európa a globalizačný proces 

Zatiaľ čo globálnu súťaž možno vnímať ako spôsob podpory celkovej 
kvality v oblasti vysokoškolského vzdelávania, princípy spolupráce v rámci 
EHEA a s inými systémami vysokoškolského vzdelávania by mali byť za
ložené na solidarite v o  vzdelávaní. 

EUA a ASIB zastávajú názor, že vzdelanie predstavuje verejné dobro, ktoré 
prináša úžitok jednotlivcom a spoločnostiam, a nie je na predaj Domnie
vame sa, že terajšie pokusy rozšíriť záväzky v Službách vysokoškolského 
vzdelávania v rámci GATS neslúžia záujmom vysokých škôl. študentov ani 
spoločnosti všeobecne. Vzdelanie je základné ľudské právo. Vysokoškol
ské vzdelanie sa nemôže redukovať na tovar. Oblasť vzdelania nemôže 
pokryť dohoda, ktorá sa primárne týka podpory voľného obchodu 

EUA a ESIB podporujú internacionalizáciu. Systém pravidiel sa však mu
sí vytvoriť v rámci vysokoškolskej komunity. 

Záver 

Vyhlasujeme, že ESIB a EUA sú pripravené pnspieť nielen k vytvoreniu 
Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, ale vôbec k rozvoju 
budúcej Európy, v ktorej budú naši členovia a súčasti hrať vedúcu, forma-
tívnu úlohu. 

Preklad Z. Ladzlanska 
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Študentským perom 
f jrčite sa aj vám stala 

v_y takáto vec: stojíte na 

autobusovej zastávke, alebo 

priamo v autobuse, alebo ste 

kdekoľvek inde a okolo vás 

sa pohybujú starši spolu

občania. Nič zvláštne, však? 

A tiež sa vám určite stala aj 

taká vec, že sa vám prihovo

rili. A čo sa odohralo vo 

vašom mozgu? Prečo otravu

jú práve vás, prečo sa chcú 

rozprávať, keď vy dnes ako 

na truc nemáte dobrú 

náladu? Faktom však je, že 

si vás vybrali preto, že sa 

jednoducho nemajú s kým 

rozprávať. Možno ste sa 

otočili a nereagovali, alebo 

sa len pousmiali a možno 

ste sa s nimi dokonca pustili 

do konverzácie. Ak ste tak 

urobili, ani si neviete pred

staviť, aká veľká radosť 

zohriala ich srdce. Pre 

staršieho človeka je aj váš 

milý úsmev darčekom, ktorý 

im môže sprijemniť nielen 

deň, ale aj celý týždeň. 

Každodenná opustenosť ich 

naučila vážiť si taký malý 

dar, ako je úsmev. 

Vás nič nestojí a keď už je 

máj - lásky čas,  urobíte 

aspoň dobrý skutok. Ale sú 

medzi nami aj takí, ktorých 

práve rozprávanie životných 

príbehov obohacuje. 

Skúsenosti a rady iných 

môžu človeku pomôcť, keď 

už nie zabrániť chybám, ta 

sa im aspoň na základe 

dobrej rady vyhnúť. 

Adriana Mikundová 

Zrnko múdrosti:  

Myšlienky, ktoré máte, 
alebo skutky, ktoré konáte, 

získavajú schopnosť pôsobiť 
dobro alebo zlo, 

ktoré sa napokon vracia 
k vám. 

Mallory 

Nie všetky deti sú šťastné 
Na prvý jún sa teší každý, kto sa aspoň trochu cíti 

byť dieťaťom. Mám „už" dvadsať rokov, ale bez 
čokolády na stole si tento sviatok neviem ani pred
staviť. Medzinárodný deň deti sa oslavuje všade: 
školy vybavia zábavné podujatie, žiačikom rozdajú 
lízanky a oni, celí šťastní, že sa dnes neučili, cupi
tajú domov. Firmy a podniky organizujú pre deti svo
jich zamestnancov ešte väčšie mecheche -
táboráky, výlety, súťaže, vozenie na poníkoch... Ich 
tváričky sú rozjasnené, červené od naháňania a 
pobytu na slnku... 

Sú však deti, ktorým tento sviatok nič nehovorí. 
Nejdú so svojimi rodičmi na prechádzku, nenesú 
v jednej ruke obrovský balón a v druhej cukrovú 
vatu. Možno práve v ten deň priniesli domov zlú 
známku a .oslavovať" budú v kúte, s modrinou od 
rodičovského opasku...Domáce násilie páchané na 
deťoch je to najhoršie, čoho je dospelý jedinec 
schopný. Následky takéhoto počíňania rodičov voči 
vlastnému potomkovi sú ďalekosiahle, málokto sa 
s nimi vie vysporiadať aj po mnohých rokoch 
Chmáry na duši zostanú a môžu sa prejaviť i v dos

pelosti. Týrané, zneužívané alebo zanedbávané 
dieťa reaguje po svojom: buď sa stiahne do ulity a 
ťažko nadväzuje kontakty s rovesníkmi, alebo sa 
s obrovským pocitom krivdy nevie vyrovnať a 
energiu si vybíja podobným spôsobom ako jeho 
krutý rodič. 

Na Slovensku pôsobí niekoľko organizácii, ktoré 
pomáhajú deťom v núdzi. Ich práca je však 
nesmierne náročná, pretože obeť sa z obavy pred 
surovcom neodhodlá podobné pracovisko navštíviť 
Susedia a príbuzní tiež často zatvárajú oči pred 
týmto problémom, lebo sa boja, čoho je zúrivý agre
sor schopný, keď dokáže ublížiť vlastnému dieťaťu 
Každý, kto už niekedy položil ruku na najdrahší 
kúsok svojho ja (s výnimkou výchovného „capnutia 
po zadku") by sa mal zamyslieť a vzápätí hanbiť Vie 
si odpovedať na otázku: Prečo som to urobil? Prečo 
som ublížil tomu, koho by som mal ochraňovať a 
ľúbiť najviac na svete? 

Pochybujem, n a  túto otázku totiž neexistuje 
uspokojivá odpoveď 

Dana Chudá 

Pohodlnejšie a lacnejšie 
Interrailje názov cestovného 

lístka, ktorý umožňuje cesto
vanie v o  vybraných štátoch 
Európy, v Turecku a v Maroku 
vlakom za veľmi  v ý h o d n ú  
cenu. Je určený predovšetkým 
pre študentov a mladých ľudí 
do 26 rokov. Pre tých nad 26 
rokov je cena lístka o niečo 
vyššia, tnterrail platí pre 3 zó
ny. Kúpiť lístok si môžeme na 
jednu, alebo na všetky zóny. 
Platnosť lístka na jednu zónu 
je 22 dní. Počas tohto obdobia 
môžete neobmedzene cesto
vať vlakom po vybraných štá
toch. Pri prestupe z jednej 
zóny na druhú sú možné rôzne 
trasy. Počas cesty s i  ľahko 
môžete zakúpiť lístok na ďal
šie zóny, alebo si ho jednodu
cho predĺžiť. 

Jednotlivé zóny sa rozdeľujú 
na zóny od A po H a v nich sú 
zaradené krajiny. Zóna A zahr
ňuje Veľkú Britániu, Severné 
Írsko a írsku republiku. 

Do zóny B patrí Švédsko, 
Nórsko, Fínsko. Do zóny C 
Dánsko, Nemecko, Švajčiarsko 
a Rakúsko. Zóna D zahŕňa 
Poľsko, ČR, SR, Maďarsko a 
Chorvátsko. V zóne E je Fran
cúzsko, Belgicko, Holandsko a 

Luxembursko. Zóna F platí pre 
Španielsko, Portugalsko a Ma
roko. Do zóny G patrí Talian
sko, Grécko, Slovinsko a 
Turecko. Posledná zóna H je 
pre Bulharsko, Rumunsko, 
Juhosláviu a Macedónsko. 

Ceny lístkov s ú  nasledovné: 
zóna 1 stoji pre mladých do 26 
rokov do 7000 Sk, pre ľudí nad 
26 rokov do 10 000 Sk. Dve 
zóny stoja pre prvú skupinu 
iba 9200 Sk a pre tých nad 26 
rokov 13 000 Sk. Všetky zóny 
pre mladých do 26 rokov stoja 
iba 12 300 Sk a pre starších 
ako 26 rokov 17 500 Sk. 

A k  chcete cestovať týmto 
spôsobom po Európe, ceny sú 
oproti bežným cestovným 
lístkom výhodné a dá sa na 
nich naozaj ušetriť. Chyba je, 
že Interrail sa u nás vôbec 
nepropaguje a väčšina ľudí o 
jeho existencii nevie. 

Zaujímavé je, že aj väčšina 
zamestnancov železníc má 
problémy s dôkladnejšími in
formáciami o týchto druhoch 
cestovných lístkov. Často ich 
treba upozorniť na takéto 
možnosti študentského cesto
vania. 

(vh) 

Čo plánujete cez prázdniny? 
Denisa H., 20 rokov: Všetko 
závisí od dátumu mojej posled
nej skúšky a potom sa uvidí. 
Rada by som si zarobila na dov
olenku pri mori, ale zatiaľ som si 
ešte nič nezohnala. 
Ján P., 22 rokov: V júli odchá
dzam na dva mesiace pracovať 
do Ameriky, oddychovať budem 
asi až v septembri. 
Petra M., 22 rokov: Na leto som 

si zohnala brigádu v Bratislave, 
ale chystám sa aj na dovolenku. 
Dúfam, že na začiatku septem
bra chytím nejakú výbornú „last-
minitku". 
Anna K., 19 rokov: V júli budem 
pracovať v zahraničí a v auguste 
si budem ťažko zarobené pe
niažky užívať, ale ešte nemám 
jasnú predstavu, kde. 

Zuzana Horváthová 

Pracovať 
v lete? 

Štúdium na vysokej škole 
stojí nemalé finančné pros
triedky Aby t i  mladi ľudia 
udržiavali aký-taký životný 
štandard, m u i i a  okrem toho, 
čo dostanú г domu, hľadať aj 
alternatívne zdroj*  Najčas
tejšie si asi zarábajú prostred 
níctvom brigád. 

V Bratislave je ich neúre
kom, stačí sa zaregistrovať 
v jednej z agentúr, sprostred
kúvajúcich prácu. Priemerný 
hodinový zárobok - 40 korún, 
z čoho sa odpočíta desaťper
centná provízia pre agentúru, 
nie je však žiadne terno. 

Samozrejme, len keď ne
máte v pláne pracovať ako 
hosteska. Tie majú totiž naj
vyššie gáže. Za večer s i  takto 
pracujúce dievčatá niekedy 
odnesú aj pol druha tisíca. 
Otázka preto na nadchádza
júce letné mesiace stoji: 
vyplatí sa brigádovať? 

A s i  áno, no niekde v zah
raničí. Človek sa síce narobf, 
m o ž n o  viac ako tu, ale 
poväčšine s i  koncom leta 
donesie aj poriadnu výslužku, 
ktorá m u  potom, ak nie je 
príliš náročný, vydrži  mini
málne nasledujúci semester. 

Mimoriadne aktívni jedinci 
sa ale pravdepodobne nebudú 
spoliehať na agentúru ani na 
„nečakané" pracovné ponuky. 
A určite im vlastná iniciativa 
vynesie viac. 

Alebo máte ešte jednu 
možnosť. Môžete cez leto 
jednoducho len tak vylihovať, 
opaľovať sa a nič nerobiť. 
Nebude vás to stáť veľa 
peňazi, ba ani námahy. 

(kf) 
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