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NAŠA UNIVERZITA
Slávnostná inaugurácia dekana Lekárskej fakulty UK

V A u le  U n ive rz ity  K o m e n ské h o  sa dňa  
25. februára 2003 usku točn ila  Slávnostná  
in aug urác ia  dekan a  LF UK prof. M U D r. 
Pavla T rau b n era , PhD. N a s lá vn o s tn o m  
akte bo li p rítom n í p re d se d a  NR SR P. H ru
šovský, p redsed a  výbo ru  NR SR pre vzde 
lan ie , vedu a ku ltú ru  F. D evínsky, býva lý  
rektor UK, m inistri školstva a zdravotníctva, 
zás tupca  p rez iden tske j kancelárie , re p re 
zentanti d ip lom atického zboru akreditovaní

v Bratislave, rektori a dekan i s lovenských 
a českých vysokých škôl, ďalší hostia a č le
novia akadem icke j obce  UK. Za kandidáta 
na de ka n a  zvo lil p ro f. P. T raub ne ra  už na 
druhé, štvorročné funkčné obdob ie  A kade
m ický senát LF UK. S lávnostný akt usku toč
nil rek to r UK doc. F. Gahér, keď  odovzda l 
s ta ronovém u dekanov i sym bo l úradu -  d e 
kanskú reťaz.

V akce p tačn om  príhovore načrto l dekan 
LF UK prof. P. T raubner rozvo jové zám ery 
fa ku lty  a vys lov il d ô ve ru  p e d a g o g ickým  
a ve d e ckým  p racovn íkom , ako  i m a naž
m en tu  faku lty , že sa tie to  c ie le  p o da rí 
naplniť. R ektor UK doc. F. G ahér v svo jom  
s lá vn o s tn o m  p re jave  zab la hože la l prof. 
P. Traubnerovi k zvoleniu do  funkcie deka
na a vyzdviho l význam  fakulty, keď  povedal: 
„V  h is tó rii U n iverz ity  K om enského  m á je j  
bratis lavská lekárska fakulta výn im očné p o 
stavenie. N ie len pre to , že v roku 1919 bo la  
prvou fakultou, ktorá otvorila výučbu na prve j 
s lo ve n ske j un iverz ite , a le na jm ä p re  s ilný  
d u ch o vn ý  odkaz, k to rý  p re d z n a č il ď a lš í vý
vo j školy, p re  utvorenie autenticke j tradície  
Univerzity, um ožňujúce j založiť kontinuitu ge
ne rác ií je j pedagógov a študentov.“ O sob it

nú pozornosť venoval v príhovore rektor UK 
rozos tava ném u  areá lu  LF UK na R ázso
chách, o  osude ktorého m á v blízkej bu dúc
nosti rozhodnúť v láda  SR.

Na s lávnostnom  stre tnutí odzneli tiež po 
zd ravné  lis ty  p re z id e n ta  SR R. S chuste ra . 
predsedu vlády SR M. Dzurindu, s b lahože
laním vystúpili aj m inister školstva M Fronc 
a m in is te r zdravo tn íc tva  R. Zajac.

S účasťou s lávno s tne j ina u g u rá c ie  b o lo  
aj m enovanie nových prodekanov LF UK. 
ktorých pre nasledujúce funkčné obdob ie  
potvrdil vo funkciách na návrh dekana Aka
dem ický senát LF UK Dekan LF UK prof 
P. T raubner odovzda l m enovacie  dekréty 
tým to  novým  p rodeka nom  faku lty:

P rodekan  pre  rozvo j fa ku lty  a soc iá lne  
otázky zam estnancov a 1. prodekan fakulty 
do c . M U Dr. M. B ern ad ič , C S c., p ro d e ka n i 
pre vých o vn o -vzd e lá va c iu  č inno sť doc. 
MUDr. M. B enedeková, PhD., do c . MUDr. 
P. Babál, CSc., prof. MUDr. V. Javorka, CSc., 
prodekan pre vedu a výskum  proť. MUDr. 
P. Turčani, PhD., p ro d e ka n  p re  lie če b n o - 
prevenťívnu č in n o sť M UD r. T. Hlavatý, pro
de kan  pre  za h ran ičn é  s tyky  p ro f. MUDr. 
P. Mráz, DrSc. (jh )
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Z rokovania 
Kolégia rektora UK

Rektor UK doc. PhDr. F. Gahér, CSc., zvo
lal dňa 6. februára 2003 mimoriadne zasad
nutie Kolégia rektora UK, ktoré sa v hlavnom 
bode rokovania zaoberalo finančnou situá
ciou UK v roku 2003 v nadväznosti na apli
káciu zákona o verejnej službe. Kolégium 
odporučilo vytvoriť pracovné skupiny, ktoré 
na základe písomných stanovísk fakúlt a práv
neho oddelen ia UK k up la tňovaniu zákona
o.verejnej službe a zákona o vysokých ško
lách vypracujú návrhy m ožného postupu fa
kúlt a UK v oblasti financovania a pracovno
právnych vzťahov v r. 2003. V tejto súvislosti 
tiež Kolégium zhodnotilo priebeh systemizácie 
a prípravu výberových konaní na fakultách 
UK. Taktiež venovalo pozornosť pripravovanej 
novele vysokoškolského zákona a možnosti 
účasti expertov UK na jej tvorbe.

Rokovanie Kolégia pokračovalo o 11.00 hod. 
v Auditorium Maximum PraF UK za účasti ta
jomníkov fakúlt, vedúcich personálnych a práv
nych oddelení fakúlt UK.

au)

Akademický senát UK 
informuje

Pod vedením predsedu senátu doc. K. Mi- 
čietu sa dňa 19. 2. 2003 konalo zasadnutie 
AS UK.

AS UK vyjadril súhlas s menovaním nových 
prorektorov UK -  doc. JUDr. Jána Ciráka, 
CSc., a MUDr. Petra Osuského, CSc., a zvolil 
za zástupcu akademickej obce do Správnej 
rady UK doc. RNDr. Karola Mičietu, CSc.

AS UK vyhlásil doplňovacie voľby do AS UK 
a schválil rozdelenie ubytovacích kapacít ŠD 
UK na školský rok 2003/2004.

Okrem iného sa v dälšom rokovaní senát 
zaoberal m etodikou MŠ SR na rozdeľovanie 
štátnej do tácie  verejným  vysokým  školám . 
Prerokoval situáciu na UK, vyplývajúcu z uplat
ňovania zákona o verejnej službe a zákona 
o vysokých školách, osobitne v oblasti trans
formácie pracovno-právnych vzťahov, a pod
poril aktivity, realizované v tom to smere vede
ním UK.

Osobitnú pozornost venoval AS UK infor
mácii m inistra zdravotníctva SR, podľa ktorej 
na jneskôr do 15. m arca 2003 m inisterstvo 
zdravotníctva pripraví na rokovanie vlády SR 
materiál, na základe ktorého sa má rozhod
núť o ďalšom využití rozostavaného areálu LF 
UK na 'Rázsochách. V tejto súvislosti AS UK 
požiadal rektora UK, aby si UK osvojila a pre
sadzovala stanovisko LF UK, v ktorom  LF UK 
požaduje, aby tento areál bol využitý podľa 
pôvodného zámeru -  na vybudovanie areálu 
LF UK. AS UK požiadal rektora UK, aby toto 
stanovisko presadzoval pri rokovaní s pred
sedom  vlády SR, m in istrom  zdravotníctva 
a ministrom školstva, ako aj na pôde Sloven
skej rektorskej konferencie. AS UK zaviazal 
tiež zástupcu Univerzity Komenského v Rade 
vysokých škôl, aby navrhol analogické uznese
nie pre RVŠ.

ah)

Komu darujete jednu percento 20 svojich minuloročných daní? 
Rozhodnite sa pre Univerzitu Komenského, n.f.!

Z ač ia tkom  feb ruá ra  sm e sa dozvede li p ríjem nú správu: m inu lý  rok obyvate lia  
S lovenska jedn ým  pe rcen tom  zo svo jich  d a n í p o d p o rili ne investičný  fond  U niverzity 
Kom enského sum ou 1 115 219 Sk. Fond Univerzity Kom enského bol tak treťou o rg a 
n izáciou, k to rá  získala od o b čanov  na jvyšší príspevok.

V zm ys le  zákona  o dan iach  z príjm ov pred lož il Fond dňa  13. 2. 2003 na uvere j
nen ie  v O b ch o d n o m  vestn íku M in is te rstva spravod livosti SR presnú špecifikác iu , 
a ko  v zm ys le  Š tatú tu  Fondu bude ten to  po d ie l zap la tene j dane z príjm ov fyz ických  
osô b  za  rok 2002 použitý.

Ako bude teda tento obnos použitý?
Zo získaných prostriedkov sa v rám ci neinvestičného fondu vytvorí násle

dovně sústava fondov:
•  F o n d  p re  p r ia m u  s p o tre b u  -  50 % získaných prostriedkov. Fond je určený na 

priam u spo treb u  pri p o d p o re  vyb raných  aktivít U niverzity v ob las ti z lepšovan ia  
a  rozš irovan ia  ubytovan ia  š tuden tov  a m ladých  zam estnancov Univerzity K on 
kré tne  u rčen ie  p ros tried kov  z to h to  fon du  na je dn o tlivé  aktiv ity  p re  r. 2003 bude 
zvere jnené po  schvá lení zoznam u akcií Univerzity K om enského  v dane j ob lasti, 
na jneskôr však v m arci 2003.

• P ôžičkový a grantový fond -  50 % získaných p ros tried kov  V yčlenená čast 
p ros tried kov  je  určená na pôž ičky , k to ré  sa o rien tu jú  d o  dvo ch  skupín V prvej 
skup in e  sú zahrnu té  pôž ičky  m ladým  zam estnancom  U niverzity (do  35 rokov), 
a  to  za p resne de finovaných  po dm ien ok , p rípadne  sa použ ijú  tie to  p ros triedky 
na sociá lnu výpom oc m ladým  zam estnancom  (do 35 rokov). V druhé) skup ine sú 
zahrnuté  pô ž ičky  š tud en to m  v m im oriadnych , č i zvlášť ťažkých ž ivo tných  situa 
c iách. ako  aj un iverz itné š tipend iá  (g ranty) pre  ta len tovaných  č i vym ka iuc ich  š tu 
dentov. Presné pravidlá pre poskytovanie pôžič iek a š tipendií z toh to  fondu budú 
zvere jnené v m arci 2003

O  m ožnostiach  a p rav id lách  čerpan ia  je d n o tlivých  lo nd ov  bu dem e  akadem ickú  
o b e c  včas informovať.

Budeme radi, ked i v tomto roku poukážete 1 % zo svojich dani neinvestičném u  
fondu U niverzity Kom enského:

U n ive rz ita  K o m e n ské h o , n .f.,
Š a fá r iko vo  nám .6 , 818 06 B ra tis la va , IČ O : 30 845 831.

Stačí, keď  zam estnanci Univerzity K om enského do 30. apríla 2003  pošlú, 
a le b o  oso b n e  d o ru čia  vyp ln ené V yh lásen ie  o p o u k ázan í sum y zo d p o v e d a jú 
ce j 1 % zap la te n e j dane spolu  s P o tv rd en ím  o za p la te n í d a n e  za rok 2002  
D aňovém u úradu Bratislava I, R ad linského 37, P .O .B ox 89, 817 89 B ratislava.

Ď a ku je m e .

Spolupráca s UNESCO v rám ci vzdelávania k vede

V súvislosti s koordinačnou úlohou SR v oblasti vzdelávania k vede v rámci aktivít CREST 
(poradný orgán Európskej komisie a Rady EÚ pre vedu a výskum), ktorá je zastrešená iniciatí
vou MŠ SR Newton Network, prejavilo UNESCO záujem o aktívnu spoluprácu a pozorovatel
ský štatút v skupine 23 európskych krajín, ktoré sa už k iniciatíve pridali. Na základe iniciatívy 
zástupcu UNESCO sa v Bruseli na Misii SR pri ES uskutočnilo 14. februára 2003 pracovné 
rokovanie s vedúcim sekcie vzdelávania k vede UNESCO Orlandom Hall-Rosom Počas 
rokovania boli dohodnutý základný rámec spolupráce:
-  Zástupca UNESCO sa bude zúčastňovať všetkých zasadnutí pracovnej skupiny CREST pre 

vzdelávanie k vede.
-  UNESCO sa stane oficiálnym partnerom niektorých projektov, ktoré budú spoločne orga

nizované, a je ochotné na ne aj finančne prispieť.
-  UNESCO ponúka svoju sieť spolupracovníkov pre realizáciu niektorých spoločných projektov
-  UNESCO ponúka propagáciu aktivít pracovnej skupiny v m im oeurópskych krajinách. 
-Z á s tu p c a  UNESCO sa zúčastní zasadnutia pracovnej skupiny, ktorá sa bude konat

4 .-  5. 4. 2003 v Bratislave

Oficiálne pripojenie sa UNESCO k iniciatíve SR na európsku koordináciu aktivít v oblasti 
vzdelávania k vede znamená významný synergický efekt, ktorý môže priniesf pozitívne zvidi 
teľnenie aktivít a zároveň môže m at aj organizačno-finančný prínos. Prejavenie záujmu 
UNESCO, spolu so záujmom už 23 členských a kandidátskych krajín, možno označit za jed
noznačný úspech rozbiehajúceho sa projektu.

V. Šúcha, Misia SR pre ES
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Predstavujeme nových prorektorov Univerzity Komenského
Na návrh  re k to ra  UK v y ja d r il A k a d e m ický  se n á t UK  dňa 19. feb ruá ra  2003 súh ias  s m e novan ím  M U D r. P etra  O suského , CSc., do  

fu n k c ie  p ro re k to ra  UK p re  m e d z in á ro d n é  vzťahy a s m e n o va n ím  d o c . JU D r. Jána C iráka , C Sc., d o  fu n k c ie  p ro re k to ra  UK p re  
leg is la tívu  a s tyk  s ve re jnosťo u . D nes vám  n o v ý c h  p á n o v  p ro re k to ro v  p re d s ta v u je m e :

*

M U Dr. P eter OSUSKY, CSc. 
prorektor UK pre m edzinárodné vzťahy

Dátum a miesto narodenia:
11. 10.1953 v Bratislave

Vzdelanie:
1968 -  1971 S tredná všeobecnovzdelávacia 

škola s maturitou,
1971 -  1977 Lekárska faku lta  UK Bratislava 

(štúdium ukončil s vyznamenaním)

Zamestnanie:
Lekárska fakulta UK, Bratislava, Dermatove- 

nerologická klinika od r, 1977

Odborná kvalifikácia:
-a te s tá c ia  I. stupňa z derm atovenero lóg ie  

1981,
-a te s tá c ia  II. S tupňa z derm atovenero lóg ie  

1986,

-  kandidát vied 1989, dizertačná práca veno
vaná problem atike infekcie HIV

Znalosť jazykov:
nemčina, angličtina, ruština

Publikačná činnosť:
11 pôvodných prác, spoluautor monografie, 

kap ito ly v dvoch m onografiách, skriptá pre 
poslucháčov LF UK v jazyku anglickom , o d 
borné práce, o.i. člen autorského kolektívu 
E ncyklopédia Beliana, zdravotno -  výchovné 
publikácie zamerané predovšetkým na proble
matiku pohlavne prenášaných ochorení. 

Zahraničné študijné pobyty:
1991 -  Yonsei University Seoul, Kórejská re

publika, Dermatoverologická klinika,
1992 -  Kodaň, Dánsko, WHO (problem atika

AIDS),
1996 -  USA (Úloha Kongresu v demokracii), 
2000 -  USA (lowa. vzdelávací systém) 

Členstvo v odborných spoločnostiach: 
-S lo v e n s k á  derm atovenero log ická spo loč

nosť,
-S loven ská  spoločnosť estetickej dermato- 

lógie a kozmetiky,
-  S lovenská m ykopato logická spoločnosť.

Funkcie súvisiace s odbornou činnosťou:
-č le n  poradného zboru hlavného hygienika 

MZ SR pre AIDS a Komisie vedeckej rady 
pre rozvíjanie základného a aplikovaného 
výskum u AIDS (1986 -  1991),

- č le n  výboru S lovenskej derm atovenerolo- 
g ickej spoločnosti (1992 -  1998),

- č le n  redakčnej rady časopisu SLK Konzí
lium (od r. 2001)

Funkcie v stavovskej organizácii:
-  prezident Regionálnej kom ory SLK Bratisla

va I (1 9 9 0 -1 9 9 4 ),

-  v iceprezident Slovenskej lekárskej komory 
(1 9 9 2 -1 9 9 4 ),

Členstvo v samosprávnych štruktúrach  
akademickej obce:
-  člen Akademického senátu LF UK od r. 1990,
-  podpredseda AS LF UK v r. 1997 -  1999
-  člen Akadem ického senátu UK od r. 1995

Akademické funkcie:
prodekan LF UK pre pedagogiku (1991 -  

1994),

Ústavné funkcie:
-  poslanec NR SR (1998 -  2002), člen výboru 

pre vzdelanie, vedu, m ládež a šport.
-  vedúci delegácie NR SR v Parlamentnom 

zhrom aždení Organizácie pre bezpečnost 
a spoluprácu v Európe,

-  zástupca vedúceho delegácie NR SR v Me- 
dziparlamentnej únii

Členstvo v mimovládnych organizáciách:
-  Stála konferencia občianskeho inštitú tu 

(SKOI) od r. 1995,
-K on zerva tívny  inštitú t M R. Š tefánika od 

r. 2001,
-  člen Slovenskej olym pijskej akadém ie od 

r. 1992.
-č le n  S lovenského olym pijského výboru od 

r. 2001

P o litická  p řís lušnost:
-  do r. 1993 bez politickej príslušnosti.
-  od r. 1994 člen Demokratickej strany
-  od r. 2001 Občianskej konzervatívnej strany

Rodinný stav:
ženatý, 4 deti,
manželka MUDr. Milena Osuská. 
derm atovenerologička

Doc. JUDr. Ján  CIRAK, CSc., 
prorektor UK pre leg is la tívu  

a vzťahy s verejnosťou

Dátum a miesto narodenia:
15. 10. 1958 v Zlatých Moravciach

Zamestnávateľ:
Právnická fakulta UK Bratislava, 
vedúci Katedry občianskeho práva PraF UK 

od r. 1981

Vzdelanie:
1974 -  1977 Gymnázium 
1977 -  1981 Právnická fakulta UK 
1987 -  1992 vedecká ašpirantúra v odbore ob

čianske právo,
1998 -  1999 habilitačné konanie 

Študijné pobyty a programy:
-  máj -  jún 1992: International Academic 

Center Vienna Universität Wien. Institut fúr 
Zivilrecht (Vergleich der zivilrechtlichen Re- 
gelungen in Osterreich und der ČSFR mit 
enderen mitteleuropäischen Ländern)

-2 7 .  -  30. apríla 1992: Juristenforum Mitteleu- 
ropa W issenschaftliche Landesakademie fúr 
Niederôsterreich Krems 
(Verbreitung der einzelnen Gesellschaftsfor- 
men in Osterreich)

Členstvo v odborných orgánoch 
-o k tó b e r 1998 -  dodnes: Člen Legislatívnej 

rady vlády SR
-  október 1998 -  dodnes: Člen rekodifikačnej 

kom isie Ministerstva spravodlivosti SR pre 
prípravu nového Občianskeho zákonníka

-  1992 -  dodnes: Komora kom erčných práv
nikov SR

Publikačná činnosť (výber)
Vedecké monografie:

-O c h ra n a  osobnosti v občianskom  práve. 
Bratislava 1994, 105 stran,

-Z m e n ko vé  právo v S lovenskej republike. 
Bratislava 1998, 183 strán.

-  Zmenky v praxi a podnikaní, Bratislava 1999, 
153 strán,

-  Zmenkový protest. Bratislava 1998, 166 strán 

Skriptá:
-  Občianske právo I. a II. diel (spoluautor). Bra

tislava 1993
-  Základy občianskeho hmotného práva. Brati

slava 2 0 0 0 ,1, a II. zväzok

Iné:
Ďalších 33 titulov v databaze fakultnej kniž

nice

Akademické funkcie
-  Akademický senát PraF UK -  člen. podpred

seda. predseda
-  Akademicky senát UK -  člen, člen predsed

níctva AS

Politická príslušnosť
Bez politickej príslušnosti, ani v minulosti 

nebol politicky organizovaný

Jazykové znalosti
aktívne nemecky, rusky

Rodinný stav
ženatý. 2 deti.
manželka M gi. Adriana Cirakova 
riad ite lka školy
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Ako urobiť z európskych univerzít svetový vzor
Úloha univerzít v Európe poznatkov

Komisia Európskych spoločenstiev po prvý 
raz vo svojej histórii publikovala diskusný 
dokument o univerzitách.

Správa Úloha un iverzít v Európe poznatkov
bola pripravená v súvislosti so zasadnutím 
Európskej rady na jar roku 2003 a vyzýva 
všetkých, ktorí majú na starosti vysokoškol
ské vzdelávanie, vedecký výskum a inovácie, 
aby sa zapojili do diskusie o budúcnosti eu
rópskych univerzít. V lete Komisia diskusiu vy
hodnotí a navrhne vhodné iniciatívy, ktoré 
predloží aj európskemu stretnutiu m inistrov 
pre vysoké školstvo, ktoré sa bude konať 
v dňoch 18. -  19. septembra 2003 v Berlíne 

Správa bola publikovaná 5. februára 2003 
a je prístupná na webovej stránke 

http://europa.en.int/eurlex/pri/en/dpi/cnc  
doc/2003/com 2003_0058en01 .doc

Cieľom správy je podnietiť ce loeurópsku 
diskusiu o úlohe univerzít v takej spoločnosti 
a v takom hospodárstve, ktoré sú založené na 
poznatkoch, ako aj o podmienkach, za ktorých 
môžu univerzity tuto ulohu efektívne plnit. Roz
voj spoločnosti, založenej na vedomostiach 
závisí od vytvárania nových poznatkov, od ich 
prenosu prostredníctvom vzdelávania a vý
chovy, od ich šírenia pom ocou informačných 
a kom unikačných technológ ií a od ich po
užívania v nových priemyselných procesoch 
alebo službách. Univerzity sú jedinečné v tom, 
že sa zúčastňujú na všetkých týchto  proce
soch. Nachádzajú sa v ich centre v dôsledku 
kľúčovej úlohy, ktorú zohrávajú v troch ob las
tiach:
- v o  vedeckom  výskum e a vo využití jeho 

výsledkov vďaka priem yselnej spo lupráci 
a vedľajším produktom  výskumu;

- v o  vzdelávaní a výchove, špeciálne vo vý
chove vedeckých pracovníkov;

-  v regionálnom a miestnom rozvoji, ku k to 
rému môžu významne prispievať.
Európsky univerzitný svet však nie je bez

problémový a európske univerzity nie sú v sú
časnosti schopné globálne konkurovať un i
verzitám hlavných partnerov, hoci vydávajú 
vedecké publikácie vysokej kvality. Ak má 
Európa dosiahnuť vysoký, dynam ický stupeň 
spoločenského a hospodárskeho rozvoja, m u
sí mať prvotriedny univerzitný systém -  s uni
verzitami, ktoré sú v rozličných odvetviach 
m edzinárodne uznávané za najlepšie.

Zámerom otázok, položených v tom to do 
kumente. je pomôcť určiť, čo sa má v tom to 
smere podniknúť v rámci rozšírenej Európ
skej únie.

Otázky sa týkajú troch sledovaných cieľov:

1. Zabezpečenie dostatočných a trvalo 
udržateľných zdrojov pre európske univer
zity

Otázky do  d iskusie :

- A k o  sa dá zabezpečiť adekvátne verejné 
financovanie univerzít vzhľadom na rozpočto
vé obmedzenia a potrebu zabezpečiť demo
kratický prístup?

-  Ako sa dajú zatraktívniť súkromné finančné 
dary. zvlášť z daňového a právneho hlädiska?

-  Ako môžu univerzity získať potrebnú flexibili
tu. ktorá im umožní viac využívať rozrastajúci 
sa trh v oblasti služieb?

-A k o  sa dá spojiť udržanie demokratického 
prístupu k vysokoškolskému vzdelaniu so 
znížením neúspešnosti pri skúškach a zní
žením počtu študentov, ktorí neukončili štú
dium?

-A k o  sa dá dosiahnuť lepšia zhoda medzi 
ponukou univerzitnej kvalifikácie a dopytom  
po nej na trhu práce? Prostredníctvom lep
šieho poradenstva?

-  Existujú dôvody na zjednotenie dĺžky štúdia 
potrebného na dosiahnutie identickej kvalifi
kácie?

-  Ako sa dá na univerzitách zvýšit transparent
nost výdavkov na vedecký výskum?

-  Ako sa dá univerzitám a vedeckým pracov
níkom uľahčiť zakladanie spo ločností na 
aplikáciu výsledkov ich vedeckého výskumu 
a dosahovanie zisku?

-  Existuje spôsob, ako povzbudit univerzity 
a vedeckých pracovníkov, aby identifikovali, 
spravovali a čo najlepšie využívali komerčný 
potenciál svojho vedeckého výskumu?

-A k é  prekážky, či už povahy legislatívne! ale-
týkajúce sa na duševné vtastnfctvo, 

dnes lim itujú realizáciu tohto potenciálu? 
Ako sa dajú prekonať, zvlášť v krajinách, kde 
sú univerzity financované takm er výlučne 
z verejných zdrojov?

2. Upevnenie excelentnosti európskych
univerzít

Otázky do  d iskus ie :

-A k o  sa dá posilniť konsenzus o potrebe 
podpory excelentnosti na univerzitách v pod
mienkach, ktoré umožňujú spájať autonó
miu s efektívnosťou manažmentu?

-  Existuje spôsob, ako povzbudiť univerzity 
k čo na jefektívnejšiem u manažmentu, pri 
ktorom sú zároveň s patričným dôrazom zo
hľadnené ich vlastné pwžiadavky a legitímne 
očakávania spoločnosti?

-  Aké kroky by umožnili podporiť interdiscipli
nárny prístup v univerzitnej práci a kto by 
ich mal podniknúť?

-A k o  m ožno povzbudiť poskytovateľov uni
verzitných financií, aby sústredili svoje úsilie 
na excelentnosť, zvlášť v oblasti vedeckého 
výskumu tak, aby sa dosiahlo európske kri
tické množstvo vedeckých pracovníkov, kon
kurencieschopné v medzinárodnej súťaži?

-  Ako organizovať a šíriť excelentnosť a záro
veň manažovaf dopad podnikaných krokov 
na všetky inštitúcie a vedeckovýskumné tímy?

-A k o  môže Európska únia viac a lepšie pri
spieť k rozvoiu a udržaniu akademickei ex
celentnosti v Európe?

-  Aké kroky treba podniknut na zatraktívnenie 
prírodovedného a technického štúdia a karié
ry a na posilnenie účasti žien na vedeckom 
výskume?

-  Ako a kto by mal v Európe nešit nedostatok 
príležitostí na rozvoj kariéry po ukončení 
doktorandského štúdia? Ako sa dá podpo
rovať zvýšenie nezávislosti vedeckých pra
covníkov pri plnení svojich úloh? O čo by sa 
mali univerzity v tom to ohľade snažit, špeciál
ne vzhľadom na potreby Európy ako celku?

-A k o  sa dá európskym  univerzitám pom óct 
získat prístup k rezervoáru zdrojov (študen 
tov. učiteľov a vedeckých pracovníkov) s eu
rópskou dimenziou? Odstránením prekážok 
mobility?

3. Rozširovanie perspektívy európskych 
univerzít

O tázky do  d iskus ie :

-  Ako sa daju európske univerzity zatraktivnit 
aby boli zau|ímave pre na|lepšich študentov 
a vedeckých pracovníkov z celeho sveta7

-  Ako by sa v kontexte zvyšu|ucei sa interna 
cionalizacie vzdeiavania a vedeckeho vysku 
mu s  akred itácie  p re  profesioná lne učeiy, 
mali zm enit štruktúry, štud ijné program y 
a manažérske metódy európskych univerzít, 
aby získali alebo znovunadobudli svoju kon
kurenceschopnost?

-  V ktorých oblastiach a ako môžu univerzity 
viac prispieť k m iestnemu a regionálnemu 
rozvoju?

-A k ý m i spôsobm i je možné posilniť rozvoj 
centier poznatkov, ktoré spájajú na regionál
nej úrovni viacerých účastníkov zapojených 
do produkovania a prenosu (xiznatkov?

-  Ako sa dá viac zohľadniť regionálny rozmer 
v európskom vedeckom výskume, vzdeláva
ní a v školiacich projektoch a programoch?

Komisia vyzýva všetky zainteresované stra
ny -  inštitúcie, vereiné autority, jednotlivcov 
alebo reprezentatívne združenia, aby v o d p o 
vediach na po ložené otázky vyjadrili svoje 
názory a opísali svoje skúsenosti a svoju 
„najlepšiu prax".

Odpovede na otázky a príspevky do dis
kusie sa prijímajú do konca mája 2003.

Príspevky treba p o s ie la l na n iek to rú  z na 
s le d u jú c ich  e m a ilových adries:

eac-consult-univ@ cec.eu.int 
rtd-consult-univ@ cec eu int

Je m o žné  p o s ie la l ich  a j p o š to u  na ad 
re su :

European Comm ission 
EAC A1 (Consult-Univ)
(B7 -  9/58)
B - 1049 Bruxelles 
Belgium

In te le k tu á ln e  v la s tn íc tv o
V Bruseli sa dňa 27. marca 2003 uskutočnil seminár a tréning k otázkam ochrany intelektuál

neho vlastníctva vo vzťahu k 6. Rámcovému programu pre vedu a výskum. Hlavným organizá
torom je projekt IPR-Helpdesk a spoluorgamzátorom je Európsky patentový úrad.

Ochrana intelektuálneho vlastníctva je mimoriadne citlivá oblasť dotýkajúca sa predovšetkým 
finálnych štádií vedeckého výskumu, ktoré ústia do výrobnej realizácie. Odporúčame preto vy
užívanie ínternetovej stránky projektu, ktorá obsahuje mnohé užitočné informácie: 

www.ipr-helpdesk.org
V. Šúcha, Misia SR pri ES

RNDr. Z. Ladzianska, CSc.
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A j tento rok sa na Lekárske j faku lte UK ob ja v ili p ú tače  akc ie  „Valentínska kvapka krvi". Zvykli sm e s i na tie to oznam y a k e ď  sa 
14. februára študovňa v N ových teo re tických  ústavoch LF UK zm enila  na „n e m o cn ičn ú  iz b u “, vede li sme, že K lub de tske j náde je  
op ä ť do tiaho l svo ju  akc iu  až d o  zda rného  konca.

Klub d e tske j nádeje  pri LF UK
Kto a prečo vytvoril Klub detskej nádeje? O kom a o čom sa často 

píše v dennej tlači?
V tomto krátkom príspevku vám chceme predstaviť nadšencov, ktorí už 

počas štúdia medicíny dokážu myslieť na deti, ktoré niekedy ich pomoc 
potrebujú viac ako lieky, ktorí dokážu dávať viac ako systém, ktorí už ako 
študenti medicíny pomáhajú liečiť konkrétnou pomocou a konkrétnou 
činnosťou. Teda najskôr, čo je Klub detskej nádeje?

Klub Detskej Nádeje (KDN) začal svoju činnosť na Lekárskej fakulte UK 
v školskom roku 1997/1998. Od februára 2001 je registrovaný ako samo
statné občianske združenie, členmi KDN sú najmä študenti medicíny 
a všetci, ktorí chcú prispieť k skvalitneniu, spríjemneniu a uľahčeniu života 
dlhodobo hospitalizovaných detí. Počet členov Klubu sa pohybuje okolo 50. 
Cieľom práce členov KDN je pomoc deťom na oddeleniach Detskej fakult
nej nemocnice s poliklinikou na Kramároch. Pomoc spočíva v pravidelných 
návštevách jednotlivých oddelení (onkologické, neurologické, kardiologické,
I. detská klinika, psychiatrické). Počas návštev sa študenti snažia malým 
pacientom spríjemniť čas strávený mimo domova, rozvíjať ich kreativitu 
hrami, umeleckými aktivitami a rozhovormi.

Dôležitou súčasťou činnosti je príprava a realizácia detských letných tá
borov pre deti z onkologických oddelení. Doteraz sa podarilo úspešne 
zorganizovať štyri tábory:
-  v roku 1999 -  Kačín, Bratislava (15 detí),
-  v roku 2000 -  Oščadnica, Kysuce (30 detí),
-  v roku 2001 -  Tajov. Banská Bystrica (45 deti),
-  v roku 2002 -  Počúvadlo, Banská Štiavnica (I. turnus: 30 detí, II. turnus:

35 deti).
Na táboroch sa zúčastňujú členovia KDN ako vedúci a s pomocou špeciál

neho pedagóga a lekára pripravujú defom zážitkový program plný pestrých 
táborových aktivít, pričom sa snažia, aby sa tábor vždy uskutočňoval v inej 
lokalite Slovenska.

Okrem táborov a návštev na oddelení Klub organizuje aj benefíčné kon
certy klasickej a populárnej hudby (doteraz ich bolo 11. naposledy benefíčný 
koncert Jany Kirschner), ktoré sú spojené s výstavami a predajom detských 
prác a so zbierkami hračiek a knižiek pre deti

Ďalšie aktivity zahŕňajú zabezpečovanie materiálu pre voľný čas na odde
leniach. brigádnickú pomoc pri upravovaní detských oddelení, spoluprácu 
s organizáciami podobného zamerania (napr. s Ligou proti rakovine), orga
nizujú sa príležitostné akcie (Mikuláš, Deň Narcisov atd). ale aj osvetové po
dujatia medzi študentmi stredných škôl (programy boja proti drogám) 
Tradíciou sú tzv. potáborové stretnutia a celý rad dalších výnimočných akcii 
ktoré si zaslúžia mimoriadne uznanie nielen študentskej a lekárskej komuni
ty, ale celej spoločností, pretože práca Klubu detskej nádeje už dávno pre
kročila svojím významom a dopadom hranice celospoločenského významu.

Projekty občianskeho združenia študentov LF UK v rámci Klubu detskej 
nádeje sú finančne a materiálne zabezpečené dobrovoľnými príspevkami 
a grantmí sponzorov, medzi ktorých patria najmä Liga proti rakovine, Ho
dina defom, Ludová banka a mnoho firiem i jednotlivcov.

Lekárska fakulta vysoko oceňuje pnkladnú aktivitu, ktorá sa zrodila z nad
šenia študentov medicíny -  pomáhať deťom, chorým, opusteným, postih
nutým -  skrátka tým, ktorí to najviac potrebujú. Študenti našli spôsob ako 
dokážu účinne pomáhať napriek tomu, že sa ešte len pripravujú štúdiom 
na životné povolanie. Sme presvedčení, že takéto aktivity reprezentujú 
nielen Lekársku fakultu UK, Univerzitu Komenského, ale zasluhujú si viac 
celospoločenskej pozornosti, keďže sú príkladom pre aktivity mladých ľudí 
na celom Slovensku.

Vedenie LF UK navrhlo Klub detskej nádeje na ocenenie rektora UK 
pri príležitosti Dňa studentstva roku 2002 a je presvedčené, že udele
nie vyznamenania by bolo vhodným príkladom ocenenia občianskeho 
prístupu týchto mladých ľudí. Zakladatelia a reprezentanti Klubu det
skej nádeje sú študenti LF UK v Bratislave Michaela Příhodové, Július 
Hodosy a Peter Celec. To, že Klub detskej nádeje ocenenie nedostal, 
mrzí všetkých nás -  na rozdiel od členov klubu, ktorí to prijali s úsme
vom, plánujúc dälšie akcie pre „svoje" chore detičky. Nadalej denne 
prekračujú bariéry byrokracie a priepastí nepochopenia so samozrej
mosťou vlastnou nadšeniu a chuti konat nezištne dobro. Držíme im 
palce a berieme si ich za vzor.

M. Bemadič

V dnešnom svete veda predstavuje významný 
prvok, ktorý tvaruje a formuje spôsob života. Už 
nie je exkluzívne vyhradená len pre níekolkých 
vysokovzdelaných ľudí, ale stala sa súčasťou kaž
dodenného života a predmetom diskusie velkej 
časti populácie. K bežnému životu však patrí aj 
viera v Boha, ktorá sa prejavuje postojom k život
ným udalostiam a k ľuďom, s ktorými prichádzame 
denne do styku. Teológia a veda sa v ľudskom ži
vote vzájomne stretávajú, a preto je dôležité polo
žiť si otázku, akým spôsobom sa tieto dva faktory 
ovplyvňujú a vzájomne tvarujú, v čom sa vylučujú 
a akým spôsobom môžu navzájom koexistovať.

Vedeckí pracovníci Dr. Grzegorz Bugajak, rím
skokatolícky kňaz a asistujúci profesor filozofie na 
Univerzite Kardinála Stefana Wyszynského vo Var
šave, Dr. Peter Pavlovič, absolvent prírodných 
vied a farár Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku, 
študijný sekretár v Komisii pre cirkev a spoločnosť 
pri Konferencii európskych cirkví, a Robin Res- 
sler, MSW, postgraduálna študentka systematickej 
teológie a filozofie so zameraním na vedu a nábo
ženstvo, misionárka Evanjelicko-luteránskej cirkvi 
v Amerike, v spolupráci s vedením Evanjelickej 
bohosloveckej fakulty UK v Bratislave nadvia
zali kontakty s poprednými vedcami a teológmi 
bývalých postkomunistických krajín, ktorí sa 
zaoberajú problematikou korelácie vedy a vie
ry, a v dňoch od 31. januára do 2. februára 2003 
ich pozvali do Bratislavy na medzinárodnú kon
ferenciu, aby odbornej diskusii, ktorá doteraz 
prebiehala zvyčajne len prostredníctvom internetu, 
dali osobný charakter. Ich ponuku a pozvanie pri
jalo do 60 špičkových odborníkov pôsobiacich 
v rôznych vedných oblastiach, ale aj teológovia 
z desiatich bývalých komunistických krajín stred
nej a východnej Európy.

Ako vzťah vedy a viery ovplyvnila komunistická 
ideológia, ktorá aj v tejto oblasti po sebe zanechala 
trvalú a nezmazateľnú p e ia P  Akým spôsobom

Dialóg  
vedy a viery

Dr. Peter Pavlovič

môže debata o dialógu vedy a viery v stredoeuróp
skom a východoeurópskom kontexte phspief k ce
losvetovej medzinárodnej diskusii? Na uvedené 
otázky hľadal v priestoroch Evanjelickej boho
sloveckej fakulty UK odpoveď obsah takmer tnd- 
satich prednášok, ktoré preskúmali problematiku 
vedy a viery na historickom pozadí postkomunis
tických stredoeurópskych a východoeurópskych 
krajín. Paleta pohľadov na problematiku bola pes
trá -  poprední fyzici, matematici, prírodovedci 
filozofi, teológovia z Ruska. Ukrajiny, Poľska. Ru
munska, Bulharska. Chorvátska. Estónska. Ma
ďarska, Českej republiky, USA. ale aj Slovenska 
prispeli do odbornej diskusie svojimi názormi. 
„Nechceme formulovať len to, čim sme ovpiyvne 
ni, ale aj to, čo je  našim špecifickým pnspevkom. 
ktorý nie je možné nájsť v žiadnej inej krajine.'  
zhodnotil zámery medzinárodného podujatia Pe
ter Pavlovič.

V piatok sa prednášky zamerali na dejiny dia
lógu vedy a teológie v strednej a východnej 
Európe, v sobotu sa účastníci pozreli na dialóg 
teológie s antropológiou, biológiou, fyzikou, ge
netikou, matematikou a filozofiou. Konferencia bo
la ukončená v nedeľu prednáškami o vzájomnom 
vzťahu vedy a náboženstva a diskusiou o možnos
tiach budúcej spolupráce

Na záver Dr. Peter Pavlovič vysoko ocenil Evan
jelickú bohosloveckú fakultu UK a je; dekana 
prof ThDr. Igora Kišša ako vynikajúcich spoluor- 
ganizátorov. Za pomoc a finančnú podporu pn 
organizácii medzinárodnej konferencie patn ľdaxa 
Centru pre teologiu a prírodné vedy (Berkeley 
California). Univerzite kardinála Stefana Wyszyn
ského, luteránskej cirkvi v San Franoscu. Evan
jelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave 
a americkému evanjelickému cirkevnému zhro
maždeniu v Bratislave

Emília Km ecova
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Ako rozhodne vláda o osude Fakultnej nemocnice na Rázsochách?
Z histórie fakultnej nemocnice 

v Bratislave
Základom vybudovania súčasnej Fakultnej ne

mocnice v Bratislave bola Krajinská nemocnica, 
neskôr premenovaná na Štátnu nemocnicu, do
stavaná a uvedená do prevádzky v roku 1864,
V tom čase bola jednou z najmodernejších ne
mocníc nielen na Slovensku, ale aj v celom Uhor
sku. Mala 382 lôžok a päf oddelení moderne 
vybavených a personálne dobre obsadených -  
interné, kožno-venerické, chirurgicko-pôrodnícke. 
očné a psychiatrické. Stala sa centrom intenzív
neho vedeckého a kultúrneho života v Bratislave. 
Po vzniku Lekárskej fakulty Alžbetínskej univer
zity v roku 1918 plnilo toto zariadenie viac ako 
jeden a pol roka funkciu jej Fakultnej nemocnice.

Keď bola v roku 1919 v Bratislave zriadená Čes
koslovenská univerzita, zohrala Fakultná nemoc
nica v Bratislave významnú úlohu pri zakladaní 
Lekárskej fakulty a tým i Univerzity Komenského.
A to vďaka skupine českých profesorov, lekárov, 
ktorí v jej podmienkach položili základy sloven
skej medicíny a založením Univerzity Komenské
ho i základy modernej vzdelanosti. Dielo, ktoré 
pnviedli do života, formovalo slovenskú medicínu 
skoro celé 20. storočie a za kolísku slovenskej 
medicíny je preto právom považovaná Fakultná 
nemocnica v Bratislave.

Projekt novej fakultnej nemocnice Rázsochy 
a jeho peripetie v 90. rokoch

Fyzický stav budov Fakultnej nemocnice v cen
tre mesta, jej historický význam pre Slovensko, 
ako aj koncentrácia špičky slovenskej medicíny, 
viedlo začiatkom 70. rokov 20. storočia k rozhod
nutiu postaviť nový areál Fakultnej nemocnice 
a Lekárskej fakulty UK vo vhodnejšej lokalite 
a podlá nových nárokov na zdravotnícke a akultné 
zariadenia. Na tento účel bolo v územnom 
pláne hlavného mesta Bratislavy vyčlenené roz
siahle územie v lokalite Lamač-Rázsochy, ideálne 
miesto na úpätí Malých Karpát, s optimálnymi 
hygienicko- ekologickými podmienkami a s per
spektívou takmer neobmedzeného rozširovania 
podľa potrieb budúcnosti. Víťazom architektonic
kej súťaže sa stal vtedy začínajúci mladý architekt 
Ing. arch. Jindřich Martin. Po spracovaní projekto
vej dokumentácie, vyvlastnení pozemkov a vydaní 
stavebného rozhodnutia sa v júni 1987 začalo

stavať, s predpokladaným dokončením stavby do 
decembra 1993.

Pôvodný projekt uvažoval s výstavbou celého 
komplexu budov -  rátal s výstavbou dvoch veľ
kých budov fakultnej nemocnie s poliklinikou, a to 
chirurgického a internistického pavilónu. Areál dä- 
lej zahŕňal budovy Lekárskej fakulty UK, internáty 
a sociálne zázemie pre študentov.

Od začiatku bol celý areál projektovaný ako 
Fakultná nemocnica a vychádzal z jej akademic
kých tradícií -  plánovala sa výstavba početných 
prednáškových a seminárnych miestností, jedální 
a šatní pre medikov. Súčasťou areálu mala byť 
dokonca aj stredná zdravotná škola.

Výstavba pokračovala až do roku 1992 a prein
vestovalo sa spolu takmer 980 mil. Kčs Rozosta
vala sa prvá a najdôležitejšia budova tzv. chirur
gického pavilónu, spolu s technickým zázemím 
celého areálu. Vzhľadom na dlhodobý nedostatok 
finančných zdrojov v štátnom rozpočte pre ka
pitolu zdravotníctva, požiadalo Ministerstvo zdra
votníctva SR ešte v roku 1992 vládu o súhlas na 
použitie dlhodobých zahraničných úverov na fi
nancovanie výstavby šiestich prioritných zdravot
níckych stavieb, vrátane Rázsoch, ktoré mali byť 
realizované počnúc rokom 1993. Vláda SR v marci 
1992 schválila dlhodobý zahraničný kapitálový 
úver pre rezort zdravotníctva v celkovei výške 
8 mld. Kčs a ministrovi financií SR zároveň uložila 
zabezpečiť v jednotlivých rokoch finančné zdroie 
na jeho krytie. Do roku 1998 sa však nepodarilo 
ná|sf dôveryhodného partnera na poskytnutie 
výhodného úveru a začali sa preto hľadať iné 
alternatívy riešenia situácie Fakultnej nemocnice. 
Otázka sa začala spájať s riešením celej siete 
nemocníc na území hlavného mesta a najmä so 
znížením počtu lôžok v zdravotníckych zariade
niach. Nerešpektujúc stanoviská LF UK, ako i ra
cionálne argumenty, prevládala snaha redukovať 
lôžka na úkor Fakultnej nemocnice a práca usta
novenej komisie MZ SR nakoniec vyústila do ne
akceptovateľného návrhu: zrušiť Fakultnú nemoc
nicu, dislokovat jej 30 pracovísk medzi zvyšné 
bratislavské nemocnice a investovať do výstavby 
NsP Petržalka. Iba vďaka rezolútnemu odmietnutiu 
celej akademickej komunity LF UK a silnej pod
pore Univerzity sa tento návrh nakoniec nereali
zoval.

Rešpektujúc potreby transformácie zdravotníc
kych zariadení v Bratislave, ako i potrebu znížiť 
finančné náklady na dokončenie stavby, spraco

val v roku 1999 generálny projektant, v spolu
práci s LF UK. úsporný variant dostavby FNsP 
Bratislava-Rázsochy, ktorý predpokladá zníženie 
pôvodného naddimenzovaného počtu 1 525 lôžok 
na konečnú kapacitu 812 lôžok v jedinej stavbe 
Spojenie 1. a 2. stavby FNsP do |edného celku 
by umožnilo uviesť do prevádzky lôžkovú časť 
chirurgických a interných disciplín naraz Výstavba 
komplexu Lekárskej fakulty UK a jej internátov 
zostala i v tomto projekte nezmenená.

Alternatívny úsporný projekt výstavby Rázsoch 
bol však zamietnutý a výstavba Rázsoch sa zasta
vila. Napokon v rokoch 1998 -  2002 pri hľadaní 
rôznych alternatív, ako riešif sief zdravotníckych 
zariadení v Bratislave, sa ukázalo, že tne. ako do
stavba Rázsoch zrejme neexistujú, a že jediným 
zmysluplným a nakoniec i na|lacne|ším riešením 
je presťahovanie historickej Fakultnej nemocnice 
do konečne dostavaného areálu LF UK a FN Ráz
sochy

Súčasný stav projektu Rázsochy

Pre realizáciu prvej stavby komplexu bol vy
vlastnený pozemok v časti katastrálneho územia 
Bratislava-Lamač s celkovým výmerom 15,33 ha 
Po prípravách inžinierskych sieti sa v rokoch 
1987 -  1992 rozostavala prvá a najdôležitejšia bo
dová nemocnice 

Vecne su v hrubej stavbe dokončené všetky 
objekty prvej stavby vrátane zastrešenia Podta 
správy projektanta z roku 1999 su jednotlivé ob
jekty zabezpečene proti poveternostným vpíyvom 
tým, že sú realizované definitívne úpravy striech 
a definitívne oplášteme obvodových stien. V jed
notlivých objektoch sú vybudované priečky, 
v podzemných podlažiach ležaté rozvody ústred
ného kúrenia, teplej úžitkovej vody, vodovodu 
a rozvody splaškovej kanalizácie Ďalej sú reali
zované hlavné zvislé rozvody dažďovej, splaš
kovej kanalizácie a hlavné vertikálne rozvody 
vzduchotechniky. Z pozemných objektov, ktoré 
sú súčasťou prvej stavby FNsP, sa nezačala vý
stavba objektov polikliniky, lekárne a objekt kom
plementárnej časti (časť RTG a časť operačného 
traktu). Stavebná rozpracovanost hlavných ob
jektov sa pohybuje od 30 do 45 %. Vzhľadom na 
znehodnotenie vekom, koróziou a rozkradnutím 
je však nutné značnú časť (ak nie celú) doposiaľ 
zabudovanej technológie vzduchotechniky, kotol
ne. výmenníkovej stanice a úpravne teplej úžit
kovej vody demontovat a vymeniť za novú 

Stavba |e doteraz financovaná v celom rozsa
hu zo štátneho rozpočtu. Od začatia výstavby až 
do 31. 12. 1999 bol na stavbe prestavaný finančný 
objem 758 mil. Sk. Na dostavbu areálu Rázsoch 
podľa pôvodného projektu oboch pavilónov ne
mocnice a objektov LF UK je potrebných ešte asi 
7-9 mld Sk, úsporný variant z roku 1999. t j |ed- 
nopavilónová nemocnica s poliklinikou a budovy 
LF UK, predpokladá nižšie finančné náklady na 
úrovni 4 - 5  mld Sk.

Prečo je Lekárska faku lta  UK 
za dostavbu areálu Rázsoch?

LF UK už roky neochvejne zastáva názor, že 
dostavba Rázsoch je jednoznačne najlepším rie
šením situácie Fakultnej nemocnice Bratislava 
Keďže v jej priestoroch je fažisko výučby väčšiny 
klinických predmetov na LF UK, jej budúcnosť 
nemôže byt fakulte ľahostajná

LF UK podporovaná vedením UK je jednoznač
ne za dostavbu Rázsoch A to z nasledujúcich dô
vodov

Vizualizácia modelu
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1. Dôvody z hľadiska riešenia zdravotníckej 
starostlivosti v Bratislave
-  Moderná medicína 21. storočia kladie na zdra

votné zariadenia diametrálne iné požiadavky. 
Historické budovy Fakultnej nemocnice s jej 
31 klinikami v diaspóre takmer celého centra 
Bratislavy ich už nedokážu zabezpečovať. Po 
139 rokoch služby Bratislave a Slovensku po
trebuje Fakultná nemocnica nové priestory. Ak 
sa ich nepodarí zabezpečiť, Fakultná nemoc
nica Lekárskej fakulty UK na európsku hanbu 
Slovenska zrejme zanikne.

-  Obyvatelia Bratislavy, okolia, ale i najvyšší pred
stavitelia mesta, štátu a diplomatických zborov 
si zaslúžia dôstojnú univerzitnú nemocnicu, 
poskytujúcu služby na európskej úrovni. A ta
kúto nemocnicu Bratislava nemá a pri definitív
nom zastavení výstavby Rázsoch ani desiatky 
rokov mať nebude.

-  Dostavaním FNsP Rázsochy sa podarí vyriešiť 
mnoho neuralgických bodov siete zdravotníc
kych zariadení v Bratislave, ako sú nevyhovujú
ce priestory, reštitučné nároky a snaha iných 
zariadení využívať priestory FN, napr. Onkolo
gického ústavu sv. Alžbety a Stomatologickej 
kliniky FN na Heydukovej.

2. Pedagogické dôvody
-  Okrem vysokošpecializovaných i bežných zdra

votných služieb bude FNsP Rázsochy zabez
pečovať klinickú výučbu študentov LF UK -  
lekárov, stomatológov, zdravotných sestier, 
pôrodných asistentiek, ako aj postgraduálnu 
výučbu v takmer všetkých lekárskych špeciali
záciách, čo projekt pio priestorovej stránke plne 
rešpektuje.

-  V súčasnosti študenti LF UK každodenne ces
tujú doslova po celej Bratislave, čo v dôsledku 
vedie k atomizácii výučby. Navrhovaná výstavba 
areálu Fakultnej nemocnice, teoretických ústa
vov, prednáškových a seminárnych miestnos
tí včítane internátov predstavuje komplexné 
riešenie tzv. kampusu LF UK. Koncentrácia kli
nických, teoretických a rekreačných zariadení 
nemocnice a fakulty je overeným riešením eu
rópskych a amerických univerzít.

-  Žiadna zo súčasných bratislavských nemocníc 
nie je pripravená na výučbu terajších 2 200 
a plánovaných 3 500 študentov LF UK vo všet
kých študijných odboroch.

-  Pri zastavení výstavby Rázsoch neexistuje per
spektíva rozvoja teoretických ústavov LF UK, 
ktoré tiež sídlia v obmedzených a nie celkom 
vyhovujúcich priestoroch.

3. Vlastnosti lokality Lamač-Rázsochy
-  Areál Fakultnej nemocnice bezprostredne hra

ničí s bratislavským lesoparkom, čím je vytvore
né jedinečné životné prostredie, ktoré ovplyvňu
je pohodu pacientov.

-  Bezprostredná blízkosť lesoparku ovplyvňuje 
faunu a flóru prostredia FNsP. V časti lôžkového 
monobloku, ako aj v ostatných prevádzkových 
priestoroch orientovaných smerom na východ, 
sever a západ, bude vonkajší priestor vplývať na 
pohodu pacientov i zamestnancov, svojim kľu- 
dom, bezprašnosťou, bezhlučnosťou a vytvárať 
tak prirodzený hygienický filter.

-  Po dobudovaní bude FNsP Rázsochy z hľadis
ka životného prostredia výnimočná, tento zdra
votnícky areál nebude porovnateľný so žiadnym 
iným areálom na území Bratislavy, a zrejme ani 
na území celej Slovenskej republiky.

4. Územný plán hlavného mesta Bratislava 
a stavebné dôvody

-  Podľa smerného územného plánu hl. mesta SR 
Bratislavy z r. 1993 a jeho aktualizácie z roku 
1997 je územie v katastrálnom území Lamač- 
Rázsochy rezervované pre účely zdravotníckej 
výstavby. Podľa tohto SÚP je to jediné územie, 
ktoré perspektívne uvažuje s výstavbou zdra
votníckeho zariadenia na území vnútorného 
a vonkajšieho intravilánu hlavného mesta.

-  Fakultná nemocnica na Rázsochách má z dop
ravného hľadiska veľmi priaznivú polohu, pre
tože umožňuje dopravné napojenie na diaľnicu 
D1 Bmo-Bratislava cez Mlynskú dolinu s pokra

čovaním na diaľnicu Bratislava-Žilina, Bratisla- 
va-Nitra, Bratislava-Gyór a Bratislava-Viedeň. 
Pokračovaním terajšej Harmincovej ulice je pri
pravené mimoúrovňové dopravné napojenie na 
juhozápadný sídelný útvar Karlova Ves-Dúbrav- 
ka prekrižovaním diaľnice D1. Tretím dopravným 
napojením je cesta smerom od centra mesta 
cez Kramáre-Patrónku a dopravné napojenie 
z terajšej štátnej cesty I/2 spája západný sídel
ný útvar Lamač, Záhorská Bystrica, Stupava, 
Malacky.

-  Podľa horeuvedeného dopravného napojenia 
bude Fakultná nemocnica Rázsochy okrem 
celoslovenskej pôsobnosti zabezpečovať zdra
votnícke služby pre obyvateľstvo hlavne zá
padného sídelného útvaru (Lamač, Záhorská 
Bystrica, Stupava) a juhozápadného sídelného 
útvaru (Karlova Ves, Dúbravka, Devínska Nová 
Ves, Devín).

-  Denne je v budovách FN v centre mesta ošet
rených okolo 2 500 pacientov, čo predstavuje 
citeľnú záťaž na okolitú dopravnú situáciu. Pre
sťahovaním FN do nových priestorov dôjde 
k odľahčeniu dopravy vo viacerých lokalitách 
v centre mesta, najmä v okolí Míckiewiczovej, 
Špitálskej, Zochovej a Partizánskej ulice.

-  Areál prvej stavby FNsP má vybudovanú kom
plexnú inžiniersku infraštruktúru, prístupové 
a areálové komunikácie vrátane heliportu pre 
rýchly príjem pacientov.
5. Právne dôvody

-  Pozemky areálu Rázsochy boli vyvlastňované 
za minimálnu náhradu za účelom výstavby ne
mocnice. Podľa § 115 Zákona č. 50/1976 Z.z.
0 územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
. Vyvlastnený pozemok a stavbu možno užívať 
len na účely, na ktoré boli vyvlastnené." Vyu
žitie pozemkov na komerčné alebo iné verejné 
účely bezpochyby, aj vzhľadom na verejnú 
mienku v MČ Lamač, povedie k prehratým súd
nym sporom o náhradu škôd.
6. Ekonomické dôvody

-  Plocha územia 15,33 ha, ktorá je v súčasnosti 
majetkom Fakultnej nemocnice Bratislava, je 
postačujúca pre realizáciu komplexu ubytova
nia pre študentov, prípadne i pre mladých za
mestnancov FN.

-  Bez akýchkoľvek finančných prostriedkov na 
výkup pozemkov je možné fakultnú nemocnicu 
spolu s Teoretickými ústavmi LF UK dobudovať 
na území, ktoré je v súčasnosti v majetku Fa
kultnej nemocnice Bratislava.

-  Pre prípad nedostatku finančných prostriedkov 
existujú i úspornejšie alternatívy, podľa ktorých 
je možné v rámci rozostavanej prvej stavby rea
lizovať prevádzkyschopný nemocničný celok.

-  Po presťahovaní kliník FN a ústavov LF UK 
z centra mesta sa uvoľnia pozemky a budovy 
v odhadovanej cene 2 - 3  mld. Sk. Tieto budo
vy je možné čiastočne alebo úplne využiť na 
realizáciu dostavby, napr. zárukou na krytie ban
kových úverov, ich predajom, prenájmom a jxid.

-  Prevádzka modernej nemocnice bude bezpo
chyby oveľa lacnejšia, ako prevádzka niekolkých 
budov terajšej FN. Dôjde tým k výrazným úspo
rám na prevádzkových nákladoch nemocnice
1 fakulty.

-  Napriek niekolkoročným snahám neexistuje iné 
zmysluplné a pravdepodobne ani lacnejšie rie
šenie situácie historickej Fakultnej nemocnice 
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského.

V súčasnosti sa projekt Rázsochy opát stá
va témou dňa. Zdá sa, že tentokrát naposledy 
a definitívne sa má rozhodnúť o jeho osude. 
Na zasadnutí Akademického senátu LF UK 
v decembri minulého roku prislúbil minister 
zdravotníctva SR MUDr. Rudolf Zajac problém 
riešiť. Tento príslUb sl plní a v marci t.r. bude 
vláda na základe podkladov ministra zdravot
níctva rozhodovať o osude Rázsoch. Aké bude 
rozhodnutie vlády? Ktorá múdra vlada by svo
jim rozhodnutím nechcela vyriešiť tucty rokov 
neriešených a neriešitelhych gordických uzlov 
zdravotníctva, školstva a Fakultnej nemocnice? 
Ktorá múdra vláda by nepodporila najväčšiu

univerzitu v krajine a mesto, ktoré jej umožnilo 
vládnut? Múdra vláda nájde riešenie. Všetci 
veríme, že dá Rázsochám zelenú.

MUDr. Tibor Hlavatý, prodekan LF UK

Vyhlásenie 
dekana Lekárskej fakulty UK 

prof. MUDr. Pavla Traubnera, PhD.

Verím, že Lekárska fakulta Univerzity Ko
menského sa p>o rokoch trpezlivého čakania 
dožije dňa, kedy jej profesori medicíny budú 
môcf slúžiť svojim pacientom a študentom 
v moderných budovách dostavaného zdra
votníckeho areálu Rázsochy.

Lekárska fakulta a fakultná nemocnica slú
žia tomuto mestu a národu už takmer 84 ro
kov. Profesori, docenti a asistenti LF UK 
a lekári FN liečia pacientov z celého Slo
venska vzdelávajú celé generácie poslu
cháčov medicíny, ktorí následne prinášajú 
úžitok svojich vedomostí svojim pacientom 
vo všetkých kútoch našej krajiny Toto po
slanie lekárskych fakúlt spolu s požiadav
kami modernej medicíny si však vyžaduje 
nové nároky na fakultnú nemocnicu, ako 
výučbovú bázu klinického vzdelávania po
slucháčov našej fakulty.

Som hlboko presvedčený, že komplexný 
projekt Fakultnej nemocnice a Lekárskej fa
kulty UK v lokalite Lamač-Rázsochy spĺňa 
takéto nároky Jeho dostavbou budeme 
môcf relizovaf na európskej úrovni naše 
poslanie ďalšie desiatky rokov. Som si vedo
mý súčasnej hospodárskej situácie v tomto 
štáte, ako aj finančných nárokov na dostav
bu Rázsoch. Rovnako som si však vedomý 
prezieravosti a schopnosti' kompetentných 
predstaviteľov štátu a samosprávy a verím, 
že po posúdení všetkých aspektov sa roz
hodnú pozitívne, rozhodnú sa pre dobudo
vanie Rázsoch. Verím v budúcnosť výučbo- 
vého, vedeckého a diagnosticko-liečebného 
komplexu Lekárskej fakulty UK a Fakultnej 
nemocnice -  Rázsochy.

Bratislava 20. februára 2003

Prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., 
dekan LF UK

Ing arch Jindřich Martin
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R O Z V O J O V É  P R O G R A M Y  N O V Ý C H  D E K A N O V

O d p rvé h o  fe b ru á ra  to h o to  ro k u  p ô s o b ia  na š ie s tic h  fa k u ltá c h  UK n o v í de ka n i. V m in u lo m  č ís le  n á šh o  sp ra vo d a ja  sm e vám  
p re d s ta v ili ro zvo jo vé  z á m e ry  tro c h  z n ic h  -  p á n o v  d e ka n o v  P ríro d o v e d e c k e j a F ilo z o fic k e j fa k u lty  UK a F a ku lty  m a te m a tiky , 
fy z ik y  a in fo rm a t ik y  UK. D nes  s v o je  p re d s ta v y  o d á lšo m  ro z v o ji s v o jic h  fa k ú lt p re z e n tu jú  p á n i d e k a n i P e d a g o g ic k e j a P rá vn icke j 
fa k u lty  UK a F a ku lty  te lo v ý c h o v y  a š p o rtu  UK.

Prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD., dekan Pedagogickej fakolty UK
Na Pedagogickej fakulte UK pôsobím od roku 1992, predtým, od roku 1973, som pra

coval na Prírodovedeckej fakulte UK, čiže žijem s Univerzitou Komenského už viac ako 
35 rokov. Počas pôsobenia na Univerzite som bližšie spoznal systém výučby, ktorý kladie 
dôraz na výchovu učiteľa, na didaktiku predmetov i na pedagogické disciplíny pre rôzne 
typy škôl. Pedagogická fakulta má bližší vzťah k verejnosti, a to ma silne motivovalo 
postaviť sa na jej čelo a realizovať svoje predstavy ojej ďalšom smerovaní. Ide mi hlavne 
o skvalitnenie práce pedagóga a o zapojenie študenta do vedeckého diania. Doterajší ná
rast počtu a vývoj pedagogických fakúlt na Slovensku ich priviedol až do štádia konku
renčnej súťaže. V konkurencii vždy uspeje pohotovejší, rýchlejší, ale spravidla aj kvalitnejší. 
A mne pôjde o túto výraznú kvalitu, a to vo všetkých oblastiach.

Prvé kroky. Najpálčivejšie problémy sú tie. ktoré nám zadefinovala súčasná situácia 
v národnom rozmere, ale aj v blížiacej sa spoločnej Európe. Život fakulty v súčasnosti silne 
ovplyvňuje legislativa, nevyhnutnosťou naplniť dikciu zákona o vysokých školách, zákona o ve
rejnej službe i Zákonníka práce. Prvé kroky, ktoré musíme na fakulte uskutočniť, je systemizá- 
cia funkčných miest, realizácia výberových konaní na miesta profesorov a docentov, spraco
vanie strategického plánu a štatútu fakulty, príprava akreditácie. Bude potrebne zaoberat sa 
prestavbou študijných programov, duplicitou predmetov, ďalej rozvíjal kreditový systém 
ukončiť spracovanie knižničných fondov a začať pracovat na metodike hodnotenia učiteľov 
študentmi.

Citlivú otázku predstavujú garanti študijných odborov a študijných programov. Vědecko
pedagogický pracovník získava skúsenosti a odborné znalosti vo svojom kanémom raste 
Bankový úradník môže byt kvalitný aj v mladom veku, pedagóg rastie s vekom Musíme 
preto stabilizovať počty profesorov a zabezpečit ich kvalitu aj poslúchajúcou mzdou na
priek tomu. že sme v tomto smere limitovaní zákonom.

Fakulta a študenti. Súčasťou demokratického modelu riadenia ta* u ty je aj Studentská 
komora Akademického senátu, ktorá má nielen svoje práva, ale ai povinnosti Ako samo
správny organ by mala byť iniciatívnejšia voči vedeniu fakulty, svedomito mapovat prob
lémy a podnety študentskei akademickej obce S tým úzko s ú v is í  tiež vytvorenie systému 
spätnej väzby, ktorá by nás mala informovať o názoroch študentov na spôsob výučby peda
góga, na kvalitu a užitočnosť predmetu, ako to už funguje aj v iných vyspelých krajinách. 
Navyše je spätná väzba silným motivačným mechanizmom aj pre kreditný systém štúdia.

Tento systém, ktorý vyžaduje samoštúdíum, je však možný len vtedy, keď existuje dostatok 
vhodnej odbornej literatúry. Tu vidím slabiny, a preto budem presadzovať: čo učitel -  to učeb
nica.

Rád by som tiež zintenzívnil kontakty s našimi absolventmi. Predstavujem si, žé ich budeme 
nielen motivovať pre rigorózne pokračovanie, alebo pre doktorandské štúdium, ale podchytí
me našich absolventov v praxi, aby sme mali ďalší zdroj informácií a nakoniec spätnú väzbu 
na celé štúdium. Tu vidím skôr priestor pre prácu katedier, ktoré majú lepši prehľad o uplat
něni svojich absolventov v praxi.

Slovenský jazyk na každý deň. Je smutným faktom, že naši študenti neovládajú pravopis 
slovenského jazyka. Mnohé diplomové práce sú obsahovo výborne spracované, avšak 
s množstvom pravopisných chýb. Môj hlas nie je osamotený. Navrhujem zaviesť preto do 
spoločného základu aspoň jeden kurz slovenského jazyka, a to najmä pre končiace ročníky, 
pred odovzdaním diplomovej práce. V novom priestore zjednotenej Európy vidím dôležitosť 
národnej identity aj prostredníctvom ovládania národnej reči. slovenského jazyka.

Študijné oddelenie. Môžeme otvoriť študijné oddelenie, ktoré bude nepretržite prxovat 
ale čo tým dosiahneme? Pracovníčky neurobia svoju ostatnú prácu kvalitne a načas. Bu
dem preto spolu s vedením fakulty analyzovať podnety študentov pri hľadaní vnútorných 
rezerv, ako zlepšiť služby oddelenia pre študentov. Tu však potrebujeme aj informácie a pod
nety tiež od študentov. Aj o tom je spoločná práca študentov a pedagógov našej fakulty.

Fakultný kampus. Naša fakulta je rozmiestnená na viacerých miestach v Bratislave. Od 
Petržalky po Mlynské luhy a Mlynskú dolinu. Mám predstavu sústrediť fakultu do spo
ločného centra, jedného komplexu, jedného kampusu. Určité možnosti sú v miestnej časti 
Rača, alebo na súčasných pozemkoch dvxh objektov v Petržalke. Tým by sa zlepšili 
podmienky štúdia, internátne ubytovanie, ako aj rozvrh štúdia Chcem preto otvoriť rokova
nia sVÚC Bratislava, prípadne starostami miestnych častí. Tento model spoločného kam
pusu je však podmienený nemalými finančnými zdrojmi. Všade okolo nás v zahraničí funguje, 
nevylučujem preto pri jeho tvorbe aj spoluprácu so sponzormi.

Kreditový systém. Kreditový systém má ako každé dieťa po narodení svoje detské 
choroby, ktoré musí prekonať. Končiace ročníky dobiehajú starý systém hodnotenia, za

nimi idú prvé ročníky zapojené do nového kreditného systému. Čas tieto rozdiely prekoná 
Bude však úlohou študijného prodekana a prodekana pre rozvoj takulty, aby spolu so 
študijným oddelenim vytvorili na našej fakulte platformu pre zvládnutie až príliš rozko
šateného kreditného systému Určite tiež treba zlepšit informovanost študentov pri vybere 
predmetov a kreditov. Tento systém je naša jediná šanca, ako byt kompatibilní so zahraničím 
v oblasti priznávania absolutória a mobility študentov.

Rozhodne si nemyslím, že sa musíme neustale učit od zahraničných univerzít Naše ško 
stvo, osobitne a| naša fakulta, má vysoky kredit v zahraničí nevymmaiuc ar» zamore Zatež i 
na študentovi, ake kurzy si zapíše Možnosti mobilit su ai v rámci družobných univerzít, a bu 
dem rád, keď budeme iniciovať uzatvorenie dohôd o spolupráci aj s univerzitami na východ 
od Slovenska.

Univerzita a fakulta. Pedagogická fakulta je naiväčšou fakultou vo z v ä z k u  ' 3 laxuti U- 
verzity Komenského. A to nielen vzhľadom na počet študentov v rôznych formách Stuôa 
vzhľadom na diverzitu vyučby ale tiež čo do počtu študentov ktorí matu zauiem u nas 
študovat V súčasnosti študuje na Pedagogickej fakulte UK v rôznych formách štuoa okuo 
4000 študentov no tento argument Univerzita nie vždy akceptuje Na ne»iorycn ta* . '
začína doslova boj o študenta, na našej fakulte však state ešte pretrváva veľký dopyt po 
vzdelaní. Pretože v trhovom hospodárstve lunguie liberálny pnnctp ponuk v a dopytu 
musime sa sústredil na kvalitnú ponuku aby sme si udržali kvantny kredit v ramo peda 
gogckých fakúlt Slovenska Produkciou našei fakulty je najma národný uč teľ ŕ uropa v. » 
bude od nas čoskoro žiadať aj iny produkt, ako je národný učiteľ Môže nastat dopyt pu 
špeciálnych pedagógoch, ktorí budu akceptovaní v širšom euopskom priestore A 
takých vychováváme, je to leona z našich edukačných devz Bude všan o’ c* , dare' 
vývoia. či bude našim produktom európsky učiteľ areoo národný le čata zostevar-e 
v národnej pozícii, lebo sa pýtame budeme Eurostovao. aeoo Sk»aa V  E-zcpe’  A . 
Oblasti som viac-menej konzervatívny MysUm s. že Si musíme chrarut pc:-.*u narodnos' 
a svojbytnosti. S Europou s. mame už ai dnes čo vym enat od m , ' ,  amok toreraitnoss n: 
boj proti drogovým závislostiam, ekotogtzaou životného proséerka až po srahy o . nve 
spoločného priestoru pre vedu a vzdelávanie.

Poplatky za štúdium. Za každú službu sa v dnešnej dobe platí. Otázkou však je, v akej 
výške. Aby sa nepolarizovala spoločnosť na tých. ktori na štúdium majú a ktori na to 
nemajú, je potrebné zaviesť aj do tejto služby poriadok. Všetci by chceli byt vzdelaní, len 
málokomu sa chce za to platiť -  hovori jedno príslovie. Sme stále štátnou a svetskou školou 
a preto si myslim, že poplatok za štúdium by mal byť únosný Pýtate sa. čo je to únosný? 
V novele vysokoškolského zákona, ktorá by mala platit od akademického roka 200304, sa 
uvažuje o sume 5 - 6  tisic Sk za rok, čo aj rôzne štatistiky uvádzajú ako mieru únosnosti. 
Domnievam sa, že sa poplatky za štúdium mali zaviesť skôr, a dnes ich iba mierne 
navyšovat. I tak štart tohoto systému bude veľmi drastický Na druhej strane sa otvorí 
možnosť prijímania na vysoké školy bez prijímacích pohovorov, tak ako to zadefinovala 
vláda v svojom programovom vyhlášeni. I ked budeme novelu zákona pripomienkovať, ko
nečné rozhodnutie bude v politickej moci zákonodarcov.

Infovek. Infovek považujem za veľmi vážny projekt, v rámci ktorého by som rád inicioval 
vznik pracoviska informatiky, environmentálnej výchovy a katedry ruského |azyka To su 
oblasti, ktoré absentujú na fakulte v ponuke výučby Nie je cieľom, aby mal každý na stole 
počitač, ale aby sa každý vedel správne a vhodne orientoval v informačnom svete. Vysledky 
seminárnych prác, výsledky hodnotenia diplomových prác, orientácia v knižničných fon
doch -  to sú nové možnosti, ktoré ponúka internetový balik služieb, spolu s možnostann 
prístupu študentov k Internetu. Zatiaľ máme pre študentskú obec k dispozícii sotva 30 po
čítačov. Problémom je teda prístrojový park. aktivita systému a |eho aktualizacia Určitú 
pomoc vidím v novom pracovisku informatiky, ktoré by mohlo zabezpečovat aj výučbu 
v tejto oblasti. Bol by som rád. aby študenti mali voľný pristúp k počítačom každý deň, aby 
boli pristupné aj cez víkend a aby sa práca na internetových stĺpoch stala samozreimostou

Edičné stredisko fakulty. Edičné stredisko založil byvaly dekan fakulty doc Bazar, 
v roku 1992, bol som vtedy svedkom jeho vzniku a považujem to za veľmi dobru myšlienku 
Pokiaľ by sme sa riadili zásadami trhového mechanizmu, tak edičná produkcia je nadena 
informáciami zo skladu. Sklad vie. čo ide na odbyt a čo nie Tento logisticky princip určuie 
čo má zmysel vytlačit Študenti chcú kvalitnú učebnicu a presne vedia, aku Ked |u ponúk 
neme z vlastných duševných zdrojov, edičné stredisko nebude stratové To sú jednoduché 
závery, či edičné stredisko áno. alebo nie A ked edične stredisko, tak som za to. aby sme 
mali ai vlastný časopis, možno Acta Facultatis Pedagogicae

Doc. JUDr, Marián Vrabko, CSc., dekan Právnickej takulty UK
Rámec môjho budúceho pôsobenia vo funkcii dekana je jednoznačne dany novým vyso

koškolským zákonom a novým štatútom UK. V praxi to znamená, že fakulta je súčasťou 
Univerzity Komenského bez právnej subjektivity a otvorene dodávam, že ma absencia 
právnej subjektivity veľmi neteší.

Univerzita Komenského má zhruba 26 tisic študentov, na Právnickej fakulte UK študuje 
dnes 1 685 študentov bakalárskeho a 2 245 študentov magisterského štúdia, vrátane štu

dentov externého magisterského štúdia Spolu má fakulta približne 4 000 študentov. Sme 
teda najväčšou právnickou fakultou v republike a ketfže sme boli jednou z prvých fakúlt 
Univerzity, patrime kjej najstarším fakultám Je len pochopiteľné, že chceme byt aj na|lep 
šou. Či je to pravda, to musi zhodnotiť niekto my, my však tomu môžeme napomôct 

Intenzifikácia rozvoja fakulty. V porovnáni s predchádzajúcim obdobím značne ' » 
kulte stúpol počet študentov vo všetkých formách štúdia Z uvedených údajov a porov
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nanim s údajmi z predchádzajúcich rokov jednoznačne vyplýva, že fakulta sa v ostatnom 
čase rozvíjala pomerne extenzívnym spôsobom. Toto obdobie máme za sebou. Domnie
vam sa, že od účinnosti nového vysokoškolského zákona, musíme ísť cestou intenzívneho 
rozvoja.

V prvom rade bude nevyhnutné prepracovať študijný plán vo všetkých formách štúdia 
a všetky s tým súvisiace interné normatívne dokumenty.

V súlade s platnou úpravou môžeme v budúcnosti rátať s jednoodborovým štúdiom v troch 
stupňoch: bakalárske, magisterské, doktorandské, alebo spojiť bakalárske a magisterské 
do jedného celku. Bude vecou samosprávnych orgánov fakulty, Univerzity a ministerstva škol
stva, ako sa k tomuto problému postavia.

Fakulta a študent. Kedže sme tu pre študentov, rád by som v prvom rade venoval po
zornosť ich problémom. Z pohľadu optimálneho riešenia danej situácie v systéme štúdia by 
bolo vhodné, aby súčasní študenti doštudovali podľa tých pravidiel, podľa ktorých začínali. 
Viac by sme sa mali sústrediť na školský rok 2004/2005.

Študenti majú dnes možnosť zapojiť sa do prípravy študijných materiálov nielen prostred
níctvom senátorov, ale aj priamo na rôznych fórach, ktoré bude nevyhnutné pripraviť pri 
tvorbe plánov.

V rámci predvolebnej kampane, keď som sa rozprával so študentmi našej fakulty, som 
zistil, že elementárny problém máme s komunikáciou, a to ako vo vzťahu študenti -  učíte 
lia, tak aj vo vzťahu študenti -  študenti. Študenti majú pocit, že učitelia nemajú záujem pomôcť 
im v často aj banálnych problémoch, na vyriešenie ktorých by niekedy stačila iba dobrá 
vôľa.

Je tu však d'alši takpovediac neprekonateľný komunikačný problém, a to v prípade baka
lárov, vzhľadom na vzdialenosť medzi jednotlivými výučbovými strediskami navzájom, ako 
aj vzhľadom na vzdialenosť medzi jednotlivými strediskami a fakultou. Inak povedané -  na 
všetkých úrovniach vidím problémy v komunikačných väzbách.

Lepšej vzáiomnei komunikácii bráni a| stav materiálno-technického vybavenia v oblasti 
informačných technológií. Považujem za nutné zvýšiť počet miestnosti, kde budú môcť 
študenti pracovať s internetom a dosiahnuť, aby každý učitet mal možnosť pripojenia na elek
tronickú poštu, ako aj na internet. Týmto spôsobom by sa dali odstrániť aj niektoré problémy 
súvisiace s presúvaním skúšok.

Európsky profil fakulty. Keďže sa Univerzita Komenského prihlásila k Bolonskej výzve 
a deklarovala pripravenosť byť európskou školou, tým aj nás prihlásila k európskemu sys
tému transferu kreditov. Musíme to zobrať ako fakt a pnmerane sa s tým vysporiadať. V praxi 
to znamená, že musíme náš kreditový systém prispôsobiť tomuto európskemu modelu 
V rámci mobility študentov a mladých učiteľov -  asistentov som pripravený podporovat 
väčší pohyb študentov a mladých učiteľov do zahraničia a v prípade zaujmu umožniť štu
dentom zo zahraničia realizovať u nás niektoré kredity

Do obsahu študijného programu fakulty zásadným spôsobom zasiahne europeizácia 
právneho poriadku SR. Je zrejmé, že už nevystačíme s delením nášho práva na právo súk
romné a verejné, ale musíme vziať na zreteľ primáme a sekundárne právo EÚ i novovzni- 
kajuce komunitárne právo. Tu vidim priestor pre našich jazykárov, aby začali vyučovat 
právo EÚ v cudzích jazykoch, alebo pre katedry, aby jednotlivé odvetvia práva vyučovali

ako súčasť práva EÚ. Za osobitne dôležitú úlohu Ústavu medzinárodných vzťahov a apro
ximácie práva PraF UK považujem to, aby pomohol a naučil študentov i učiteľov ako sa 
uchádzať o granty z rôznych fondov EÚ. Je to jeden z možných zdrojov príjmov, ktorý sme 
v súčasnom období využívali len minimálne, alebo vôbec.

Vyučovací proces. V tejto súvislosti nemožno nespomenúť aj formy vyučovacieho pro
cesu. Bude nutné sa zamyslieť nad počtom študentov v pracovných disciplínach, ale aj nad 
obsahom jednotlivých prednášok a seminárov Myslím si, že by sme mali rozšíril take 
formy výučba, ako je riešenie praktických príkladov z pozitivno-právnych disciplin, ale aj 
zvýšiť nároky na vedomosti z teórie práva a právnych dejín. Samozrejme s ohľadom na to, 
či budeme mat dvojstupňové interné magisterské štúdium a bakalárske ponecháme ako 
externé štúdium. Pri týchto návrhoch vychádzam z toho, ako bola naša fakulta v predchá
dzajúcich 80 rokoch budovaná a na čo je pripravená.

Bezpochyby bude tiež nutné zvážiť počet povinných a povinne voliteľných predmetov, 
ktoré si teraz študenti zapisujú. Cast z nich bude zrejme potrebné presunúť medzi voliteľné 
predmety.

Status učiteľa. Súčasný sociálny status vysokoškolského pedagóga považujem za ne
dôstojný. Vychádzajúc zo súčasného finančného ohodnotenia pedagógov zastávam názor, 
že je nutné umožniť najmä mladým, ale aj ostatným učiteľom, aby sa zapojili do činnosti 
ktoré budú zdrojom príjmu ako ich samých, tak aj fakulty. Mám na myslí najma celoživotné 
vzdelávanie, tvorbu a pripomienkovanie platných predpisov, či rôzne analýzy, podmienkou 
ale bude konkrétne vyčíslenie podielu práce a odmien. V tomto smere by som chcel využit 
manažérske skúsenosti a schopnosti doterajšieho vedenia fakulty a skĺbiť ich s entuziazmom 
nových ľudí, osobitne mladých ľudi tak, aby sme využili existujúcu platnú právnu úpravu 
a to i napriek tomu, že nám nie je úplne po chuti.

Veda a výskum. Vo vedeckovýskumnej oblasti bude aj naďalej potrebné prezentovat 
výsledky vedeckého výskumu vo forme písomných príspevkov či monografii Opát pova
žujem za nevyhnutné sústrediť sa na grantové prostriedky ktoré nedostatočne využívame 
Taktiež by som chcel ďatej rozvíjať našu knižnicu a zachovat vydavateľské oddelenie aby 
tu pedagógovia mali možnosť publikovať výsledky svojej práce. Tie sú častokrát veľmi zau
jímavé, ale štandardným spôsobom nepredáme a napokon aj učebné texty vydané našim 
vydavateľstvom sú lacnejšie ako tie. ktoré vydajú komerčné vydavateľstvá, čo nie je nezau
jímavé ani pre študentov.

Fakulta sa musí starat aj o kvalifikačný rast učiteľov, pretože bez profesorov a docentov 
by nemohla existovat a to ani vtedy, keby mala len tých najlepších študentov 

Učiteľov by som chcel poprosit. aby sme študentov nielen vzdeláva: aie aj vychovával: 
a to najmä svojím príkladom Lebo len tak môžeme prejst od kvantity ku kvalite

Budem sa usilovat da! pnestor všetkým, ktorí preukážu čo len trošku úsilia pomóct v Cm 
aby naša fakulta naplnila cieľ. ktorý jej dal prof. Rath v svojej úvodnej prednáške pn otvo
rení fakulty v roku 1921: .V našich pod mienkach by malo 1st o výchovu služobníkov práva 
hodných svojho diplomu, spôsobilých na výkon úradu, aie aj pre pesíovante právnej vedy 
pniom všetko vzdelávame má viest k utváraniu človeka v najlepšom slova zmysle 

Myslim. že tento citát je nadčasový a je len na nas aky mu dame obsah

Doc. PaedDi. Dušan K u t í ,  PhD., dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK
Ústredné motto celej našej práce v nasledujúcom funkčnom období bude dosiahnuť, aby 

Fakulta telesnej výchovy a športu UK čo najvýraznejšou mierou prispela k potvrdeniu po
stavenia našej univerzity v kategórii výskumných univerzít.

Na to, aby sme mohli dosiahnuť výraznejšie skvalitnenie našej celkovej činnosti, je nutné 
vytvoriť adekvátne materiálno-technické a finančné zabezpečenie. Nechcem sa zaobe
rať tými otázkami, ktoré sú závislé od prideľovania finančných prostriedkov zo štátneho roz
počtu, alebo ktoré sa týkajú vytvárania lepších legislatívnych predpokladov na získavanie 
finančných prostriedkov z vlastnej hospodárskej činnosti, z poplatkov za štúdium a podobne. 
Vzhľadom na postavenie našej univerzity, ako verejnoprávnej inštitúcie, sa už vytvorili 
určité možnosti získavania dodatočných financií. Je to oblasť, v ktorej bude nevyhnutné 
podstatne lepšie ako doteraz organizovať činnosti a v ktorých budeme využívať naše know
how. Ide predovšetkým o nové formy vzdelávania a výchovy nových trénerských kádrov 
a o ich doškoľovanie, ďalej doškoľovanie učiteľov telesnej výchovy a učiteľov výchovy k ob
čianstvu, organizovanie telovýchovných aktivit pre verejnosť, diagnostikovanie a overovanie 
výkonnosti športovcov a záujemcov z radov verejnosti a takisto aj organizovanie rôznych telo
výchovných aktivit, kde budú môcť pôsobiť aj naši študenti.

K skvalitneniu našej výučbovej bázy by malo výraznejšie prispieť aj ďalšie pokračovanie 
a aj rozšírenie spolupráce s mestskou časťou Staré Mesto pri budovaní športovísk, ktoré 
budú slúžiť aj na pedagogický proces a v mimovyučovacom čase vytvoria predpoklady na 
športovanie obyvateľov Starého Mesta, ale aj Bratislavy vôbec.

Pre ďalšie skvalitnenie práce našej fakulty však bude nevyhnutné riešiť také finančne 
náročné projekty, na ktorých pokrytie fakulta ako aj univerzita nebudú mať dostatok pros
triedkov a ktoré budú vyžadovať dotácie z rezortu školstva. Ako najvýznamnejšia vysoko
školská inštitúcia v oblasti vzdelávania telovýchovných pedagógov potrebujeme predo
všetkým krytú halu na športové hry. ďalej by sme mali mať špecializované telocvične 
a ihriská a podstatne lepšie technické a prístrojové vybavenie na diagnostikovanie športov
cov. Tak ako napr. pre študentov medicíny je nevyhnutnou výučbovou bázou klinika, pre 
študentov chémie a fyziky moderné laboratóriá, pre výchovu našich študentov sú to telo
cvične, športové haly, bazén, posilňovne, moderné športové náradie a náčinie. Naše mate
riálne požiadavky na výučbu sú objektívne porovnateľné s finančne najnáročnejšími fakultami 
Univerzity Komenského. Všetky tieto načrtnuté materiálno-technické požiadavky sú jedným 
z dôležitých predpokladov na skvalitnenie pedagogickej a vedeckovýskumnej práce našei 
fakulty,

V oblasti pedagogickej práce je jednou z ústredných úloh skvalitnenie pedagogických 
kádrov na lakulte. V predchádzajúcom funkčnom období, pod vedením prof. Hellebrandta. 
sa podarilo dosiahnuť výrazný kvalifikačný rast našich učiteľov. V tomto by sme chceli po

kračovať, a to v priamej nadväznosti na omladzovanie pedagogického zboru fakulty. Máme 
vypracovaný veľmi podrobný systém hodnotenia pedagogickej, vedeckovýskumnej a ostat
nej činnosti našich učiteľov a vedeckovýskumných pracovníkov, ktorý však bude potrebné 
inovovat' a zjednodušiť tak, aby sa výrazne posilnili právomoci vedúcich katedier Pokiaľ Ide 
o hodnotenie učiteľov, chceme ho výrazne vylepšiť, a to aj prostredníctvom hodnotenia štu
dentov a následným prijímaním opatrení na skvalitnenie práce učiteľov.

V oblasti štúdia sa budeme onentovať na nové študijné programy, ktoré budu reagovat 
na potreby spoločenskej praxe, a najmä na perspektívy uplatnenia sa absolventov v praxi.

Pri uplatňovaní kreditovej formy štúdia sa predovšetkým zameriame na zvyšovanie domácej 
a zahraničnej mobility študentov v rámci existujúcich programov, ako aj v rámci našich part
nerských vzťahov s inými fakultami a pracoviskami v našom odbore.

Fakulta sa bude musieť otvoriť omnoho viac aj zahraničným študentom, kde sú aj mož
nosti získania určitých finančných prostriedkov. Naráža to sice na určité jazykové banéry 
našich učiteľov, najmä staršej a strednej generácie, a preto budeme vytvárať podmienky na 
zdokonaľovanie ich jazykovej zdatnosť, pričom využijeme aj našich učiteľov cudzích jazykov

Na úseku vedeckovýskumnej práce sa zameriame na výrazné zlepšeme spolupráce 
a súčinnosti s praxou. Nevyhnutné bude prehodnotiť a skvalitnil našu spoluprácu s telový
chovnými a športovými orgánmi a organizáciami. Naďalej budeme prehlbovať spoluprácu 
s našimi partnerskými pracoviskami doma, ale najmá v zahranič:, ahľadat možnosť nových 
kontaktov. Podstatne výraznejšie sa naši učitelia a vedeckí pracovnici budu musieť zapojit 
do riešenia medzinárodných alebo zahraničných grantových úloh. Osobitne sa to tyka náš
ho pracoviska, ktorým je Ústav vied o športe.

V súčinnosti so školou bude takisto nevyhnutné skvalitnil pracú knižnice tak apy sme sa 
postupne približovali k svetovému trendu knižničnej práce.

Realizácia načrtnutých úloh nebude ľahká, najmä vzhľadom na súčasnú zložitú ekono
mickú situáciu. Odrazom tohoto stavu |e aj nie najieošá situácia v medziľudských iztanoc" 
na fakulte Napnek tomu chcem so svojimi najbližšími spolupracovníkmi s členmi veoema 
fakulty, kolégia dekana, ale aj so všetkými ostatnými pracovníkmi fakulty dosiahnuť aby sa 
podarilo čo najviac z načrtnutých uloh čim skôr zrealizovat

Jednou z najťažších úloh bude dosiahnut zmenu myslenia ľudí. aby s: uvedom že poc- 
mienky pôsobenia na vysokých školách sa výrazne menia, že bude nutne podstatne skva
litniť a zintenzívniť svoju prácu, že sa bude vytváral silné .domáce’ aj vonkašie konkurenčne 
prostredie Mnohé opatrenia, ktoré budeme musieť prijať, nebudú populárne S Akaoemc- 
kým senátom fakulty sa budeme usilovať o to, aby sme dosiahľ odstránenie negaťvnych 
javov v medziľudských vzťahoch a aby sme zrealizovali a| he nainaročnejšie a najztožrteišie 
úlohy.
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CEP -  Citibank Studies Support -  projekt na podporu vzdelávania doktorandov
V roku 1991 vznikol vo vteda jšom  Č eskoslovensku p ro je k t zam eraný na p o m o c  p r i skvalitňovaní vysokoškolského vzdelávania, ktorý je  

dnes na m nohých un iverzitách v re g ióne  znám y p o d  názvom  C ivic Education P ro je d . Udalosti, k toré  bezprostredne  p redchá dza li vzniku  
tohoto  p ro jektu , s a  zda jú  b y ť takm er ako  neuverite ľný sen. Dvaja m lad í abso lven ti am ericke j univerzity, p ln í ideá lov a na dšen í zmenami, 
ktoré so  sebou p rin ie so l kon iec  s tud ene j vojny, sa o c it li v Prahe. S tretnutie s rod iacou  sa dem okrac iou  a s ľuďm i z okotia prez identa  
Václava Havla sa p re  n ich  s ta lo  im pu lzom  zača ť plánovať, ako by  je d n o tliv c i m o h li p r is p ie ť k z lepšen iu  s ituác ie  v p o s tkom un is tických  
spo ločnostiach.

Civic Education Project vznikol ako medzinárod
ná nezisková organizácia zameraná na rozvoj 
demokratických reforiem prostredníctvom podpo
ry vyššieho vzdelávania v strednej a východnej 
Európe, bývalom Sovietskom zväze a Mongolsku. 
Poslanie organizácie je definované ako viera, že 
„demokratická spoločnosť potrebuje kriticky uva
žujúcich a informovaných jednotlivcov“ , čoho 
významným predpokladom je práve zlepšovanie 
profesionálneho vzdelávania v spoločnostiach, 
prechádzajúcich obdobím politickej a ekonomic
kej tranzície. Koordinácia aktivít na nadnárodnej 
úrovni zároveň napomáha tomu. aby projekt slúžil 
ako zdroj vytvárania sietí medzi mladými akade
mikmi a umožňoval ľahšie nadviazanie kontaktov 
s kolegami na západných univerzitách. Tieto ciele 
sa už vyše desaťročie darí napĺňať prostredníc
tvom rozvoja a výmeny poznania, zdrojov a metód 
zameraných nielen na výskum, ale aj na výučbu, 
ktorá |e ešte na mnohých vysokoškolských pra
coviskách nedocenená. Civic Education Project 
a iné podobné projekty prinášajú do života na
šich univerzít aj ďalší nový prvok, ktorým je práve 
aktívnejšie integrovanie akademickej komunity do 
života občianskej spoločnosti 

Velkým problémom krajín v našom regióne je 
odchod mladých a vzdelaných ľudí do zahra
ničia, čo má ďalekosiahly dopad na fungovanie 
krajiny. Mladí ľudia po absolvovaní štúdia na za
hraničných univerzitách často dostávali ponuky 
zostať v krajine s možnosťou profesionálneho uplat
nenia a finančného ohodnotenia neporovnateľ
ného s tým, ktorého by sa im dostalo doma. Táto 
tendencia inšpirovala vedenie Civic Education 
Project ponúknuť v roku 1996 nový program, tzv. 
Local Faculty Fellowship, zameraný na podporu

talentovaných jednotlivcov, ktorí sa po štúdiu v za
hraničí vracajú pôsobiť na svoju domovskú univer
zitu. Počas dvoch rokov im potom Civic Education 
Project zabezpečuje okrem možnosti ďalšieho 
profesionálneho rozvoja aj finančnú podporu 

Jedným z prvých pracovísk, ktoré mali možnost 
vzájomne konfrontovat používané metódy vzdelá
vania na vysokých školách doma i v zahraničí, 
bola Katedra politológie Filozofickej fakulty UK. 
„Civie Education Project-u sa podahlo plnit tie úlo
hy, ktoré by za ideálnych podmienok mala robit 
univerzita. Je veľmi dobré, že začínajúci pedagó
govia majú možnost učiť sa ako učit, ako robit 
výskum a samozrejme, vytvárať si odborné kontak
ty. To všetko potom prospeje univerzite a predo
všetkým študentom,“ povedala prof. PhDr Soňa 
Szomolányi, CSc., vedúca Katedry politológie FiF 
UK. Toto pracovisko malo do dnešného dňa mož
nost spolupracovať s každou zložkou projektu 
Civic Education Project -  od programov Visiting 
Lecturer, cez Local Faculty Fellow až po najnovšiu 
aktivitu CEP, ktorou je PhD Studies Support Prog
ram. Program na podporu doktorandského vzde
lávania sa týka výlučne interných doktorandov, 
pretože jednou z podmienok prijatia do projektu 
je vyučovanie, pravidelné konzultačné hodiny 
a vedenie študentov v projektoch, ktoré nesúvisia 
priamo s obsahom prednášok. Účastníci CEP -  
Citibank PhD Studies Support Program sa v prie
behu minulého akademického roka niekolkokrát 
stretli na seminároch orientovaných na skvalitňo
vanie pedagogických zručností a na používanie 
výskumných metód v dizertačných prácach. Pra
videlné konfrontácie stavu a úrovne dizertačných 
prác by totiž podľa Civic Education Project mohli 
zabránit trendu, keď podľa niektorých výskumov

na západných univerzitách dokončí doktorandské 
štúdium len osem percent z pôvodného počtu 
študentov.

K už spomínane) Katedre politológie FiF UK 
pribudla v priebehu posledných rokov aj Katedra 
archívnictva a pomocných vied historických FiF 
UK a Katedra etnológie FiF UK a zahraniční lek
tori pôsobia aj na Ústave medzinárodných vzta- 
hov a aproximácie práva PraF UK Z Univerzity 
Komenského sa slovenská čast projektu postupne 
rozšírila aj na Ekonomickú univerzitu v Bratislave 
Prešovskú univerzitu, Slovenskú poľnohospo
dársku univerzitu v Nitre, Univerzitu Konštantína 
Filozofa v Nitre a Univerzitu Mateja Bela v Banskei 
Bystrici. Tieto pracoviská ziskali podporu nielen 
v oblasti vzdelávania mladých pedagógov ale aj 
v podobe finančného prispevku na nákup kníh pre 
potreby kurzov, ktoré vedu

Aktivity Civic Education Project sa však neobme
dzujú len na pedagógov, ale zahŕňajú aj programy 
pre ich študentov Každoročne sa v regióne or
ganizuje viacero CEP študentských konferencii 
Záujemcovia, ktorých projekty uspejú vo výbero
vom konaní ma|u možnost prezentoval vysledky 
svojej práce v medzinárodnom prostredí naučia 
sa pisat práce podlá medzinárodných štandardov 
vystupovat a diskutovat s kolegami, učast na 
podujatiach podobného zamerania im navyše 
môže pomôcť vzdelávať sa na inštitúciách, resp. 
v programoch, ktoré sú so Civic Education Project 
v úzkom prepojení. Týka sa to predovšetkým 
Central European University, ktorá je medzi štu- 
dentmimimoriadne žiadaná.

V prvom roku existencie projektu pôsobilo na 
ôsmich univerzitách v Československu pätnásť 
sociálnych vedcov zo západných univerzít. Prog
ram Visiting Lecturer sa veľmi rýchlo rozrastal, 
záujem oň z  roka na rok rástol a C iv ic  Education 
Project sa z Československa rozšíril už do väčši
ny postkomunistických štátov. Pôsobenie ľudí 
z odlišného akademického prostredia dokázalo 
do určitej miery suplovat dovtedy prakticky ne
existujúcu mobilitu pedagógov a zároveň po
núklo študentom možnosť naučiť sa pracovať iným 
spôsobom, než boli zvyknutí. Za uplynulé roky sa 
popri Českej a Slovenskei republike sief spolu
práce rozšírila o Maďarsko, Poľsko, Rusko, Bielorus
ko, Ukrajinu. Moldavsko. Bulharsko, Macedónsko. 
Arménsko, Azerbajdžan. Gruzínsko. Kazachstan, 
Kirgízstan, Tadžikistan, Uzbekistan, Estónsko, Lo
tyšsko. Litva, Rumunsko, Albánsko. Kosovo, čier
na hora. Srbsko a Mongolsko

Programy Civic Education Project sú vzhľadom 
na svoj rozsah mimoriadne nákladnými projektmi. 
Kľúčovým donorom projektu je HESP, ale vzhľa
dom na to, že Slovensko už nie je v zahraničí po
važované za rizikovú krajinu, farcha financovania 
sa presúva na plecia súkromných prispievateľov 
Bez jjodjoory naivačšieho domáceho donora. kto
rým bola česká Citibank, a s , a Citibank Slova
kia. a s . a bez spolupráce s vedením univerzít 
a jednotlivých katedier, by totiž nebolo možné 
spomínané proiekty realizoval

Mgr. Tatiana Dlovčošová

Viac informácií o Civic Education Project nä|dete 
na www.cep.org.hu.

CITIBAN«1
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D e n n ík  P ravda u v e re jn il d ň a  21. ja n u á ra  2003 za u jím a vý  ro z h o v o r s p ro f. R N D r. J o z e fo m  M a sa riko m , D rS c ., z K a ted ry  
ja d ro v e j fy z ik y  F a ku lty  m a te m a tik y , fy z ik y  a in fo rm a t ik y  UK. K e d íe  p r ib liž u je  výs le d ky  v e d e c k e j p rá c e  n a š ic h  o d b o rn ík o v , 
ra d i h o  v u p ra v e n e j fo rm e  s p r ís tu p ň u je m e  a j n a š im  č ita te ľo m .

S lovenskí vedci po m áh ajú  prenikať na M ars
Prof. J. Masarik sa ako prvý Slovák 

už desať rokov bezprostredne zúčast
ňuje na príprave marťanských misií 
v rámci projektov amerického Národ
ného úradu pre letectvo a vesmír i Eu
rópskej kozmickej agentúry. V súčas
nosti stále obieha okolo Marsu kozmic
ká sonda Mars Odyssey, ktorá vlani 
objavila pod povrchom červenej plané
ty vodu v podobe ľadu. Prof. J. Masarik 
sa podieľal na príprave tejto misie -  na 
palube sondy sa nachádza prístroj, kto
rý pomáhal vyvinúť. Jeho spolupráca 
s americkými vedcami pri prieskume 
Marsu sa však začala ešte v roku 1992 
s prípravou misie Mars Observer.

• Kozmická sonda Mars Odyssey, ktorá prišla vlani s objavom, že na 
červenej planéte sa nachádza voda, nesie aj pečať Vašej výskumnej 
práce. Prečo o tom nevie širšia slovenská veřejnost?
-  Väčšinu slovenských médií zaujíma niečo iné, ale na vine sme zrejme 

aj my vedci, lebo nedokážeme lepšie „predať' výsledky svojej práce.

•  Odkedy sa vlastne podieľate na výskume Marsu?
-  Od roku 1992, už dávno predtým sa však Katedra jadrovej fyziky, na 

ktorej pracujem, podieľala na analýze mesačných vzoriek z expedícií Apollo. 
Neskôr v spolupráci s losalamoskými laboratóriami som sa zúčastnil na 
príprave misie Mars Observer.

• Do svetoznámych laboratórií v Los Alamos ste sa dostali pracovat 
ako jeden z prvých vedcov bývalého východného bloku. Ako sa vám 
to podarilo?
-  Predtým som pracoval na počítačovom modeli, pomocou ktorého mož

no vysvetliť viaceré zákonitosti objavené pomocou mesačných vzoriek 
a meteoritov. Dá sa tak určit napríklad dĺžka ožarovania a erózie povrchu 
inej planéty v dôsledku jeho bombardovania meteoritmi. Jedna skupina 
v Los Alamos pracovala na podobných modeloch. Naša katedra jej ponúkla 
spoluprácu. Na základe toho som vo februári 1992 dostal od Američanov 
pozvanie. Súviselo to už aj s prípravou letu sondy Mars Observer.

• Ten sa skončil neúspechom. Ako ste sa s ním vyrovnali?
-  O to ťažšie, že som bol členom tímu, ktorý misiu pripravoval. Spo

lupracoval som na vývoji modelov, ktoré sa mali použiť pri vyhodnocovaní 
údajov získaných sondou Mars Observer. V roku 1994 sa však družica 
stratila. Celé zariadenie stálo zhruba jednu miliardu korún, preto americký 
Národný úrad pre letectvo a vesmír, teda NASA, zmenil systém letov. Odvte
dy sa už podnikajú menšie misie, ktoré sa zameriavajú iba na výskum určitej 
časti, alebo určitej problematiky Marsu.

•  Americká sonda Pathfinder, ktorá pristala na Marse v júli 1997, pat
rila, naopak, medzi najúspešnejšie.
- Na príprave tejto misie som sa žiaľ, nezúčastnil. V čase jej pristátia na 

Marse som bol na dlhodobom pobyte v Inštitúte Maxa Plancka pre chémiu 
v Mainzi a čiastočne som sa podieľal na analýze získaných výsledkov. 
Táto misia zopakovala viaceré úlohy a použila viaceré prístroje, ktoré sme 
pripravili pre Mars Observer. Ináč, v Inštitúte Maxa Plancka sa vyvíjal aj 
„marsochod“ , ktorý sa v roku 1997 pohyboval po červenej planéte. Pathfin
der bol prvý zo série letov nazvaných Discovery. Tie misie sa vyznačujú 
tým, že od ich začiatku do skončenia neuplynie viac ako tri roky. Sú rela
tívne lacné a rakety, ktoré sa pri nich používajú, sú viac-menej ľahké.

• V Mainzi ste sa podieľali na výpočtoch pre dialkový prieskum povr
chu Merkúra pomocou gama žiarenia. Čo s tým?
-  Táto expedícia je v perspektívnom pláne Európskej kozmickej agentúry 

(ESA). Mimochodom, onedlho by ESA mala vypustit družicu Rosseta na 
prieskum jadra kométy Virtanem. Na palube tejto sondy bude aj spektrome
ter, prístroj, na vývoji ktorého som sa podieľal. Výsledky z te|to misie však 
budú dostupné až koncom tohto desaťročia. Zatiaľ vieme viac o chvos
toch komét ako o ich jadre, ktoré je takpovediac špinavá ľadová guľa. Podľa 
niektorých teórií život na Zemi a prípadne aj inde vo vesmíre pochádza vlast
ne z komét, ktoré nesú vodu. Rosseta má získat údaje aj o chemickom 
zložení jadra kométy.

• Kométy sú aj strašiakom, katastrofické filmy zobrazujú zrážku pla
néty Zem s kométami alebo asteroldmi. Je to reálne nebezpečenstvo?
-  NASA berie túto hrozbu veľmi vážne. Má špeciálne oddelenie, ktoré sa 

vlastne zaoberá predvídaním podobných katastrof, lebo skúma presné 
dráhy asteroidov a komét. Horšie je, že dobre poznáme len dráhy tých 
objektov, ktoré sa k Zemi pravidelne vracajú. Existuje však velké množstvo 
komét a asteroidov, ktoré ešte nepoznáme. Ak by našu Zem skutočne

ohrozovala nejaká kométa či asteroid, museli by sme o nej vedieť oveľa skôr, 
ako to prezentujú katastrofické filmy. Ináč by sme sa katastrofe z prípad
nej zrážky sotva vyhli.

• Vráťme sa však k výskumu Marsu Sonda Mars Odyssey nadalej obieha 
okolo červenej planéty. Máte prístup k údajom, ktoré vysiela na Zem?
-  Samozrejme, ako člen výskumného tímu mám prístup do databázy, 

ktorá sa nachádza v štáte Arizona. Podieľam sa na vyhodnocovaní údajov, 
pomocou ktorých sa dá určiť chemické zloženie povrchu červenej planéty 
Údaje sú výsledkom merania gama žiarenia unikajúceho z povrchu Marsu 
Uskutočňuje ich detektor na palube družice. Trajektóna družice sa mení 
preto dlhodobo môže meranie pokryť väčšiu časť planéty. Zatiaľ sa však 
nezopakovalo nič také prevratné, ako bol vlaňajší objav vody v pevnom 
skupenstve pod povrchom v polárnych oblastiach Marsu.

• Čo je na tom pravdy, že už v roku 2005 by sa mali doviezť z Marsu 
prvé vzorky horniny?
-  Zatiaľ ešte nie je jednoznačne rozhodnuté o tejto misu. možno sa odlo

ží o dva či tri roky. Technicky problémy s dopravou marťanskej vzorky nie 
sú, je to len otázka financií.

• Bush otec chcel vysadiť prvého človeka na Mars do roku 2019, tak 
aspoň o tom hovoril v roku 1989. Bránia uskutočneniu tohto plánu 
len nedostatočné finančné zdroje?
-  Najmä tie. výskum vesmíru však dopláca podľa mňa aj na zmenu po

litickej situácie vo svete. Skončili sa vesmírne preteky a nastala istá strata 
motivácie. Program Busha mladšieho by mohol znamenať zmenu k epšie- 
mu a dať Amerike nový cieľ. V roku 1961 jej ho dal prezident Kennedy 
keď vyhlásil, že USA chcú do desiatich rokov vyslať prvého človeka na 
Mesiac.

• Čo sa udeje vo výskume Marsu v najbližších 15 až 20 rokoch?
-  Verím, že dovtedy už ľudia na Marse pristanú, aj sa šťastne odtiaľ 

vrátia. Cesta človeka na túto planétu už nepatrí do riše snov Dovtedy však 
treba ešte vyriešiť aj mekolko technických problémov. Predovšetkým treba 
dôkladne preskúmať žiarenie, ktorému najmä piočas letu k Marsu budu 
vystavení astronauti. Skúsenosti zo simulácie radiačného prostredia, ktoré 
sme získali v minulosti, sa budeme snažiť využít aj pri príprave cesty člo
veka alebo ľudskej posádky na Mars.

• Podľa prognóz spred 25 rokov malo dnes už ľudstvo začínat s kolo
nizáciou Marsu. Bude to vôbec potrebné?
-  Bude, len dúfam, že nie ako dôsledok známych katastrofických sce

nárov. Najradšej by som to videl ako vyústenie istého štandardného vývo
ja. Jednoducho, vedecké poznatky po čase umožnia, aby človek v druhej 
polovici tohto storočia začal osídľovať najbližšie okolie svojej planéty 
Urobí to zo zvedavosti a nič mu v tom nedokáže zabrániť. A urobí to aj 
preto, aby ľudstvo získalo dalšie zdroje -  surovinové, ale aj iné. Predjxikla- 
dám však, že aj vývoj životného prostredia na Zemi pnnúti, žiaľ, človeka, 
aby sa poobzeral po okolitých vesmírnych telesách. Najprv asi začne bu
dovat základne na Mesiaci. Aj preto, lebo z Mesiaca sa bude raketám 
lepšie štartovať k vzdialenejším cieľom, predovšetkým k Marsu.

•  Prečo Vás tak priťahuje práve Mars?
-  Už svojou podobnosťou so Zemou v raných štádiách jeho histórie 

Veľmi dávno bol Mars teplejšou a vlhkejšou planétou ako teraz. V čase, 
ked sa vyvíjal život na Zemi, sa tieto dve planéty mohli navzájom dost 
podobať. Po istom čase sa však evolučné cesty Marsu a Zeme rozišli 
Prečo, to ešte potrebujeme zistiť.

• Vy zrejme nevylučujete existenciu života na iných planétach?
-  Bola by to veľmi velká náhoda, keby život existoval iba na Zemi. Inde 

zrejme existuje v iných formách, možno necivilizovaných. Ale kto je a kto 
nie je civilizovaný? Čo ak si to len my pxozemšfania namýšľame, že sme ci
vilizovaní?

Prof. RNDr. Jozef Masarik. DrSc. (43) pracuje na Katedre jadrovej fyzi
ky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, ktorí1 absol
voval v roku 1983. Odvtedy na nej prednáša Medzitým dlhodobo 
pôsobil na univerzitách a vo výskumných centrách v USA. Nemecku 
a Švajčiarsku. Vedecky sa venuje simuláciám potrebryrr. na lyPoono- 
tenie meram gama žiarenia pri pneskume iných planel Sudasíou jeho 
výskumnej práce je tiež vývoj programov na analýzu a mtercetaciu  
údajov získaných v rámci medzinárodného pneskumu Mesiaca. Marsu 
Merkúra. niektorých komet a asteroidov. Podiela sa pritom na pncye« 
toch NASA a Európskej kozmickej agentury (ESA). Pad’ medzi najmlad
ších profesorov v oblasti prírodných vied na Slovensku. Je autorom 
vyše stovky často citovaných vedeckých prác
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Filozofia: minulé podoby, súčasné perspektívy
Pod tým to názvom  sa konala v dňoch 6. a 7. februára  2003 m edzinárodná konferencia , ktorú s podporou N adácie Igora H ru

šovského organizovala Katedra filozo fie  a dejín filozofie  na Filozofickej faku lte  UK.

V zložitej dobe závažných spoločenských zmien 
filozofia čoraz s hlbším zaujatím tematizuje svet 
človeka, jeho súvzťažnosf so spoločenským i prí
rodným celkom, skúma podmienky ľudského ži
vota i jeho budúce perspektívy. Zmeny sa však 
netýkajú len spoločenského usporiadania, vzťahov 
v sociálnej realite, ale aj samotnej filozofie. A práve 
v takomto období je dôležité reflektovať povahu, 
možnosti i ambície vlastnej disciplíny. Neprekva
puje preto, že mnohí filozofi si azda intenzívnejšie 
ako inokedy kladú otázky, aké podoby bude nado
búdať ich disciplína v nasledujúcej dobe, o plnenie 
akých cieľov sa bude usilovať.

Také a podobné otázky si kládli aj účastníci 
spomínanej konferencie. Po vstupných referátoch 
prof. Miroslava Marcelliho „Minulé perspektívy 
v zrkadle dnešných podôb" a prof. Zdislawy Piate- 
kovej z Jagelonskej univerzity v Krakove „ Existuje 
vývin vo filozofii?", viac ako päť desiatok domácich 
a zahraničných filozofov venovalo počas konfe
rencie pozornosť celému spektru problémov: aké 
je postavenie súčasnej filozofie, aká by mohla/ 
maia byt filozofia, ktorá by zodpovedala podmien
kam v nastupujúcom storočí, na aký odkaz dejín 
filozofie by mala nadväzovať a aké zmeny v spô
soboch myslenia iniciovať, aké problémy či pro
jekty by mohla/mala vytyčovať.

Ukazuje sa, že „obnova" vnútri filozofie, o ktorú 
dnes usilujú viaceré prúdy, by nemala smerovať 
k filozofii (iba) ako k forme poznania, ani (iba) 
ako k prostriedku získavania poznania. Táto zre
konštruovaná filozofia by sa skôr mala rozvíjať 
a uplatňovať ako forma kritickej intelektuálnej akti

vity, kritickej kultúrnej činnosti, ktorá sa vzťahuje 
najmä k ťomu, ako sa ľudia -  na rovine indivi
duálnej, ale aj spoločenskej, ba čoraz viac i glo
bálnej -  vyrovnávajú so svojimi problémovými 
situáciami a ako riešia sprievodné ťažkosti. V dneš
nom, až naliehavo aktuálnom kontexte, je to napr. 
okrem problémov ekologických či sociálnych aj 
problém riešenia vážnych vojnových konfliktov, 
alebo otázky spolužitia v pluralitných demokra
ciách.

Popri príspevkoch reflektujúcich najrôznejšie 
prúdy či postavy v dejinách svetovej i slovenskej 
filozofie (spomeniem aspoň návraty k Aristote
lovi, Pyrrhónovi z Elidy, Descartovi, Kantovi, Hus- 
serlovi, Teilhardovi de Chardin, k predstaviteľom 
personalizmu, k filozofii E Fromma, K Wilbera. 
ale aj k Svätoplukovi Štúrovi, Štefanovi Polako- 
vičovi. či k stredovekej židovskej filozofii v refe
rátoch Rudolfa Lôbla z Darmstadtu. P Sýkoru. 
M. Muránskeho, A. Kalaša, R. Maca, Z. Plašienko- 
vej, J. Letza, M Majbu, S. Gálika, A Furjelovej. 
E. Lalíovej, M. Mičaninovej) odzneli príspevky 
tematizujúce ideu národa v slovenskej filozofii 
ť. polovice 20. storočia (J. Balážová), vzťahy a in
terakcie filozofie s inými vedami (matematika, fyzi
ka, biológia -  napr v príspevku J Kroba z Masary
kovej univerzity v Bme, či G Bugajaka z Varšavy), 
s históriou (P. Zigman, I. Búraj, A. Latawiecova 
z Varšavy), s technikou či literatúrou (napr M Zi- 
go sa zamýšľal nad myšlienkovým rodokmeňom 
pána de Wolmar, J. Zouhar z MU v Brne skúmal 
vzťah filozofie a krásnel literatúry cez prizmu Ma
sarykových názorov), zastúftená bola sociálno-

politická, antropologická, axiologická, etická aj 
estetická problematika (v príspevkoch E. Smol- 
kovej, C. Diatku, M. Sutkowskej, A. Kuziorovej, 
E. Struzikovej z katovickej univerzity, či H. Hre- 
hovej, L. Bohunickej a D. Smrekovej), skúmali sa 
teórie sociálnej zmeny a idey pokroku v dejinách 
i v 20. storočí, spory o liberalizmus, komumta- 
rizmus, otázky demokracie (T. Valent, J. Chovan
cová. L. Hohoš, K. Kořená), mimo záu|mu neostali 
ani problémy logiky (M. Zouhar), epistemológie 
(L Kvasz, E. Farkašová, M Szapuová, A. Démuth), 
či ontológie (J. Šmajs, M Palenčár) Novosťou 
pohľadu na fenomén času zaujal príspevok 
J. Piačeka, novou témou -  filozofickými aspekt
mi v biografickom výskume zaujalo vystúpenie 
Z Kiczkovej, tematizáciou choroby, smrti, bo
lesti zase príspevky M Nemčekovej. K. Žiakovej 
a J Čápa

Bratislavská konferencia, na ktorej odzneli ešte 
dalšie zau|ímavé príspevky utvorila priestor pre 
dialóg a výmenu myšlienok, čo je pre další roz
voj filozofického myslenia nevyhnutné Verím že 
zároveň sa stala skromným príspevkom k plne
niu úlohy, o ktorej hovonl v súvislosti s filozofiou 
Max Horkheimer „Filozofia by sa mala podielat 
na zapase o to, aby fudstvo napriek mnohým ne
gatívnym historickým skúsenostiam úplne nestra 
bio odvahu a ani vieru vo vlastnú dósto/nost' Mys 
lím si, že uchovaf si oboje ie v súčasnosti vefmi 
potrebné

Etela Farkaéova

Pohár dekana LF UK v cieli ďalšieho ročníka
MUDr. M Bernadič, CSc., v tenise opäť Ing. I. Žitňanová. MUDr I Bu- 
kovský, PhD,, prof. MUDr. M. Profant, CSc. Víťazstvo vo futbale po tvrdom 
boji vybojoval tím II. internej kliniky pred NsP Ružinov a I. otorinolaryngo- 
logickou klinikou, vo volejbale potvrdil svoju suverenitu Ústav lekárskej 
chémie, biochémie a klinickej biochémie pred Ústavom súdneho lekárstva 
a zmiešaným družstvom z rôznych pracovísk Pri vyhodnotení všetkých 
čiastkových výsledkov získaných za celý rok 2002 sa opakovane - už tretí
krát po sebe -  podarilo zvíťaziť a obhájiť víťazstvo v Pohári dekana kolek
tívu Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie (118,5 bo
dov), druhé miesto získal kolektív Ružinov NsP (52 bodov) a na tretom 
mieste skončil Fyziologický ústav LF UK (44 bodov). Športové súťaže sa 
vyznačujú už tradične priateľským ovzduším, dobrou náladou a výbornými 
športovými zážitkami. Slávnostné vyhodnotenie súťaži prebieha každoroč
ne na zasadnutí Akademického senátu LF UK. Nielen víťaznému kolektívu 
súťaže, ale všetkým účastníkom a naimä organizátorom súťaži patri uznáme 
a poďakovanie za vytvorenie výborných súťažných podmienok, za objek
tívne posudzovanie a rozhodovanie, ale aj za skvelú atmosféru, výbornú 
organizáciu a priateľské prijatie každého účastníka

(mb)
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Slávnostným nástupom súťažiacich družstiev mužov aj žien v telo
cvični Lekárskej fakulty UK v Mlynskej doline sa 6. februára 2003 
začala druhá „zimná“ časť Pohára dekana LF UK.

Súťaže o Pohár dekana sú tradičným športovým relaxom zamestnancov 
LF UK všetkých vekových kategórií, odborných zariadení v teoretických 
i klinických disciplínach. Súťažia jednotlivci, dvojice i celé kolektívy praco

vísk. Súťaže pripravujú a organizačne zabezpečujú pracovníci Ústavu 
telesnej výchovy a športu LF UK na čele s prednostom Mgr. Eduardom 
Brunovským a Mgr. Róbertom Važanom. Aj tohtoročných súťaží sa aktívne 
zúčastnilo viac ako 100 súťažiacich z 15 teoretických a klinických praco
vísk fakulty. Súťaže slávnostne otvoril dekan LF UK prof. MUDr, Pavel 
Traubner, PhD., ktorý vysoko ocenil význam tohto podujatia pre život fakulty, 
pre rozvoj priateľských vzťahov a samozrejme aj pre telesnú a duševnú 
výkonnosť jeho aktívnych účastníkov. Na otvorení súťaží sa zúčastnili aj 
predseda AS LF UK doc. MUDr. T. Marček, CSc., a 1. prodekan LF UK 
M. Bernadič, V prítomnosti dekana sa rozbehli prvé stretnutia vo futbale, 
volejbale a v stolnom tenise. Z výsledkov špiortového dňa uvádzame aspoň 
víťazov: v stolnom tenise zvíťazili Ing. I. Žitňanová, MUDr. R. Sokol, doc.



Návšteva z Thajska R e c e n z i a

O tom, že Fakulta managementu UK má dobré meno vo svete, sved
čí aj návšteva z Bangkoku, ktorá sa uskutočnila 19. februára 2003 na 
pôde fakulty.

V e-maili z Bangkoku, ktorý sa u nás objavil 6. januára 2003, nám riaditeľ 
medzinárodného štúdia MBA na Kasertsartskej univerzite oznámil, že sku
pina žiakov a profesorov sa chystá na študijnú cestu do Rakúska, Česka 
a na Slovensko, kde si vybrali návštevu práve našej fakulty. Na otázku, ako 
sa o nás dozvedeli, som dostala odpoveď, že aj vďaka 7. medzinárodnej 
konferencii, ktorá sa uskutočnila v januári v Bangkoku a kde bola naša fa
kulta spoluorganizátorom.

Spoločné stretnutie sa uskutočnilo ráno o deviatej. Dekan fakulty prof. 
J, Komorník oboznámil našich hostí s históriou Univerzity Komenského 
a odpovedal na otázky zahraničných hostí, ktoré sa dotýkali slovenskej eko
nomiky. Doc, M. Greguš ich oboznámil s históriu fakulty a organizáciou 
štúdia. Potom sa hostia zúčastnili výučby v 3. ročníku u Dr. M. Feketeho. 
ktorý prednášal operačný manažment v anglickom jazyku. Tu sa stretli aj so 
študentmi naše) fakulty a zotrvali v krátkom rozhovore.

Ďalej si hostia prezreli naše počítačové centrum, knižnicu a priestory 
MBA, kde sa stretli s predsedom Akademického senátu FM UK prof. A. Piš- 
kaninom. Návštevu sme ukončili spoločným obedom v priestoroch jedálne 
Farmaceutickej fakulty UK.

Návšteva z Bangkoku odchádzala s úsmevom a dobrým dojmom. Pred 
budovou školy sa ešte obligátne fotografovalo a hostia pokračovali na svo
jej ceste do Brna.

PhDr. Viera Bennárová, 
zahraničné oddelenie FM UK

Príspevok k moderným metódam literárnej teórie
Vedeckovýskumné aktivity Katedry slovenskej literatúry a literárnej 

výchovy na Pedagogickej fakulte UK sa od začiatku jej vzniku orien
tujú na viacero oblastí literárnej vedy. Jej špecifickosť a jedinečnost 
v rámci slovakistických pracovísk však tkvie najmá v sústredenej orientá
cii na otázky verzológie, na problematiku modernej analýzy slovenského 
verša. Zásluhou vedúcej osobnosti v oblasti exaktných verzologických 
prístupov prof. PhDr. Františka Štrausa, CSc., sa poslucháči slovenčiny 
v rámci výberových kurzov zo slovenskej verzoiógie oboznamujú so 
základmi informačnej analýzy verša, s exaktnými postupmi a metóda
mi, ktoré umožňujú pracovať s básnickým textom ako so zložitou 
štruktúrou celého radu rôznorodých prvkov a vzťahov. Inštruktívna 
publikácia prof. Štrausa Základy informačnej analýzy verša, ktorú 
vydalo v koncom roka 2002 Vydavateľstvo UK, sa usiluje zaplnit 
nielen medzeru v učebnicovej literatúre ale aj medzeru, ktorá je stále 
citeľná v literárnej teórii. František Štraus, ktorý bol v nedávnej minu
losti vytesnený nielen z vysokoškolského prostredia, ale istý čas aj 
z vedeckej komunity, sa v ostatných rokoch sústredene usiluje dobeh
núť zameškané, usiluje sa prinavrátiť do priestoru literárnej teórie vý
skum verša postavený na štrukturálnej analýze a exaktných postupoch 
teda prístup, ktorý sa začal dôslednejšie budovať v 60-tych rokoch, ale 
bol vinou nevedeckých zásahov prerušený. Štrausova pubiikáaa pred
stavuje základné teoretické a metodologické inštrumentárium verzolo- 
gického výskumu, pričom jeho prístup je interdisciplinárny, s využitím 
metód teórie informácie, štatistickej matematiky a moderne; lingvistiky. 
Jednotlivé kapitoly publikácie (1 Metódy zvukovej analýzy verša
2. Štatistická analýza sylabizmu atomzmu, 3 Teoretický modei verša 
4 Gramatická sémantika verša) poskytujú čitateľom základný térmi- | 
nologický aparát a metodologický návod na prácu s básnickým textom i 
ktorý je možné využif tak pri školskej ako aj vedeckej analýze verša. 
Autor pracuje predovšetkým s textami známych básnikov (P. O. Hviez- j 
doslav. I. Krasko, V. Roy. M Rázus. J. Jesenský P. Horov M Rúfus i 
a na základe ich vzájomného, exaktnými výpočtami podloženého porov- | 
nama. špecifikuje podoby sylabizmu, sylabotonizmu. tonizmu podoby | 
zvukového a rytmického ustrojenia ich veršov Súčasť publikácie tvo- I 
ria rôzne tabulky a výpočtové vzorce, teda exaktne podložené analyzy | 
jednotlivých umeleckých textov F. Štraus však nezabúda připomenut , 
že „pri výskume verša, na;ma jeho zvukových a rytmických zložiek, ktoré j 
sú takmer absolútne .prístupné' kvantifixac vždy treba vychádzal z prin
cípu, že exaktné metódy nie sú cielom verzoíogickeno č/ uterarnoved- j 
ného výskumu, ale iba pomocnými metódami, ktoré vedecky presne, i 
na vysokej teoretickej úrovni odpovedajú na otázky, ktoré bádateľovi I 
kladie literatúra". K tomuto konštatovaniu treba azda dodať, že prof I 
Štraus je nielen znalec teoretických verzologických analýz, autor de
siatok štúdií a knižných monografií, ale je verejnosti známy aj ako citlivý 
básnik, autor dvoch básnických zbierok.

Doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc.

Do redakcie  spravodaja  N aša un iverzita sm e dosta li list od doc. PhDr. Kristíny Izákovej, C Sc., um eleckej vedúcej súboru  
C am erata  Com eniana Bratislavensls, ktorým  sa vracia k jeho 15-ročném u jubileu. List radi uverejňu jem e.

Vážená redakcia,

dovoľte mi v nasledujúcej reminiscencii vrátiť 
sa ešte k jubileu univerzitného komorného vo- 
kálno-inštrumentálneho súboru Camerata Come
niana Bratislavensis, reprezentujúceho Univerzitu 
Komenského, a ku koncertu pri príležitosti 15 vý
ročia jeho založenia, o ktorom bol uverejnený 
článok v tohtoročnom januárovom čisté Našej 
univerzity.

Rada by som sa ako umelecká vedúca a dra- 
maturgička súboru zmienila o tejlo udalosti, ako 
aj o terajšom a perspektívnom pôsobení súboru 
CCB, ktorého osobitosťou o. i. je  aj skutočnosť, že 
zdmžuje členov z radov študentov a absolventov 
so vzdelaním muzikologickým i hudobno-interpre- 
tačným. Oboje v symbióze umožňuje hlbšie na
črieť do tajov hudobnej histórie, hudobney kompo
zície i autenticity hudobnej interpretácie.

Za dlhé roky pôsobenia (od r. 1987) univerzitný 
súbor sa etabloval a získal punc umeleckého te
lesa, ktoré sa venuje oživovaniu európskej histo
rickej hudby, ale aj prezentácii slovenskej tvorby 
súčasných autorov a má svoje stabilné miesto 
v hudobno-kultúrnom živote na Slovensku.

Základný repertoár súboru, ktorý by mal pretr
vávať, tvoria koncertné projekty: „Minulosť a pn- 
tomnosť hudby", „Hudba európskej renesancie

a baroka“, „Historické premeny európskej hudby 
(16. -  18. storočie)", „Hudba európskych regió
nov“, „Premeny hudby od renesancie po súčas
nosť", „Slovenská komorná hudobná tvorba" a 
Súbor realizuje aj vystúpenia so sprievodným 
slovom, koncerty v kúpeľných mestách, literámo- 
hudobné večery s poéziou a pod. V budúcnosti 
usilujeme o inovácie personálne v obsadení en- 
semblov, repertoárové, ako aj o nové perspek
tívne formy kreatívnej činnosti. O niektorých sa 
uvažovalo i na stretnutí s predstaviteľmi vedenia 
UK a Filozofickej fakulty UK. účinkujúcimi, teraj
šími i bývalými členmi CCB. ktoré sa konalo na 
FiF UK po jubilejnom koncerte. Na tomto stret
nutí prehovoril k prítomným prorektor UK doc. 
RNDr. Pavel Sura, CSc. V príjemnej atmosfére 
si účastníci spomínali na pekné chvíle strávené 
v súbore CCB, na mnohé vystúpenia, pracovné 
sústredenia i umeiecke zájazdy.

Hlavným zmyslom týchto riadkov však má byť 
poďakovania tým, ktorí majú zásluhu na úspešnej 
činnosti súboru. V mene členov súboru i v mene 
svojom osobitne rada by som vyjadrila poďako
vanie prorektorovi UK doc. RNDr. Pavlovi Surovi. 
CSc., za jeho povzbudivé slová a dekanovi FiF 
UK doc. PhDr Ladislavovi Kiczkovi. CSc.. ktorý 
v úvodnom slove v rámci jubilejného komcertu 
zasvätene charakterizoval a zhodnotil 15-ročné

odborné, umelecké a kultúmo-výchovné pôsooe- i 
nie súboru, vyjadril podporu ďalšej činnosti i že- J  
lanie úspechov súboru aj v budúcnost 

Pevne verím, že i pri súčasnej nepriaznivej 
priestorovej situácii na FiF UK. ktorá vznikla i 
v posledných dňoch nájde sa také nešenie aby i 
súbor mohol realizovať svoje programové ciele \ 
v dôstojných a adekvátnych pracovných pod
mienkach s možnosťou využitia potrebných hu
dobných nástrojov a reprezentovať tak UK ako 
je  to bežne zvykom na zahraničných i našich un, ■ 
verzitách

Ostáva už len poďakovať sa všetkým účinku- i 
júcim terajším i bývalým (ktorých vždy rad; pnv ta
me medzi nami) za obetavú, odborne a umelecky í 
náročnú prácu, ktorú možno vykonávať ien s en
tuziazmom a hlbokým vnútorným zaujatím a žela! 
im ďalšiu úspešnú reprezentáciu UK Rovrakc ; 
treba vyjadnť poďakovanie Rektorátu Univerzity j 
Komenského za usporiadanie koncertu v Au e 
našej Alma mater všetkým, ktorí sa o to prčm  
i za realizáciu audio- a videonahrávky z tohto ju- j 
bilejného podujatia, ktoré vyvolalo rnmonadnu 
odozvu u všetkých zainteresovaných, najmň mi
lovníkov vážnej hudby 

Srdečná vďaka1
doc. PhDr. Kristína izakova. CSc.. 

umelecká vedúca súboru CCB
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K sedemdesiatinám pána doc. Arnolda Dávida

Dňa 17. februára 2003 sa dožil 
sedemdesiatich rokov doc. RNDr. 
Arnold Dávid, CSc., ktorý je jedným 
zo spoluzakladateľov Katedry nume
rickej matematiky na Prírodovedec
kej fakulte UK. Táto katedra v roku 
1980 prešla na novovzniknutú Mate- 
maticko-fyzikálnu fakultu UK a neskôr 
z nej vznikla Katedra numerických 
a optim alizačných m etód MFF UK, 
resp. dnešnej Fakulty matematiky, 
fyziky a informatiky UK.

Doc. A. Dávid sa narodil v Kuchyni 
(okres Malacky) a odbor užitá mate

matika absolvoval na Pírodovedeckej faku lte UK v roku 1958. Po 
skončení štúdia až do r. 1963 učil na Gymnáziu v Malackách a násled
ne do roku 1980 pôsobil na PriF UK (až do jej rozdelenia na dve 
fakulty) ako vysokoškolský učiteľ. Okrem pedagogickej činnosti vyko
nával v rokoch 1967 -1 9 6 9  aj funkciu vedúceho Výpočtového labora
tória.

R igoróznu skúšku zložil v roku 1968 a hodnosť kandidáta fyzikál- 
no-m atem atických vied mu bola udelená v roku 1970. Bol jedným  
z prvých ašpirantov nedávno zosnulého pána profesora RNDr. Valtera 
Šedu, DrSc.

Po vzniku MFF UK ďalej pôsobil na Katedre numerickej matematiky. 
Za docenta bol vymenovaný v roku 1981. Po roku 1989 bol vedúcim 
Katedry numerických a optimalizačných metód a neskôr, do roku 1991, 
bol zástupcom vedúceho katedry.

Je jedným z prvých učiteľov, ktorí začali používat počítače pri výuč
be numerickej matematiky na MFF UK a výučbe výpočtovej techniky 
a matematickej štatistiky na PriF UK. V poslednej polovici m inulého 
a začiatkom tohto storočia sme boli svedkami obrovského skoku vo 
vývoji počítačov, čo malo za následok, že praca v te|to oblasti nebola 
vôbec ľahká. Bola k nej potrebná zanietenosť a veľke oduševnenie 
ba priam zanovitosť. Doc. A. Dávid patrí ku generácii matematikov, 
ktorí boli, a ešte stále aj sú. v tejto problem atike odkázaní na samo- 
štúdium. Za prácou so stále sa meniacimi počítačmi a spôsobmi prog
ramovania sa skrýva tvrdá, priekopnícka, tvorivá činnosť jubilanta pri 
štúdiu, algoritm izácii a aktívnom programovaní. To všetko predstavo
valo nevyhnutnú schopnosť tvorivo aplikovať a formulovať matematic
ké úlohy „v reči príslušného počítača“ od strojového kódu počínajúc, 
cez strojovo orientované program ovacie jazyky, rôzne verzie jazykov 
ALGOL, FORTRAN, BASIC, PASCAL, jazyk C, C +  + , až po tabulkový 
kalkulátor Excel. Vyžadovalo to  celého človeka, húževnatého, zapále
ného a ako on zvykne hovoriť: človeka, ktorý „ochorel“ na počítače. Nie 
vždy bola táto činnosť dostatočne morálne, resp. finančne ohodnotená. 
Aj napriek tom u sa nevzdal a tejto problem atike sa venoval s velkou 
trpezlivosťou a vytrvalosťou. M agická reč čísel, vypočítané riešenia 
úloh, poprípade grafy získaných riešení a hlavne možnosti aplikácie 
matematiky v iných vedných odboroch mu poskytovali zadosťučinenie 
za vynaloženú námahu.

Okrem pedagogickej práce sa zaoberal aj problem atikou riešenia 
parciálnych diferenciálnych rovníc variačnými metódami, aproximá 
ciou funkcií a jej programovou realizáciou na malých kalkulátoroch, 
aplikáciami matematiky v stavebníctve, vo vodohospodárstve, v geoló
gii, v drevárskom výskume, v medicíne, v ekonómii a vo finančnej ma
tematike. V roku 1991 odišiel po 28 rokoch pôsobenia na našej Alma 
mater pracovať do softwarovej firmy SCD Bratislava Od roku 1995 
pracuje ako docent na Katedre m atem atiky Fakulty hospodárskej 
informatiky EU v Bratislave.

Výsledky svojej práce publikoval vo vyše 40 pôvodných vedeckých 
publikáciách a v mnohých prácach odborného charakteru, ktoré mali aj 
ohlas vo forme citácií. Je autorom, resp spoluautorom viac ako 10 vy
sokoškolských učebných textov Knižne vydal tri publikácie v oblasti 
výučby numerickej matematiky na počítačoch: Programy pre malé 
kalkulátory (Alfa 1985), Numerické metódy na osobnom  počítači (Alfa 
1988) a Vybraté num erické m etódy a ich program ovanie v Exceli 
(ako spoluautor vo Vydavateľstve Ekonóm 2000). Tiež je spoluauto
rom Malej encyklopédie matematiky, Pátjazyčneho matematického 
slovníka a do tlače pripravenej Učebnice numerickej matematiky Na 
konferenciách dom a i v zahraničí predniesol viaceré referáty (Halle, 
Gdansk. Tbilisi, Jassi. Brno. Ostrava. Modra. Bratislava. Banská Bystri 
ca. Nitra a Žilina). Bol a je členom Státnicových komisii, kom isii pre 
obhajoby kandidátskych a doktorandských dizertačných prác a po 
dieľa sa na riešení grantových úloh. Vyškolil 4 doktorandov mate 
matikov a v súčasnosti školí 3 doktorandov na F Hl EU 

Pre kolegov v rámci bývalej Jednoty československých matematikov 
a fyzikov, resp pobočky vedecko-techmckei spoločnosti ponadai se 
mináre z aktuálnej problematiky programovania Nielen študenti ale 
aj kolegovia sa od doc Dávida mali čom u naučiť Vedomosti ktoré 
získal pri svojei priekopnícke] práci s používaním vypočtovei techniky 
v oblasti vyučovania a v aplikáciách numerickei matematiky nezištne 
odovzdával študentom i kolegom  a v m nohých z nich prebudil lásku 
k študovanému predmetu Veríme, že |eho praca priniesla a ešte pn 
nesie dobré ovocie 

Vážime si ho nielen pre jeho odborné znalosti a vysoké pracovné 
zametenie, ale hlavne ako človeka s ľudským prístupom ku koiegcn 
ktorý vytváral prijemnú pracovnú atmosféru a vedel stmeliť kolektív 
pracovníkov katedry. Nezištne sa venoval začínajúcim pracovníkom 
i ostatným členom katedry a ochotne pomohol, ak bolo treba, každé

mu na pracovisku i m imo neho. Svojimi postrehmi a jemu vlastnými 
vtipnými poznámkami (ktoré nám po jeho odchode z fakulty v dnešnej 
neľahkej dobe chýbajú) vedel odľahčiť i napätú atmosféru, ktorá sa 
občas vyskytne pri riešení pracovných i iných problémov.

Z príležitosti jeho životného jubilea mu srdečne blahoželáme, ďaku
jeme za všetko dobré, čo vykonal v prospech fakulty, katedry i celej 
matematickej obce. Želáme mu ešte veľa pevného zdravia a sily do 
ďalšej tvorivej práce.

Doc. RNDr. Anna Valková, CSc., RNDr. Tatjana Bušinská, CSc., 
menom Katedry numerických a optim alizačných metód FMFI UK 

i menom jeho žiakov a bývalých kolegov

N o v é  k n i h y

Holomáňová A., Brucknerová I.: ANATOMICKÉ NÁZVY II.
La tinsko -a ng licko -s loven ský  slovník. V ydavateľstvo Elán, B ratislava 2002, 144 s.

Pred rokom sme na tom to mieste predstavili
I. diel publikácie Anatomické názvy. Latinsko- 
anglicko-slovenský slovník. Doc. Holomáňová 
a MUDr. Brucknerová budujú anatom ickú ter
minológiu nielen v prepojení klasickej latinskej 
term inológie na celosvetovo stále významnej
šie sa presadzujúcu anglickú terminológiu, ale 
aj vo väzbe na naše národné názvoslovie. Pub
likácia už v prvom  dieli získala Cenu literár
neho fondu SR a je zrejmé, že jej význam sa 
akcentuje pri otváraní sa svetu a vstupe do 
Európskej únie. Za rovnako dôležité považu
jem aj vnútorné naplnenie poslania tohto diela, 
ktoré posilňuje formálne aj obsahovo kom u

nikáciu lekárov a vstupuje do „usporiadania 
stavby medicínskeho myslenia". Anatomická 
term inológia vždy bola a dodnes je zjednocu
júcim vyjadrovacím prostriedkom pre celú me
dicínu a autorky ju správne využili ako základ, 
o ktorý sa možno opierať pri budovaní názvo
slovia národného.

Predložená publikácia  prináša inform áciu 
o všeobecných anatom ických názvoch a sús
tavnej anatómii. Za mimoriadne dôležité pova
žujem aj uvedenie slovníka gréckych anato
m ických názvov. V predloženom druhom  dieli 
publikácie vidieť, že autorky spracúvajú detail
nejšie latinský „metajazyk“ , čo sa prejavuje vo

vyššej informačnej hodnote národného názvo 
slovia. Predstavovaná publikácia je výborne 
polygraficky zvládnutá. Nelesklý kvalitný pa 
pier. čitateľné typy písma a veľmi dobré člene
nie textu vďaka používaniu obyčajného písma, 
boldu a kurzívy, dovoľujú čitateľovi sa onen 
tovať už pri pohľade na textovú stránku 

Slovník je vhodný nielen pre lekárov, ale aj 
študentov medicíny. V rovnakej miere to platí 
pre š tudentov ošetrovateľstva a verejného 
zdravotníctva, ale aj špecia lizačného štúdia 
rehabilitácie a biomedicínskej fyziky

M. Bernadlč
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Historická aula našej Alma mater, do ktorej vstupujeme s pokorou a úctou, je  miestom, kde sa stretávajú študenti, 
učitelia, zamestnanci a členovia akademickej obce pri radostných, ale žiar, aj pri smutných udalostiach. Takou 
bolo dňa 5. februára 2003 i posledné stretnutie s prof. JU Dr. Jurajom Kolesárom, DrSc., ktorý nás vo veku nedo
žitých 74 rokov dňa 30. januára 2003 navždy opustil. V mene dekana Právnickej fakulty UK, ostatných členov 
vedenia fakulty, učiteľov, zamestnancov a študentov fakulty a právnickej obce rozlúčil sa s pánom profesorom doc. 
JUDr. L. Cibulka, CSc., prodekan fakulty.

Za pánom profesorom Kolesárom
Neúprosné zákony života a smrti nás priviedli do tejto auly, aby sme sa 

na pietnom akte naposledy rozlúčili s emeritným profesorom Právnickej 
fakulty Univerzity Komenského, s prof, JUDr. Jurajom Kolesárom, DrSc. Ťaž
ko je nám pri pomyslení, že je to posledná príležitosť stretnúť sa so svojim 
učiteľom, kolegom, priateľom, jednoducho povedané s človekom.

Pán protesor J. Kolesár podstatnú časť svojho života venoval právnickej 
fakulte. Narodil sa 23. marca 1929 v malej dedinke Poša na východnom Slo
vensku, dva týždne po odchode svojho otca za prácou do Kanady. S ním sa 
prvýkrát stretol až ako 29 ročný. Po absolvovaní gymnázia v Michalovciach 
sa v roku 1948 zapísal na Právnickú fakultu UK, ktorú ukončil v roku 1952 
s výbornými výsledkami slávnostnou promóciou na doktora práv. Po skon
čení fakulty krátky čas pracoval na KNV v Prešove a po absolvovaní 
vojenskej prezenčnej služby začal v roku I954 pracovať ako právnik pre 
oblasť NV na vtedajšom Povereníctve vnútra. Už v tomto čase začala jeho 
úzka spolupráca s Právnickou fakultou UK, kde napokon v roku 1960 
nastúpil ako odborný asistent a zotrval na nej až do svojho odchodu do 
dôchodku 31. augusta 1994.

Jeho pracovnou láskou sa stali roľnícko-družstevné, pozemkové a pracov
né právne vztahy, ktorým sa venoval počas celého pôsobenia na fakulte.

V roku 1965 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a získal vedecký titul 
CSc. Najvyššiu vedeckú hodnosť doktora právnych vied získal na základe 
obhajoby doktorskej dizertačnej práce „Sociálne práva členov JRD“ v ro
ku 1987. Svoju vedeckú erudíciu úspešne využil pri riešení mekolkých ve
deckovýskumných úloh.

V roku 1967 bol na základe habilitácie menovaný docentom pre odbor 
roľnícko-družstevného práva a v roku 1980 bol prezidentom republiky me
novaný profesorom roľnícko-družstevného práva. Svojou húževnatosťou 
sa vypracoval na popredného odborníka v odbore roľnícko-družstevného 
práva a pozemkového práva.

Na fakulte pôsobil vo všetkých formách pedagogického procesu. Svojou 
vedeckou erudíciou, pedagogickým prístupom a osobným šarmom zdolá
val úskalia výchovy právnického dorastu. Jeho pedagogické pôsobenie sa 
vyznačovalo veľmi dobrým vzťahom k poslucháčom v snahe odovzdať im 
čo najviac vedomostí a skúseností. Rozdával svoje vedomosti, pravdu a po

rozumenie -  jednoducho vyjadrené -  roz
dával život. Profesor J. Kolesár viedol
diplomové práce, bol školiteľom viacerých ašpirantov, ktorí získali vedecké 
hodnosti, bol predsedom a členom rigoróznych komisií, komisií pre obha
joby dizertačných prác atd. Externe pôsobil na Vysokej škole poľnohospo
dárskej v Nitre i na VŠE v Bratislave.

Výsledky svojho vedeckého bádania prenášal do pedagogického pro
cesu vo všetkých formách štúdia a zhmotnil vo viacerých monografických 
prácach, v desiatkach vedeckých štúdií, v odborných a popularizačných 
článkoch. K jeho pôsobeniu na fakulte neodmysliteľne patria učebnice 
a učebné texty z roľnícko-družstevného a pozemkového práva. Z uvedenej 
publikačnej činnosti možno spomenúť učebnicu Československého po
zemkového práva z roku 1980, monografické práce Základné pracovné 
práva a povinností v JRD z roku 1970, Zbližovanie právnej úpravy pracov
ných vzťahov členov JRD a pracovnoprávnych vzťahov z roku 1977.

Počas svojho pôsobenia na fakulte bol prof. J. Kolesár viac rokov prode
kanom fakulty, funkcionárom odborovej i straníckej organizácie. V rokoch 
1981 až 1989 bol vedúcim katedry pracovného roľnícko-družstevného prá
va. Svoj kladný vzťah k športu prezentoval niekolkoročným pôsobením vo 
funkcii predsedu TJ Slávia Právnik. Zastával mnohé dalšie funkcie mimo 
fakulty predovšetkým v oblastí družstevníctva a odborového hnutia. Jeho 
práca bola ocenená viacerými medailami a vyznamenaniami.

Sme hlboko povďační za jeho dlhoročnú prácu vysokoškolského učiteľa 
a vedca. Posledné roky života prof. J. Kolesára boli rokmi tichej, narasta
júcimi zdravotnými problémami poznamenanej spokojnosti v kruhu svojej 
najbližšej rodiny a priateľov, ktori mu vždy boli oporou.

Vážený náš učiteľ, kolega a priateľ, milý Juraj,
lúčime sa s Tebou, nie však stiskom ruky či slovom, pretože Tvo/a odpo

veď na slová už nepríde, stisk ruky už neopátu/eš. V tejto chvíli, keby si 
mohol prevravieť, iste by si nám povedal: .Nežialťe za mnou, urobil som 
svoje, musím sa podvoliť nemennému zákony prírody. ' Lúčime sa s Tebou 
potichu, v pokore a so smútkom v srdci. Odpočívaj v pokoji v lone slovenskej 
zeme, ktorú si mal tak rád.

Česť Tvojej pamiatke!

Prvý zborník rusistov
Vo vydavateľstve Univerzity Komenského vyšiel vo februári 2003 zborník Rossica Bratislavěnsia I ako výstup fakultnej vedeckej úlohy HČ 02 

č. 6/2001. Uvedený zborník je prvý z plánovanej série zborníkov lingvistickej sekcie Katedry ruského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UK, v ktorých 
budú publikované výsledky vedeckej činnosti tak slovenských, ako aj zahraničných rusistov.

Do prvého zborníka boli zaradené výlučne prí
spevky členov Katedry ruského jazyka a literatú
ry FiF UK a zahraničných lektorov, ktorí pôsobili 
na Katedre v posledných rokoch. Treba zdôrazniť, 
že zborník nemá ambíciu odzrkadliť celé spektrum 
ich vedeckých záujmov, jeho účelom je iba oboz
námiť širšiu rusistickú verejnosť s niektorými čiast
kovými výsledkami ich bádania

Keďže autori štúdií vedú na katedre prednášky 
a semináre z rozličných jazykovedných disciplín, 
aj tematika publikovaných štúdii je rôznorodá (le
xikológia, lexikografia, fonetika a fonológia, morfo
lógia, syntax atd.).

Prvé dva príspevky sú z oblasti lexikológie. Doc, 
J. N. Baryšnikovová, CSc., ktorá v rokoch 2000 -  
2001 pôsobila na KRJL FiF UK ako lektorka, vo 
svojej štúdii rozoberá otázku lingvokultúrnych 
kontaktov ruštiny a španielčiny v prvej polovici 
XX. storočia. Mgr, J, Benkovičová, CSc., v porov
návacom rusko-slovenskom pláne analyzuje prob
lematiku supletivizmov z lexikálno-morfologického 
hľadiska.

Ďalšia štúdia J. Benkovičovej, inšpirovaná stým 
výročim narodenia popredného ruského lexiko
grafa S. I. Ožegova, informuje o najnovších výkla
dových slovníkoch ruského jazyka. Lexikografii je 
venovaný aj príspevok PhDr. Milady Jankovi- 
čovej, CSc., ktorá sa v ňom zaoberá teoretickými 
zásadami a praktickými otázkami tvorby dvojja
zyčných odborných slovníkov, pričom z rôznych 
hľadísk skúma ich odlišnosť od všeobecných pre
kladových slovníkov.

PhDr. Oľga Kuželová, CSc., v dvoch štúdiách 
rozoberá dve sporné otázky fonetiky a fonológie, 
a to otázku fenologického či nefonologického cha
rakteru súčasných ruských palatovelárnych spo
luhlások [k’], [g’[ a [x’], a otázku mäkkostnej neu
tralizácie v súčasnej spisovnej ruštine 

Mgr Zuzana Hosszúová vo svojom príspevku 
zo synchronického i diachronického hľadiska hod
notí reduplikáciu častice 6w v ruskom jazyku 

Štúdia zo syntaxe, ktorej autorom je prof. PhDr. 
Ján Svetlík, C S c , podáva systematický prehľad 
základných štruktúrnych vzorcov jednoduchých

dvojčlenných a jednočlenných viet v ruštine v kon
frontácii so slovenčinou.

Zaujímavý je aj posledný príspevok pochádza
júci z pera doc. R. Ch. Tuguševovej, CSc., ktorá 
tiež v minulých rokoch pôsobila na KRJL FiF UK 
ako lektorka. Doc. Tuguševová v ňom poukazuje 
na niektoré zvláštnosti živej reči Slovákov Če
chov a Rusov.

Zodpovednou redaktorkou zborníka je PhDr. 
Oľga Kuželová, CSc., ktorá zostavila aj menný re
gister na konci publikácie.

Redakčná rada zbomika Rossica Bratislavěn
sia I (J. N, Baryšnikovová, J. Benkovcová a O Ku
želová) vyslovila v predslove nádej na intenzív
nejšie kontakty medzi kolegami rusistami zo 
slovenských vysokých škôl pri teoretickom i prak
tickom skúmaní ruského jazyka, ktoré budú viest 
k vzniku dalších čísel série Rossica Bratislavěn
sia K ich pozvaniu na spoluprácu sa pripájajú aj 
ostatní členovia Katedry ruského jazyka a litera
túry Filozofickej fakulty UK v Bratislave

PhDr. Silvia Medlenová
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Studentským perom

Je známe, že čas beží 
neúprosne rýchlo. Nedbá 

na to, že my za ním niekedy ’ 
nestíhame, a že pritom  a j 
zabúdame. Zabúdame na 
povinnosti, na dôležité stretnutia 
či telefonáty, ale najviac asi na 
sviatky. A tak som sa na chvíľu 
zastavila a zamyslela. .
Je marec. A okrem toho, že mám 
meniny, 8. majú sviatok všetky 
ženy. V súvislosti s týmto 
sviatkom sme dostali otázku, 
ktorá nás naozaj zaskočila. 
O dkia ľ pochádza Medzinárodný 
deň žien? Sprievodným javom  
nášho rozmýšľania sa stala 
neistota a kyslý výraz na tvári. 
Žeby z Ruska? Nie. Pochádza 
z USA a pripomíname si nim  
štra jk textilných robotníčok. 
Oslavuje sa už pomerne dlho a 
ženy sa naň tešia. A preto by na 
tento, pre nás významný sviatok, 
nemal zabudnúť žiaden muž.
V tento deň nás poteší kytička 
kvetov a m ilý darček, ktorým  
môže byť napríklad a j kniha.
Veď marec je  zároveň aj 
mesiacom knihy. V súčasnosti na 
pultoch kníhkupectiev o kvalitné 
t itu ly  skutočne nie je  núdza. 
Marec by sa da l nazvať aj 
mesiacom sviatkov Ten posledný 
sviatok p a tr í našim učiteľom. Už 
tradične deti, ž iaci a študenti 
28. prekračujú brány školy 
s kvetom v ruke. Darujú ju  svojej 
pani učiteľke s úsmevom na 
perách a s vďakou za všetko, čo 
ich naučila a hlavne za to, 
že bola trpezlivá a vždy veľmi 
milá. Som rada, že som na nič  
nezabudla. Verím, že an i vy 
nezabudnete na svoje priateľky, 
manželky, mamičky a obľúbené 
panie učiteľky z detstva. A ani 
na knihy, ktoré sa môžu stať 
veľmi vhodným darčekom.

Soňa Chotárová

Nájdeme spoločnú reč?
Nedávno som sa v sále Uni

verzitného pastoračného centra 
v Mlynskej doline zúčastnila 
stretnutia s ministrom školstva 
M. Froncom, generálnym riadi
teľom sekcie VŠ  P. Mederlym a 
rektorom UK F. Gahérom.

Ústrednou témou besedy 
bola transform ácia vysokého 
školstva. Aj uvedené podujatie 
ukázalo, že balík problémov 
pod názvom „školstvo“ je  sku
točne veľký. Kompetentní sa sí
ce k téme transformácie škol
stva dostatočne vyjadrili a tento 
term ín objasnili. Na priame 
otázky študentov, ktoré sa týkali 
spoplatnenia štúdia, sa však už 
nevyjadrili uspokojivo.

P ozvaní hostia na otázku, 
koľko by podľa nich mesačne 
mal mať mimobratislavský štu
dent peňazí, odpovedali takmer 
rovnako. „Mal by mať 4500 až 
5000 Sk.“ Bohužiaľ, skutočnosť

je podstatne iná. M esačné  
vreckové vysokoškolského štu
denta predstavuje niečo okolo 
3000 korún!

Spoplatňovanie štúdia sa 
obvykle chápe ako ohrozenie 
rovnosti prístupu k vzdelaniu a 
kvality vzdelania. Sociálna situ
ácia študentov a najmä ich 
rodín sa neustále zhoršuje a 
vláda SR  tomuto faktu nevenu
je adekvátnu pozornosť.

Školné by m esačne malo 
predstavovať približne 700 Sk. 
Študenti sa proti tomu bránia! 
Sami nepracujú a ďalšie finan
cie z rodinného rozpočtu veno
vané na štúdium ich rodičia nie 
sú schopní uniesť. Na zlepše
nie finančnej situácie je tu ešte 
sociálne štipendium. Jediné 
možné štipendium, ktoré by sa 
po začatí spoplatňovania vyso
koškolského štúdia zvýšilo

Sorta Chotárová

Tyrkysová honba za akciami
„Od rána do večera, celý 

týždeň, ba aj sobota a nedeľa“, 
nákazlivá melódia sa na mňa 
sype z kútov preplneného ná
kupného  centra. Zo všetkých 
strán na mňa útočia dychtiví 
nakupujúci a nevrlo do seba 
vrážam e nákupnými vozíkmi. 
Snažím  sa bez úrazu prejsť cez 
oddelenie s ovocím, ale chao
tická premávka sa zastavila pri 
zľavnených pomarančoch. Kaž
dý sa nadšene snaží uchmat
núť si najkrajšie kusy zo zvyš
kov ovocia 

Okolie sa pre mňa postupne 
stáva konkurenčným dravcom, 
ktorého sa snažím  pri prvej 
príležitosti predbehnúť, obeh
núť a šikovne prekabátiť. Odra
zu cítim tlak zozadu. Dav ma

nemilosrdne vypľuje v od
delení s mliečnymi výrobkami 
Bombardujú ma tyrkysovo 
ružové akcie „len za ...“

Neodmietam Podvedome sa 
začínam riadiť len tyrkisovými 
papierikmi a v nadrozmernom  
košíku sa mi pomaličky hroma
dia akciové supervýrobky. Ko
nečne sa vyčerpaná, ale nad
šená z výhodného nákupu pre
pracujem k dlhočiznému radu 
pri pokladni. Ešte si do košíka 
prihodím dve zľavnené čoko
ládky a zaplatím.

Pri letmom pohľade na pok
ladničný bloček ma zam razí. 
Zisťujem, bohužiaľ, až doma, 
že na skrčenom papieri bez 
hanby svietia pôvodné ceny už 
bez tyrkysovej farby. -dč-

V MusicBoxe rozhodujú o programe diváci
Koncom minulého roka spes

tril ponuku hudobných staníc 
novovzniknutý košický Music- 
Box s jednoduchým poslaním. 
Nie stanica, ale diváci rozhodu
jú o tom, čo sa bude vysielať na 
obrazovke.

Telefonicky môžete za 11,80 
Sk dať hlas obľúbenému video
klipu a zostáva vám už len dú
fať, že väčšina ľudí zdieľa vaše 
hudobné názory. Celodenný  
program MusicBoxu spočíva vo 
frekventovanom opakovaní vi
deoklipov a rebríček sa vďaka 
telefonickému hlasovaniu neu
stále mení. Žiadne špecificky 
zam erané relácie, samostatné 
programy, pravidelné rubriky.

Od rána do večera sa na diváka 
valí neprerušovaný prúd video
klipov. Jednoduchý princíp, kto
rý by mal priniesť svoje ovocie 
-  vidieť v telke iba to, čo 
chcem, bez akýchkoľvek ruši
vých vstupov moderátora alebo 
reklamných šotov. A skutočne, 
počas celého dňa nezazriete 
na obrazovke jedinú živú tvár, 
prirodzene okrem tých v kli
poch, nikoho, kto by vás spre
vádzal vysielaním, upozornil na 
novinky a klebety vo svete 
hudby, urobil exkluzívne inter
view s hviezdami.

Či to bol zám er postaviť celé 
vysielanie na interaktivite a 
spoliehať sa na to, že viac-

menej monotónne opakovanie 
klipov zabezpečí sledovanost, 
alebo je to spôsobené nedos
tatkom vhodných ľudí na túto 
prácu, sa nám nepodarilo zistiť. 
Keďže sme na náš e-mail ne
dostali odpoveď, môžeme sa 
opäť len domnievať, z čoho žije 
táto stanica, keď do programu 
nezahrnula žiadne reklamné 
spoty. Asi ťažko z tých 11,80 Sk 
za hlas každého diváka Je iste 
pohodlné mať možnosť sadnúť 
si kedykoľvek k televízii a chví
ľu počkať na svoju kapelu. Ale 
ťažko môže byť stráviteľné po
zerať na dokola sa opakujúce 
hudobné videoklipy,

Andrej Barát

Môj pohľad
B ez zveličovania m ôžem e  

konštatovať, že naša spoloč
nosť je opäť názorovo rozdele
ná. Dôvodom je tentoraz otázka 
preventívnej vojenskej akcie 
proti Iraku. Presnejšie však 
proti autoritatívnem u režimu  
Saddám a Husajna, ktorý okrem  
toho, že  porušuje rezolúcie 
Bezpečnostnej rady OSN (BR 
OSN), údajne podporuje tero
ristické organizácie a dopúšťa 
sa genocídy voči kurdskej mi
norite, je aj neustálou hrozbou 
pre stabilitu v regióne Blízkeho 
východu a Perzského zálivu

To nemožno spochybniť rele
vantným i argumentm i Práve 
preto m ohutná celosvetová 
kampaň efektívne narába s vul
gárnymi a populistickými fráza
mi typu „Krv nie je ropa'" a USA  
stavia do pozície agresora, 
ktorého primárnym cieľom nie 
je vlastná bezpečnosť a glo
bálna stabilita, ale získanie  
kontroly nad irackými ropnými 
poliami alebo dokonca ovlád
nutie sveta Mnohí preto zaiste 
považujú predložené dôkazy 
Collina Powella za vykonštru
ované a teda irelevantné alebo 
za nedostačujúce Zabúdajú  
však na to, že dôkazy mal pred
kladať nie Powell, ale Husajn. 
Ten mal v súhlade s rezolúciou 
BR OSN č. 1441 preukázať, že  
zlikvidoval zbrane hromadného 
ničenia, ktoré dokázateľne  
vlastnil ešte na konci 90. rokov. 
Prečo tak nespravil?

Tragikomicky vyznieva aj to, 
že Husajn vo februári dekrétom  
zakázal výrobu zbrani, ktoré 
podľa vlastného tvrdenia Irak 
už roky nevyvíja ani nevlastní. 
Svetové spoločenstvo teda stojí 
pred neľahkým rozhodnutím. 
Buď sa rozhodne irackú hrozbu 
len akceptovať, alebo zakroč! aj 
za cenu strát na životoch

Adam Solga

Démon v centre
V  minulosti sme vás informo

vali o obnovení činnosti V-klubu 
na Námesti SN P v Bratislave 
Dobrou správou pre mnohých 
je, že kultúrny život sa v hlav
nom meste nezastavil.

Príkladom je aj nové divadel
né predstavenie V-klubu. Každý 
záujem ca si tu m ôže pozrieť 
hru Démon. Na diele s podtitu
lom Vyzliekanie postáv do slov, 
v ktorých sú sami sebou, spolu
pracoval klub s Divadlom An
dreja Bagara v Nitre Hlavných 
úloh sa zhostili Eva Pavlíková a 
Ján Gallovič.

Martina Halušková

Túto stranu pripravili študenti 2. ročníka Katedry žurnalistiky FiF UK pod vedením Petra Kosmályho


