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§ 1.
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§ 2.
Provésti tento zákon se ukládá vládě.

§ 3. .
Zákon tento nabývá platnosti dnem, kdy 

bude vyhlášen.
T. G. Masaryk v. r. 

Švehla v. r.,
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veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.
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.. .. . —  UK rokovalo v TreBčianskvch Tepliciach
V dňoch 5. -  7. mája 2004 sa v Trenčian

skych Tepliciach konalo výjazdové zasadnutie 
Kolégia rektora UK. Bohatý program rokovania 
viedol doc. PhDr. F. Gahér, CSc., rektor UK.

K úvodným bodom programu patril projekt in- 
temacionalizáce UK, ktorého prednostným cieľom 
je zvýšiť na univerzite počet zahraničných študen
tov. Okrem iného to predpokladá rozšíriť ponuku 
vzdelávania o ucelené magisterské programy, 
resp. krátkodobé kurzy v anglickom jazyku, prí
padne organizovať pre zahraničných študentov 
letné školy so špecifickým programom a o všet
kých aktivitách podrobne informovať na webových 
stránkach UK. Kolégium vzalo projekt na vedomie 
a odporučilo ho prerokovať v kolégiách dekanov.

Ďalej členovia kolégia diskutovali o návrhoch 
normatívov pedagogickej záťaže vyučujúcich 
na fakultách UK a zhodli sa, aby minimálna hra
nica celouniverzitného normatívu priamej výučby 
predstavovala v kategórii profesorov 8 hodín, do
centov 10 hodín, odborných asistentov 12 hodín, 
asistentov 14 hodín a lektorov 16 hodín za týždeň.

Kolégium sa tiež zaoberalo stratégiou rozvoja 
študijných programov a študijných odborov, 
ktorých existencia je ohrozená v dôsledku ne
dostatku študentov a odporučilo, aby bol vypra
covaný „katalóg malých študijných odborov“ na 
UK, ktorý bude použitý napr. pri uplatňovaní ná
roku na mimoriadne finančné prostriedky zo štát
nej dotácie.

Členovia kolégia boli oboznámení s návrhom 
kritérií delenia štátnej dotácie a zásad tvorby 
rozpočtu UK. Po obsiahlej diskusii kolégium sú
hlasilo s predloženým návrhom a odporučilo, aby 
bola pre prípravu nových kritérií na delenie štát
nej dotácie a zásad pre tvorbu rozpočtu UK vy

tvorená komisia zo zástupcov fakúlt UK. Záro
veň navrhlo, aby sa funkčnosť a dopad nových 
kritérií a zásad overili na modelovej štúdii, v kto
rej budú použité ekonomické údaje za rok 2003 
a 2004.

Predmetom dalšieho bodu rokovania bol stav 
akreditácie nových študijných programov na
UK. Kedže kolégium považuje proces akreditácie 
nových študijných programov za kľúčový pre dal- 
šie napredovanie UK, vyzvalo k urýchleniu podá
vania žiadostí o akreditáciu. Vyjadrilo sa aj k spô
sobu konania štátnej skúšky a odporučilo, aby 
predsedovia komisií pre štátne skúšky boli upo
zornení na nutnosť dodržiavať pri skúškach usta
novenia zákona o vysokých školách, Štatútu UK 
a Študijného poriadku UK. Osobitne aby dbali 
o komisionálny charakter skúšky a o jej dôstojný 
priebeh.

Ďalej boli členovia kolégia oboznámení s ná
vrhom zmien Štatútu UK a požiadaní o jeho pri
pomienkovanie.

Kolégium vzalo na vedomie informáciu o udelení 
Grantov UK na podporu mobility doktorandov 
a informáciu o počte žiadostí a počte pridelených 
Grantov UK pre mladých vedeckých pracovníkov 
UK na r. 2004. Vzalo tiež na vedomie zmeny v or
ganizácii doktorandského štúdia na UK.

Kolégium sa oboznámilo s aktuálnym a oča
kávaným stavom v rozvoji e-leamingu na fakul
tách UK a odporučilo považovať formy elektronic
kého vzdelávania za strategickú úlohu v dalšom 
rozvoji fakúlt UK.

K záverečným bodom rokovania patnla infor
mácia pánov dekanov o aktuálnom stave fakúlt 
a o ich predpokladanom vývoji v r. 2004.

Oh)

Z májového rokovania 
univerzitného senátu

Akademický senát UK sa zišiel dňa 
19. mája 2004 a rokoval pod vedením pred
sedu AS UK doc. RNDr. K. Mičletu, CSc.

Senát súhlasil s navrhovaným rozdelením 
ubytovacej kapacity v ŠD UK na akade
mický rok 2004/2005, ako i s návrhom, aby 
sa do 30. 9 2004 ponechal poplatok za uby
tovanie v ŠD UK v nezmenenej výške. Súhla
sil tiež s doplnením Pravidiel pre stanovova
nie poplatkov za ubytovanie v ŠD UK (ČI. 1, 
ods 5) nasledovne: „V prípade opakovaného 
porušenia ubytovacieho poriadku riaditeľ ŠD 
UK m ôie zvýšiť bytné ubytovanému až do 
výšky 40 % v dĺžke jedného semestra, t. j.
5 mesiacov '  Schválil a| doplnenie č! 1. ods 6 
„Riaditeľ ŠD UK môže v odôvodnených prípa
doch, po dohode so Študentskou samosprá
vou, poskytnut zľavu z bytného maximálne vo 
výške 50 % z mesačného bytného "

AS UK schválil tiež Výročnú správu 
o hospodárení UK za rok 2003 a návrh 
zmien v Štatúte UK tak ako boli prezento
vané a upravené v čl. 53a 

Senát sa stotožnil so stanoviskom rektora 
UK k návrhu nového Zakona o vede a tech
nike a zaviazal predsedu AS UK. aby pripo
mienky ako a| stanovisko rektora UK k uve
denému návrhu zákona poslal ministrovi 
školstva SR 

Ďalei senát vyjadril názor že s pnhbadno 
tím na novelu zákona č. 13142002 o vysokých 
školách bude potrebne novekzovaf študijný 
poriadok UK a zapracovat doň rvekiore da. 
šie ustanovenia ktoré sú obsahom ituráfrych 
poriadkov fax u H Aby bola zaistená otvorenosť 
univerzity zvnútra fungovanie kreditného *ys 
tému a mobilita študentov medzi fakultami 
nemali by sa študijné poriadky fakúlt v zá
sadných otázkach odlišovať. Pedagogická 
komisia AS UK a vedenie UK odporúča, 
aby sa zmysle zákona o vysokých školách 
(§ 33, ods. 3, písmeno a) fakulty od ak. roku 
2005/2006 riadili takto upraveným študijným 
poriadkom UK.

V prípade, že vedenie a akademická obec 
fakúlt UK bude chcieť realizovať študijné 
programy podľa vlastného študijného poriad
ku, musí byť návrh poriadku prerokovaný 
v Pedagogickej komisii AS UK. ktorá odpo
ručí jeho schválenie AS UK.

Fakulty, ktoré už majú akreditované študij
né programy a budú ich realizovať od akade
mického roku 2004/2005, predložia návrhy 
študijných poriadkov senátu do 15. júna 2004, 
inak AS UK nemôže garantovať ich schvále
nie a platnosť od 1 septembra 2004 Ostatné 
fakulty by mali predložiť návrhy študijných 
ponadkov najneskôr do 15 novembra 2004

a t)

P o ď a k o v a n ie

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK 
vyslovuje úprimné podakovanie nadácii 
ASPEKT z Nitry za knižný dar. Darované kni
hy budú cenným obohatením knižničného 
fondu a určite si nájdu veľa čitateľov medzi 
pedagogickými a vedeckovýskumnými pra 
covníkmi a študentmi našej univerzity.

Dar sprevádzala mimoriadne cenná sku
točnosť, že knižnica si mohla sama vybral 
knihy z ponukového zoznamu nadácie. Váč 
šina knižných titulov je z oblasti spoločan 
ských vied, sú medzi nimi odborné monogra
fie, slovníky, skriptá i učebnice.

PhDr. Daniela Gondová, riaditelka knižnice

Právne stanovisko k aktuálnemu problému
Obdobie, vzniknuté v čase, kedy študent skončil bakalárske štúdium a ešte sa nestal študen

tom magisterského štúdia, je  obdobím sústavnej prípravy na povolanie.
Podľa zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa 

obdobie od získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium 
druhého stupňa považuje za sústavnú prípravu na povolanie, ak zápis na vysokoškolské štúdium 
druhého stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské 
vzdelanie prvého stupňa. (35 ods. 2 písm. d) vyššie uvedeného zákona). V období medzi prvým a dru
hým stupňom vysokoškolského štúdia sa môže študent zamestnať na základe dohody o brigádnickej 
práci študentov (§ 227 a 228 Zákonníka práce).

JUDr. M. Duračinská, CSc., prorektorka UK

Zlatá medaila UK prof. T. Markovi
Na Leopold-Franzens-Universitát v Innsbrucku sa v dňoch 14. a 15. mája 2004 konalo medziná

rodné elektrónové a iónové sympózium. Podnetom na zorganizovanie tejto dvojdňovej konferencie 
boli 60. narodeniny prof. Tllmanna Märka, profesora atómovej fyziky a riaditeľa Ústavu pre 
fyziku iónov innsbruckej unicverzity. Na konferencií sa stretlo takmer 40 vedcov a vedkýň z celého 
sveta, medzi nimi bol prítomný aj prof. RNDr. Peter Lukáč, DrSc., vedúci Katedry fyziky plazmy na 
FMFI UK, ktorý na slávnostnej večeri odovzdal prof. T. Märkovi Zlatú medailu Univerzity Komen
ského. Prof. T Märk je od roku 1998 hosťujúcim profesorom na Univerzite Komenského a významne 
prispel k tomu, že už viac ako 20 rokov existuje spolupráca medzi Ústavom pre fyziku iónov a Kated
rou fyziky plazmy FMFI UK. Práve na tomto ústave mnohí naši študenti absolvovali študijné pobyty 
a napísali svoje dizertačné práce. O*1)
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EUGENE BRAUNWALD -  jubilejný stý čestný doktor UK
Prof. Eugene Braunwald, profesor kardiológie z Harvardskej lekárskej fakulty, najuznávanejší svetový kardiológ 20. storočia, špecialista na 

výskum diagnostiky a liečby infarktu myokardu, prevzal dňa 4. mája 2004 v Aule UK diplom čestného doktora Univerzity Komenského. Od vzniku 
univerzity je v poradí stým, jubilejným čestným doktorom našej alma mater.

Do dejín modernej medicíny sa prof. Braunwald 
zapísal predovšetkým svojím revolučným objavom, 
že infarkt myokardu je dynamicky sa rozvíjajúce 
ochorenie, a že za určitých okolností možno po
stihnutú časť myokardu zachrániť. Odhalil princípy 
funkcie myokardu počas a po infarkte myokardu, 
do klinickej praxe zaviedol terapeutické možnosti 
prevencie ďalšieho poškodenia myokardu a v tej 
spojitosti úmrtia pacienta. Jeho zistenie, že lie
čebná intervencia môže redukovať poškodenie 
srdcového svalu, otvorila dvere súčasným tren
dom liečby akútneho infarktu myokardu. Drama
tický pokles mortality a morbidity v dôsledku tejto 
choroby za posledných niekolko desiatok rokov 
možno pripísať práve jeho objavom.

Ako v slávnostnom príhovore konštatoval doc.
PhDr. F. Gahér, CSc., rektor UK prof. Braunwald
je osobnosť, v ktorej sa integruje excelentný ve
decký potenciál s praktickou medicínou, je vzorom 
pedagóga lekára pre ďalšie generácie. Pedago
gické, vedecké i lekárske aktivity pána profesora 
nepoznajú geografické hranice. Prostredníctvom 
medicíny integruje spoluprácu mnohých univerzít 
na celom svete, osobitne sa zaujíma o rozvoj lekár

skych vied v stredoeurópskom regióne, odkiaľ sám 
pochádza.

Nové medicínske poznatky, ktoré prinieslo ve
decké dielo prof. Braunwalda, výrazne ovplyvnilo

kardiologickú liečbu i v Slovenskej republike. Preto 
návrh na udelenie čestného doktorátu, ktorý po
dala Lekárska fakulta UK, s nadšením podporila 
celá slovenská kardiologická obec. '  Qh)

Prejav prof. E. Braunwalda pri príležitosti prevzatia čestného doktorátu UK

Vážený pán rektor, páni profesori,
|e pre mňa mimoriadnou cťou prijať váš čestný 

titul doctor honoris causa. Som veľmi potešený, 
že sa môžem k vám pripojiť ako absolvent tepo 
významne] univerzity.

Všetci si uvedomujeme, že z politického i eko
nomického hľadiska celý svet prežíva veľmi ťažké 
časy. V súčasnosti sa, žiaľ, vedie množstvo disku
sií, dokonca vojen, ktoré ľudí rozdeľujú. Nič však 
nespája ľudí viac, ako spoločný nepriateľ. Som 
presvedčený, že v skutočnosti existuje iba jeden 
nepriateľ, ktorý je spoločný pre ľudí v celom rozví
jajúcom sa i rozvinutom svete. Tento nepriateľ sa 
nazýva kardiovaskulárne ochorenie. Podľa vyjad
rení epidemiológov sa do roku 2020 kardiovasku
lárne ochorenia stanú čo do počtu celosvetovo 
najvýznamnejšou príčinou smrti. To znamená, že 
za nasledujúcich 15 rokov, teda po prvý raz od
vtedy, kedy sa asi pred 200 000 rokmi na tejto 
planéte objavilo ľudstvo, kardiovaskulárne choroby 
ukončia viac životov, než akékoľvek iné ochore
nia. V Spojených štátoch amerických v súčasnosti 
kardiovaskulárne choroby zapríčiňujú viac úmrtí, 
než rakovina spolu s ďalšími štyrmi najčastejšími 
príčinami smrti.

I S

Našťastie dokážeme rozvinúť stratégiu, ktorá mô
že viesť k víťazstvu nad touto strašnou hrozbou 
pre ľudstvo. Mám na mysli prevenciu ateroskle- 
rózy. Všetci samozrejme vieme, že základným 
kameňom je zmena životného štýlu s dôrazom 
na ukončenie fajčenia, usmerňovanie hmotnosti, 
rázna liečba hypertenzie a dyslipidémie. Napriek 
tomu však „univerzálne miery“ nemusia byť vhod
né pre každého, či v terapii alebo v prevencii. Rov
nako ako musí byť individualizovaná liečba, treba 
individualizovať aj prevenciu. Na prevenciu potre
bujeme viac než recepty z kuchárskej knihy.

Pokračujúca revolúcia v genetike nám umožňuje 
prístup k tomu, čo ja rád nazývam „inteligentná 
prevencia“ . Vyriešenie projektu genómu človeka 
nám už pomáha pri identifikácii osôb, ktoré sú 
neobyčajne náchylné na rôzne formy hypertenzie, 
dyslipidémie, diabetů alebo náhlej cievnej moz
govej príhody. Viem si predstaviť deň, keď na zá
klade vyšetrenia genómu novonarodeného dieťaťa 
bude možné predpovedať následný rozvoj hypier- 
tenzie citlivej na chlorid sodný alebo inzulínrezis- 
tentného diabetů. Už teraz sme schopní identi
fikovať osoby, u ktorých sú pri hypertenzii osobitne 
účinné diuretiká, a tie osoby, ktorým neprospieva

jú. Genetické metódy môžeme využiť na identifi
káciu osôb náchylných na rozvoj kongestívneho 
srdcového zlyhania, ktoré mimonadne priaznivo 
reaguje na betablokátory. Zistili sa genetické roz
diely v estrogénových receptoroch, ktoré označu
jú ženy vykazujúce pri substitučnej hormonálnej 
liečbe výrazné zvýšenie hladiny HDL cholesterolu 
Teda zatiaľ čo hormonálna substitučná terapia 
môže byť u väčšiny žien zbytočná, dokonca škod
livá môžeme identifikovať asi 15 % žien. ktorým 
prinesie podstatný úžitok.

Domnievam sa teda, že prevencia na podklade 
genetických informácií, ktorú nazývam „inteligent
nou prevenciou", sa v tejto vojne proti kardiovas
kulárnym chorobám môže stať mocnou zbraňou. 
Som presvedčený, že v tomto pre ľudí na celom 
svete značne neistom čase, je osobitne dôležité 
zjednotiť sa v záujme spoločnej veci. Napriek ob
rovským geografickým, politickým a náboženským 
rozdielom sa môžu všetci ľudia podieľať na do
siahnutí spoločného cieľa -  na predĺžení ľudského 
života. Bola by to vojna z ušľachtilých dôvodov, 
v ktorej môžeme bojovať my všetci.

Ešte raz vám ďakujem za udelenie tejto velkej 
pocty.
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’ernacionalizacia vysokých škôl je celoeurópsky trend, ktorý na vysokých školách inicioval zavedenie kreditového systému štúdia, vznik 
mobilitnych vzdelávacích programov a rad dalších zmien, ku ktorým sa prihlásila aj Univerzita Komenského podpisom Bolonskej 
deklarácie. O úlohách, ktoré univerzitu v tomto procese očakávajú, sme hovorili s MUDr. P. Osuským, CSc., prorektorom UK Dre 
m edzinárodné vzťahy.

O internacionalizácii Univerzity Komenského
Pán prorektor, čo považujete za podstatné 

v procese ďalšej internacionalizácie UK?

-  Bezpochyby je to cesta, ktorá by nám mohla 
pomôcť dosiahnuť renomé modernej inštitúcie, 
dúfajme, v dynamickom európskom regióne. Na
priek pozitívnym výsledkom, ktoré sme už dosiahli 
pri napĺňaní cieľov Bolonskej deklarácie, čaká nás 
na tomto poli ešte veľa práce nielen na úrovni 
univerzity, ale najmä na fakultách. V praxi to zna
mená, že na jednej strane bude UK i nadalej vy
tvárať, vyhľadávať a podporovať možnosti pobytov 
našich študentov v zahraničí, no na strane dru
hej je potrebné vytvárať priestor a podmienky aj 
pre pôsobenie zahraničných študentov a peda
gógov na našej alma mater. Okrem medzivlád
nych a medzirezortných dohôd vytvorili široký 
priestor pre zahraničnú mobilitu študentov a pe
dagógov programy Tempus, Leonardo da Vinci 
a najmä podprogram Erasmus v rámci programu 
Socrates. Prostredníctvom tohto programu UK 
dlhodobo vysiela do zahraničia najvyšší počet štu
dentov v rámci celej SR -  približne 150 študentov 
ročne. Radostnou správou je výrazný medziroč- 
ný nárast v budúcom roku, kedy vyšleme okolo 
250 študentov. Bohužiaľ, k počtu vyslaných štu
dentov je vo velkom nepomere počet pojímaných 
študentov, a to nielen na UK, ale aj na ostatných 
vysokých školách SR. Získať viac zahraničných 
študentov -  to je podľa môjho názoru základný 
pilier internacionalizácie našich vysokých škôl.

V čom vidíte príčinu tohto stavu?

-  Problém na našej alma mater vidím predo
všetkým vtom, že na jednej strane zrejme robíme 
málo pre svoju propagáciu, na strane druhej je 
však otázka, či máme čo propagovať. Viera, že 
sa na UK pohrnú študenti z vyspelých krajín 
študovať v slovenčine, je nepochybne iluzórna. 
Komplexné študijné programy v angličtine ponú
kajú na UK iba lekárske fakulty, farmaceutická 
fakulta a fakulta manažmentu. Je existenčne po
trebné, aby sme aj na ostatných fakultách UK 
otvorili magisterské programy, najlepšie hraničné 
alebo medziodborové, ktoré budú prednášané 
v anglickom jazyku. Za ostatné roky veľa pedagó
gov UK absolvovalo študijné pobyty v zahraničí 
a je celkom logické, že by mali byť schopní svoje 
poznatky odovzdávať aj v angličtine.

Napokon nemusí ísť iba o študijné programy. 
Cesta vedie aj cez organizovanie krátkodobých 
3-10 mesačných diplomových kurzov, či letných 
škôl. Máme podpísaných vyše 210 bilaterálnych 
medziťakultných (či „medzikatedrových“ a „medzi- 
ústavných“) zmlúv, v rámci ktorých je celkom reál
ne uvažovať aj o vypracovaní a ponuke diplo
mových kurzov. Myslím si, že budúcnosť majú aj 
letné školy, keďže v letných mesiacoch sú voľné 
tak priestory na výučbu, ako aj ubytovacie kapa
city. Pre zahraničných študentov by mali byť 
letné školy orientované na oblasti pre nás špecific
ké, ktoré neponúkajú iné subjekty. Dôležité samo
zrejme je, aby pri kurzoch aj letných školách boli 
určené aj počty kreditov a príslušná študijná lite
ratúra.

Myslíte si, že budú mat zahraniční študenti 
záujem o tieto formy štúdia?

-  Keď to neskúsime, nezistíme, aký je záujem. 
Predpokladá to inzerovať tieto programy predo
všetkým na našich webových stránkach, vrátane 
kompletnej informácie o prednáškach, o počte

hodín a kreditov. V súčasnosti takmer nič nepo
núkame, pretože sme zrejme presvedčení, že aj 
tak nikto nebude mať záujem. Nepokladám to za 
správne Napokon študijný program ponúkaný 
v angličtine znamená pre fakultu aj potenciálny 
finančný prinos. A reálny poskytovateľ vzdelania 
je práve fakulta, rektorát ani prorektor za ňu v tej
to veci nemôžu nič urobiť.

Čo, podľa Vášho názoru, tlm i na fakultách  
tie to aktivity?

-  Jednak to môže byť chýbajúca jazyková spô
sobilosť pedagógov, alebo ich vnútorná neistota, 
že by v cudzom jazyku nedokázali vyučovať. Prav
dou však zároveň je, že takmer na každej fakulte 
sú odbory, ktoré podpísaním bilaterálnej zmluvy 
v rámci programu Socrates/Erasmus deklarovali 
schopnosť a ochotu nielen vysielať svojich, ale 
tiež prijímať zahraničných študentov na 3-10 me
sačné štúdium. Určite by pomohlo, keby fakulty 
v rámci „bojového výcviku“ zaviedli výučbu vybra
ných predmetov alebo ich častí v anglickom alebo 
inom cudzom jazyku i pre slovenských študentov, 
minimálne v rozsahu 10 % prednášok, cvičení či 
seminárov.

Brzdou môže byť aj zdanlivo absentujúca moti
vácia a doteraz možno chýbajúce finančné ohod
notenie aktívnych pedagógov. To možno riešiť 
z pn'spevkov samoplátcov, osobným ohodnotením, 
alebo znížením úväzku, resp. inými zvýhodnenia
mi, napr. uprednostnením žiadosti o zahraničný 
študijný pobyt, priznaním „bodov“ za „jazykovú 
angažovanosť“ pri kvalifikačnom postupe, ako to 
robia niektoré zahraničné univerzity i v blízkom 
susedstve.

Predmetom istej kritiky nalmä zo strany Ná
rodnej kancelárie programu Socrates/Erasmus 
je  podľa nej nedostatočná centralizácia č in
nosti v oblasti medzinárodných aktivít UK.

-  Ako dlhoročný zástanca právnej subjektivity 
fakúlt som presadzoval čo najvyšší stupeň zod
povednosti a samostatnosti fakúlt i v tejto oblasti. 
Pravdou je. že z „centra“ je nastolená požiadav
ka istej centralizácie a pravdou tiež je, že z jeho 
pohľadu ručí za vyskytujúce sa chyby a nedô
slednosť pri plnení záväzkov, vyplývajúcich z pod
písaných dohôd, v konečnom dôsledku univerzita 
a nie fakulta či študent. Propagáciu programov

a kurzov, ich distribúciu na zahraničné univerzity 
by mala zabezpečovať fakulta v úzkej súčinnosti, 
resp. prostredníctvom Oddelenia medzinárodných 
vzťahov RUK, rovnako ako aj evidenciu prihlášok 
a študentov. Opodstatnenosť centralizovania tejto 
agendy vyplýva o. i. aj z faktu evidencie kredito- 
vého systému štúdia. Budeme sa musieť dohod
núť na jednotnej prihláške pre zahraničného 
študenta, na jednotnom termíne i mieste podáva
nia prihlášky Ako prorektor, ktorý je koordiná
torom Programu Socrates/Erasmus. však stále 
trvám na dôležitej úlohe fakúlt vo všetkých čin
nostiach súvisiacich s touto agendou od výberu 
uchádzačov až po akceptovanie v zahraničí získa
ných kreditov, čo musí" byť úplnou samozrejmos
ťou. Úlohou OMV RUK je koordinovať a zastrešovať 
tieto aktivity a samozrejme bedliť nad dodržiava
ním „pravidiel hry“ , ktoré si študenti a sem-tam 
i fakulty občas vykladajú, mierne povedané, svoj
sky Mobilita študentov i pedagógov je mobilitou 
dospelých a zodpovedných ľudí, ktorí si musia 
uvedomiť, že podpis zmluvy je v slušnej krajine 
záväzok pre obe strany

A čo služby pre zahraničných študentov, na 
Univerzite Karlovel je na tuto činnost vyčlenená 
oddelenie so siedmimi pracovníkmi.

-  V súčasnosti je balík služieb ktoré posky
tujeme zahraničným študentom pomerne malý 
no napriek tomu dosť rôznorodý Závisí od to to  
o aký typ študenta ide a na ktoŕaj tafcufia 
Pn rešpektovaní všetkých špecrtik sa domnievam, 
že musíme v celouniverzitnom meradle venovať 
zahraničným študentom väčšiu starostlivosť, naj
mä v momente ich prichodu na UK. Uvažujeme 
napríklad o tom, že pre nich budeme na začiatku 
semestra organizovať úvodné semináre, ktoré by 
im priblížili univerzitu, mesto, reálie Slovenska, 
vrátane ponuky výučby slovenského jazyka.

V dohľadnej dobe počítame aj s vytvorením Štu
dentského propagačného a informačného centra, 
ktorého zriadenie vyplýva z VŠ zákona a ktorého 
potrebu ukazuje aj sám život. Malo by byť sa
mostatným pracoviskom RUK a slúžilo by nielen 
zahraničným študentom. Jeho úlohou by bolo 
zabezpečovať zber, spracovanie a zverejňovanie 
informácií o štúdiu na UK, o akreditovaných štu
dijných odboroch a programoch vo všetkých ty
poch štúdia otváraných pre daný akademický 
rok či o podmienkach prijímacieho pokračovania. 
Našim poslucháčom by malo poskytovať informá
cie o možnostiach štúdia v zahraničí, zahraničným 
študentom dávať základné informácie o možnos
tiach ubytovania, dopravy, poradenskej a lekár
skej starostlivosti apod.

Záverom chcem konštatovať, že chápem, že 
ďalší postup internacionalizácie UK je i na tomto 
poli do značnej miery limitovaný našimi, v súčas
nosti neveľmi povzbudivými finančnými možnosťa
mi. Napriek uvedenému sa však domnievam, že 
sme v oblasti internacionalizácie UK zatiaľ neza
čali adekvátne využívať nepochybne existujúci 
potenciál kvalitných a zároveň jazykovo zdatných 
pedagógov a že by bolo chybou zaspať (bez 
vavrínov) a stratiť kontakt minimálne s európskym 
vývojom. Uvedomujem si pritom, že ten istý po
cit by mala mať dennodenne Európa pri pohľade 
za Atlantik, ak chce začať čeliť roky trvajúcej, cel
kom logickej a dominantne jednosmernej „mobi
lite" svojich univerzitných a predovšetkým vedec
kých elít.

a t)
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Záujem o mladé granty stále stúpa

Granty UK, určené na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých 
projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a interných doktorandov 
Univerzity Komenského, zaznamenávajú už svoj ôsmy ročník a je potešiteľ
né, že rastie nielen ich popularita, ale aj objem prideľovaných finančných 
prostriedkov. Pripomenul to rektor UK doc. PhDr. F. Gahér, CSc., na malej 
slávnosti dňa 13. mája 2004 v Aule UK, keď odovzdával dekréty úspeš
ným žiadateľom o grant.

Štatistika ukazuje, že kým v prvom ročníku grantov v roku 1997 malo 
o túto aktivitu univerzity záujem 73 mladých pracovníkov UK, vlani bolo 
evidovaných už 226 žiadostí a v tomto roku počet žiadostí o granty stúpol 
na 303.

Oproti minulému roku však stúpol nielen počet žiadateľov o grant, ale aj 
počet projektov, ktoré ho získali. Zatiaľ čo vlani odborné komisie odporučili 
na udelenie grantu 142 projektov, tohoto roku grantové finančné prostriedky 
získalo 186 projektov, na ktoré bolo rozdelených 4,6 mil. Sk. V priemere na 
jeden grant pripadá 25 tisíc korún, čo už je pomerne dôstojný príspevok 
na konkrétny posun vo vedeckej práci.

Z pohľadu počtu a úspešnosti projektov podaných jednotlivými fakultami 
UK, si prvenstvo i naďalej zachováva PriF UK, ktorá predložila 162 pro
jektov, z nich 105 bolo úspešných. Tradičný záujem o granty je aj na FaF 
UK, kde z 27 žiadostí uspelo 20. Je potešiteľné, že rastie záujem o granty 
aj u bádateľov z oblasti humanitných vied -  na FiF UK (10 žiadostí, 7 pri
delených) a na PdF UK (13 žiadostí, 9 pridelených). Žiadosti o grant nepo
dala iba EBF UK a viac povzbudenia by sa asi malo dostať mladým vedec
kým pracovníkom tak na oboch bohosloveckých fakultách (RKCMBF UK 
2 žiadosti, 1 pridelený), ako aj na Právnickej fakulte UK (2 žiadosti, 2 pride-

Výzva pre sociálne a ekonomické vedy
Fakulta sociálnych a ekonom ických vied UK zorganizovala v spo

lupráci so Slovenskou asociáciou európskych štúdií dňa 5. mája 2004 
v Bratislave medzinárodnú konferenciu Slovensko v priestore Európskej 
únie -  výzva pre sociálne, ekonom ické a právne vedy. Konferencia sa 
konala pod záštitou podpredsedu vlády SR Pála Csákyho a za prítomnosti 
Erica van der Líndena, vedúceho Delegácie a veľvyslanca Európskej komisie 
v SR, Azelia Fulminiho, riaditeľa Informačnej kancelárie Európskeho parla
mentu v SR a Laurenta Louisa Stokvisa, veľvyslanca Holandského kráľovstva.

Konferencia sa uskutočnila len niekolko dní po vstupe SR do Európskej 
únie, a ako v otváracom prejave vyzdvihol prof. Ing. L. Kabát, CSc., dekan 
FSEV UK, cieľom konferencie je zvýrazniť túto významnú politickú udalosť 
z pohľadu spoločenských vied, ktoré sú na fakulte dominantné. Zdôraznil, 
že slovenské vysoké školy sa stali súčasťou Európskej únie už dávno 
predtým, než sa slovenská politická scéna dokázala zjednotiť a začať 
pripravovať náš vstup do tohto prostredia. Dodal tiež, že „Slovensko v EÚ -  
to už nebudú iba deklaratívne vyhlásenia, ale aj politická i ekonomická zod
povednosť za napĺňanie programov európskej akademickej spolupráce. 
Boloňská a Lisabonská deklarácia budú pre nás a naše politické a vládne 
orgány úlohou o zodpovednosti nielen voči domácej akademickej pôde, 
ale aj o zodpovednom plnení si povinností voči našim partnerom v rozší
renej Európskej únii." V závere prejavu osobitne oslovil študentov, keď po
vedal, že „ je nielen v záujme, ale aj povinnosťou našej akademickej komunity 
zúčastňovať sa na tvorbe noriem a pravidiel fungovania rozšíreného európ
skeho priestoru, v ktorom začíname žiť a v ktorom budú žiť naše deti a vy, 
naši študenti. Budúca rozšírená Európa je šancou pre vás a vašu generáciu 
a predovšetkým vy máte právo vyjadrovať sa k tomu, ako má tento priestor 
vyzerať. “

Pracovný program konferencie otvoril úvodný panelový blok úspešných 
nositeľov najvýznamnejších vedecko-pedagogických grantov Európskej 
únie -  Jean Monnet Chair z univerzitných pracovísk v Miláne, Udine, Prahe, 
Olomouci, Budapešti a Bratislave, ktorí prezentovali svoje doterajšie skúse
nosti so zabezpečovaním vysokoškolského vzdelávania v odbore Európske 
štúdiá. Zhodli sa v názore, že Slovensko svojím rigidným systémom štu
dijných odborov nevytvára v tomto smere dostatočný priestor pre vzdelá
vacie aktivity a zaostáva nielen za doterajšími, ale aj novými členmi EÚ.

V ďalšej časti programu odzneli odborné prednášky zahraničných i do
mácich hostí, ktorí sa zoberali politickými, politologickými, ekonomickými 
a právnymi otázkami vytvárania a regulácie spoločného európskeho priesto
ru. Vyplynul z nich záver, že zodpovednosť za vytváranie tohto priestoru 
neleží iba na politikoch, ale že je povinnosťou aj akademických pracovísk 
sa k jeho tvorbe systematicky vyjadrovať a prispieť k tomu. aby sa Sloven
sko v EÚ prezentovalo ako jej aktívny a konštruktívny člen.

Príspevky z konferencie budú publikované v pripravovanom zborníku
Jana Mielcarková

lené) a napokon aj na FSEV UK (1 žiadosť, 0 pridelených), pretože majú 
rovnaké šance na získanie grantov ako ostatní.

Mladým riešiteľom želáme veľa šťastia a úspechov.
m

B r a t i s l a v a  Case Cha l l enge  2 0 0 4
Manažérska súťaž v riešení prípadovej štúdie Bratislava Case 

Challenge 2004 organizovaná Fakultou managementu UK v spo
lupráci s Webster University, St. Louis, Missouri, Vienna Campus, 
sa uskutočnila v dhoc l 24. a 25. apríla 2004. Jej vyvrcboíením be'o
finálové kolo prezentácií tímov, ktoré postúpiii zo základného kola.

Súťaž sa teší dlhoročnej tradícii, vysokej popularite medzi študentmi 
a manažérmi, ako i záujmu akademickej obce, odbornej i laickej 
verejnosti a nepochybne ukazuje vysokú kvalitu prezentovaných riešení 
problémov.

Simulačná hra Case Challenge je podobná tým, ktoré sa vo svete 
už roky využívajú nielen na školách zameraných na oblasť biznisu. 
V tohtoročnom, v poradí už siedmom ročníku, súťažilo deväť päťčlen
ných zmiešaných medzinárodných tímov. Zloženie účastníkov bolo 
výnimočné účasťou Webster University, St. Louis, Missouri, maďarskej 
Szent István University (Faculty of Economics and Social Sciences) 
a Fakulty managementu UK. Súťažili teda slovenskí manažéri (štu
denti programov MBA na FM UK -  WEMBA program), denní študenti 
magisterského štúdia na FM UK, MBA študenti Webster University 
a študenti Szent István University. Všetky tímy riešili tú istú prípadovú 
štúdiu z oblasti strojárskej výroby, pričom mali k dispozícii rovna
ké podmienky, informácie a čas.

Osobitosťou podujatia je aj fakt, že už tretí rok bola použitá prípa
dová štúdia zo slovenského prostredia tentoraz vypracovaná v spolu
práci s jedným z absolventov nášho MBA programu. íng. Mananom 
Čekanom, MBA z firmy Casspos, a.s. Navrhované riešenia účastníci 
prezentovali pred trinásťdennou porotou zloženou z predstaviteľov 
obchodnej a priemyselnej sféry a vzdelávacích inštitúcii'. Vo finálovom 
kole prezentácií porota vybrala vítäzný tím v zložení: Mikuláš Mesza- 
ros (WEMBA program), Stefka Grozeva (Webster University), 
Jana Čákanyová (FM UK) a Peter Daubner (FM UK). Druhé miesto 
obsadil tím v zložení: Kornel Čajka (WEMBA program), Vincent 
Marra (Webster University), Barbora Stankovičová (FM UK) a Jo
zef Pidík (FM UK). Na tretom mieste sa umiestnil tím vzloženi 
Peter Smižanský (WEMBA program). Alexandru Petrescu (Webster 
University), Ivana Sendecka (FM UK) a Tomáš Gríger (FM UK).

Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo 25. apríla 2034 v hote- 
Fórum za prítomnosti velvyslanca USA v SR Ronalda Weisera. veky- 
slanca Japonska v SR Tojyro Soejima, predstavrteíov FM UK podpor
ného výboru MBA programu, mnohých jeho absolventov a vrcholových 
manažérov popredných slovenských organzacr

Erika Šterbakova, 
koordinátor MBA programov FM UK
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Letná škola slovenského jazyka a kultúry Studia 
Academica Slovaca (SAS) oslávi v tomto roku 
svoje 40. jubileum. Slovakisti a záujemcovia o slo
venčinu a Slovensko z celého sveta sa stretnú 
v dňoch 1. -  21. augusta 2004 opäf v známych 
priestoroch Inštitútu pre verejnú správu v Dúb
ravke. Organizátori pod vedením riaditeľov prof. 
Jozefa Mlacka a Dr. Jany Pekarovičovej zostavujú 
bohatý vedecký, výučbový a kultúrnospoločenský 
program. Už teraz naplno beží príprava zborníka 
prednášok, tvorba obsahu seminárov, tvorivých 
dielní, výber exkurzií po známych turistických mies
tach Slovenska i sprievodných podujatí.

Pri pnležitosti tohto významného jubilea sa usku
toční sympózium pod názvom 40 rokov Studia 
Academica Slovaca, na ktoré sú pozvaní najmä 
bývalí účastníci letnej školy SAS, slovakisti, vyso
koškolskí učitelia, vedeckí a kultúrni pracovníci, 
ktori významným spôsobom prispeli k propagácii 
slovenského jazyka a kultúry vo svete. Svoju účasť 
už prisľúbili viacnásobní absolventi letnej školy 
a priaznivci Slovenska, napnWad profesor Akihiro 
Ishikawa z Japonska, překladatelka Sharda Yadav 
z Indie, či viacerí európski slavisti a slovakisti -  
P. Čučka, S. Pachomová, A. Mašková, K. Lifanov, 
G. Calin, S. Alvarado, M. Papierz, M. Szymczak, 
M. Žiláková a cíalší. I ked sympózium bude mať 
najmä informačný a odbomo-metodický charakter, 
bude zároveň aj fórom spomienok na jednotlivé 
ročníky, na všetkých tvorcov a propagátorov SAS 
v kontexte domácej i zahraničnej slovakistiky, čo 
umocní aj pripravovaný videodokument o SAS-e. 
Súčasťou tematických blokov bude prezentácia 
učebných materiálov a interdisciplinárnych projek-

SAS
jubiluje

STUDIA ACADEMICA SLOVACA
F A C V t.T A S  P r i l l .O S O P ir iC A  

V  N  i  V F R S /T A S  C O M E M A X A  H R A T IS IA V F X S IS

tov a osobitné miesto zaujme problematika slo
venčiny ako cudzieho jazyka.

Jubileum chcú organizátori využiť aj na priblíže
nie úspechov zahraničných slovakistov a bývalých 
účastníkov letnej školy SAS a na slávnostnom 
ceremoniáli, konanom pod záštitou ministra škol
stva a rektora UK, oceniť ich prínos pre rozvoj slo
vakistiky vo svete. Spolu s nimi prevezmú ocene
nia aj viacerí zaslúžilí spolupracovníci SAS-u

Sprievodcom históriou SAS-u bude spomienko
vá publikácia s prfspevkami organizátorov i účast
níkov letnej školy, venovaná zau|ímavým faktom 
o SAS-e. spestrená fotografiami a dokumentáciou 
z kroník SAS-u. ako aj štatistickými údaimi o jed
notlivých ročníkoch.

Na ilustráciu uvádzame zaujímavosti zo štatistiky 
SAS-u: letná škola SAS existuje bez prestávky 
od r. 1965, ked sa ako samostatný letný kurz slo
venčiny vyčlenila z Pražské letní školy slovan
ských studií. Uplynulých 39 ročníkov absolvovalo 
už takmer 5 000 frekventantov (niektorí sa zúčast
nili školy viac ako päťkrát) z vyše 65 krajín sveta, 
napnklad aj z takých pre nás exotických krajín ako 
San Marino, Angola, Jemen, Portoriko či Sudán 
Ale najviac účastníkov v histórii SAS-u vyslalo Ne
mecko.

K zakladateľom letnej školy patril prof. Eugen 
Paulíny a na poste riaditeľa sa okrem neho vystrie
dali prof. Šimon Ondruš a 20 rokov viedol letnú 
školu prof Jozef Mistnk Na príprave jednotlivých 
ročníkov sa doteraz podieľalo viac ako 25 orga
nizačných pracovníkov. K nestorom SAS-u patrí 
doc Peter Baláž, ktorý sprevádzal SAS od |eho 
začiatkov ako lektor i člen vedenia Výučbu zabez
pečovalo spolu 92 lektorov slovenčiny ako cudzie
ho jazyka, za všetkých spomeňme aspoň prof Já
na Sabola a jeho manželku doc Oľgu Sabolovú, 
ktorí pôsobia na SAS-e už viac ako 30 rokov 
Odznelo spolu 1 010 prednášok z oblasti sloven
ského jazyka, literatúry, históne, umenovedy. etno
lógie a iných vlastivedných disciplín

Letná škola Studia Academica Slovaca sa od 
začiatku svojej histórie zapísala medzi známe 
európske letné školy, o čom svedčí ai narasta 
júci záujem zo strany zahraničných účastníkov 
Organizačný tím dúfa. že a| tento jubileiný ročník 
SAS-u zostane verný tradícii a zároveň potvrdí 
svoju výnimočnosť

Mgr. Eva Vojtechova, tajomníčka MC SAS

Škandinavistickú knižnicu obohatil dar švédskeho parlamentu

Ani sme sa nenazdali a po dvoch rokoch, kon
com marca 2004, zavítala na Univerzitu Komenské
ho dalšia významná švédska návšteva. Po kráľovi 
Karlovi XVI. Gustavovi to bol tentoraz predseda 
švédskeho nksdagu, t.j. parlamentu, Bjórn von 
Sydow, Okrem oficiálneho programu na pôde uni
verzity, ktorý obsahoval aj prednášku o Európ
skej únii a Švédsku, prejavil pán Sydow prianie 
stretnúť sa aj so študentmi a učiteľmi švédskeho 
jazyka na Filozofickej fakulte UK, ktorým priniesol 
dar švédskeho riksdagu v podobe knižných pub
likácií. Pretože sa so študentmi stretol už pred 
dvoma rokmi, ked ho sprevádzali výstavou spoje
nou s 50. výročím založenia škandinavistiky, mo
hol si teraz overiť, ako sa zlepšili ich jazykové 
kompetencie. S otvorenosťou jemu príznačnou 
sa s nimi porozprával o štúdiu, o potrebe prekla
dateľov a tlmočníkov, a povedal aj niekolko slov 
ku každej z kníh, ktoré švédsky parlament venoval 
škandinavistickej knižnici.

Okrem románov významných súčasných švéd
skych autorov ocenených viacerými cenami, sú 
medzi knihami mnohé publikácie zamerané na 
históriu a politické reálie Švédska. Sú to vzácne 
knihy, ktoré nebývajú samozrejmou súčasťou 
knižníc, a to ani vo Švédsku. Dozvieme sa z nich 
o zakladateľovi Švédska Gustavovi Vasovi, ale aj

o dobyvateľovi z obdobia Velkošvédskej riše Ka
rolovi XII., ktorého na jeho ťaženiach sprevádzal 
aj slovenský kňaz a spisovateľ Daniel Krman Spo
známe aj osobu významného politika a zaklada
teľa švédskeho parlamentného systému Axeia von 
Oxenstjernu a z novších dejín nechýba publikácia 
o živote, diele a ideách Olafa Palmeho.

Kam konkrétne poputuje knižný dar švédskeho 
riksdagu si členovia delegácie mohli overiť aj pria
mo na mieste, v škandinavistickej knižnici na FiF 
UK. V neoficiálnej časti návštevy sa tu v družnej 
atmosfére porozprávali so študentmi a učiteľmi 
o výučbe švédskych reálií a ponúkli nám, že pre 
obohatenie našej knižnice uskutočnia medzi člen
mi riksdagu súkromnú zbierku kníh krásnej litera
túry i politickej histórie Švédska. A o dva týždne 
skutočne prišlo prostredníctvom slovenského veľ
vyslanectva v Štokholme na fakultu asi 80 cľalších 
kníh. Aspoň telegraficky o ich tematike: švédsky 
model, životná úroveň, prisťahovalecká politika, 
význam demokracie, hlasovacie právo, komunálna 
politika, volebný systém, švédske odbory, otázky 
menovej únie, ktorej Švédsko paradoxne ešte nie 
je členom, velké politické udalosti a významné his
torické a politické osobnosti krajiny, ale i osobnos
ti švédskej kultúry, či dejiny najvýznamnejšieho 
švédskeho denníka Dagens Nyheter. Samozrejme nechýbajú publikácie o dejinách riksdagu a o sú

časnom švédskom parlamentnom systéme a |eho 
perspektívach Osobný prispevok pána Bjóma von 
Sydova k tejto problematike reprezentuje jeho kni
ha Parlamentarizmus vo Švédsku.

To, že švédski politici čítajú kvalitnú beletriu, sig
nalizuje výber kníh zo súčasnej modernej švédskej 
literatúry, ktoré pre nás členovia parlamentu vy
brali zo svojich knižníc. Medzi nimi sú diela oce
nené jednou z najvýznamnejších švédskych cien 
pre krásnu literatúru -  cenou Augusta Strindberga, 
ako napr. P Englunga, ale aj iných autorov, kto
rých slovenskí čitatelia poznajú z prekladovej 
tvorby, ako napr. I. Bergmana, H. Soderberga či 
M. Kandrea. V neposlednom rade diela a| tých au
torov, ktorých možno raz do slovenčiny preložia 
naši študenti švédčiny,

Margita Gáborová, 
Katedra germaniatlky, nederlandlatiky 

a škandinavistiky FIF UK

Ekumenická konferencia
Aula Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK sa dňa 15. mája 2004 stala dejiskom kon

ferencie -  Chápanie obnovy cirkvi v Duchu Svätom, ktorú zorganizovala Ekumenická rada 
cirkví v SR.

V prednášaných témach zástupcovia kresťanských konfesií poukázali na to, ako sa v jednotli
vých cirkvách chápe pôsobenie Ducha Svätého najmä v súvislosti s charizmatickými prejavmi 
cirkevného spoločenstva í jednotlivých veriacich. Z pohľadu rímsko-katolíckej cirkvi hovoril doc. 
ThDr. Jozef Krúpa PhD., z RKCMBF UK a Mgr. Mário Tomášík zo Spoločenstva pri Dóme sv. 
Martina. Evanjelickú cirkev a. v. zastupoval Mgr. Michal Valčo, pôsobiaci na Katedre cirkevných 
dejín EBF UK. Reformovaná kresťanská cirkev vyslala zo svojich radov PhDr, ThDr, Imricha 
Peresa, PhD., z Reformovanej teologickej fakulty v Komárne. Konferenciu moderoval tajomník 
ERC v SR Mgr. Ondrej Prostredník

Miroslav Varga, poslucháč 2. roč. EBF UK
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Martinskí študenti súťažili v znalosti cudzích jazykov
Tohtoročný, v poradí už štvrtý ročník Jazykovej súťaže na JLF UK 

v Martine, ktorý sa uskutočnil dňa 26, apríla 2004, sa tešil velkému 
záujmu študentov a možno s radosťou konštatovať, že mal čo do počtu 
súťažiacich i kvality prezentácií a jazykovej pohotovosti stúpajúcu tendenciu. 
V jazyku anglickom a nemeckom súťažilo spolu 38 študentov všeobec
ného lekárstva a ošetrovateľstva a víťazi na prvých troch miestach boli 
finančne odmenení prostredníctvom Nadácie Dr. Jozefa Lettricha a Občian
skeho združenia pre rozvoj zdravotníckeho vzdelávania v Martine.

V kategórii študentov všeobecného lekárstva zvíťazili:
Jazyk anglický:
1. Iveta Švecová, 1. roč. (History of Medicne)
2. Martin Tkáčik, 4. roč. (Epilepsy)
3. Petra Boleková, 1. roč. (Estrogens)
Jazyk nemecký:
1. Ján Staňo, 1. roč. (Schzophrenie)
2. Paolo Barone, 1. roč. (Familienberatung)
3. Andrej Culba, 1. roč. (Zuckerkrankheit bei Kindern)
V kategórii študentov ošetrovateľstva zvíťazili:
Jazyk anglický:
1. Mária Barošová, 2. roč. (Daily Care of Diabetic Foot)
2. Eva Bednářová, 3. roč. (Yellow Fever)
3. Lucia Posová a Mária Zbojová, 2. roč. (The Nursing Care of Dying 

Patient)
Jazyk nemecký:
1. Martina Pochybová, 3. roč. (Lymphodem)
2. Viera Petruchová, 3. roč. (Gesunde Lebensweise)
3. Žofia Tomaštíková, 3. roč. (Die Venenschwäche)

Radi by sme aj touto cestou zablahoželali víťazom i všetkým súťažiacim 
a vyslovili vdaku pracovníčkam Ústavu cudzích jazykov, ktoré súfaž zor
ganizovali, i všetkým, ktorí sa na jej vedení podieľali. Menovite prof. MUDr 
E. Rozborilovej, CSc., prodekanke JLF UK, prof. L  Lettrichoví, Mgr, I. Jaku- 
bovičovi, doc. MUDr. K. Sršňovej, CSc., prof. MUDr. M. Zibolenoví, CSc., 
doc. MUDr. K. Adamicovej, CSc., slečne Dorothee z Nemecka a p. Ftyanovi 
z Austrálie.

Tešíme sa na 5. ročník súťaže na jar v r. 2005 a už teraz naň študentov 
pozývame.

Prof. MUDr. Štefan Straka. DrSc.

Nová tradícia -  diplomové práce budúcich lekárov
Na LF UK sa 17. mája 2004 uskutočnil už

2. ročník obhajob diplomových prác posluchá
čov 6. ročníka štúdia medicíny.

Slovenská republika sa stala plnoprávnym čle
nom spoločenstva európskych štátov. Pre vysoké 
školy je to výzva k zvýšeniu konkurencie schop
nosti v pedagogickej aj vedeckej činnosti. V ráma 
kompatibility s európskymi lekárskymi fakultami 
sa novinkou na LF UK stala možnosť vypracovať 
diplomovú doktorskú prácu, a to bucf v rámci po
vinne voliteľného predmetu alebo v rámci študent
skej odbornej činnosti.

Nová tradícia diplomových prác študentov po
sledného ročníka štúdia medicíny sa na LF UK 
zrodila v minulom školskom roku. Diplomové prá
ce sú pre našich študentov novou, zatiaľ nepovin
nou a podotýkame, že veľmi náročnou aktivitou, 
ktorá v sebe spája vysokoškolské štúdium a ve

deckovýskumnú prácu v rôznych medicínskych 
odboroch. Väčšina našich diplomantov začala 
s tvorivou vedeckovýskumnou prácou v nižších 
ročníkoch, ako súčasťou študentskej vedecko- 
odbornej činnosti. Obdivuhodné je, že zvládli ná
ročné štúdium medicíny a popritom sa nadchli aj 
pre expenmentálnu a vedeckú prácu pod vedením 
rovnako zanietených učiteľov fakulty alebo od
borníkov z výskumných ústavov SAV. Napriek 
časovej aj technickej náročnosti tejto činnosti 
študenti nielenže prenikli do tajov vedeckej prá
ce, ale získali nové hlbšie vedomosti a zručnosti. 
Súčasne zvládli aj orientáciu v literatúre, v triedení 
faktov a naučili sa ako dokumentovať i spracovaf 
dosiahnuté výsledky do koncízneho vedeckého 
textu. Títo „dobrovoľní’ ' diplomanti dosiahli svojou 
svedomitou prácou, cieľavedomosťou a pracovi
tosťou hlboké znalosti zo študovanej problemati
ky. Veríme, že viacerí z nich sa dalej budú venovať

„poznaniu a poznávaniu" v ráma doktoradskéhc 
štúdia a že z nich vyrastie dalšia generácia mla
dých vedeckých pracovníkov.

Predseda komisie profesor Hulín, ako aj čle
novia komisie a oponenti diplomových p>rác kon
štatovali. že úroveň spracovania aj prezentácie 
diplomových prác boli na veľmi dobrej úrovni 
V tomto roku obhajované diplomové práce mali 
v porovnaní s vlaňajším, prvým ročníkom kvalita
tívne vyššiu úroveň, čo platí aj o samotnej obha
jobe a prezentácii výsledkov. Niektoré z prác 
spĺňajú kritéria dizertačnej práce a ich výsledky 
možno v plnom rozsahu publikovať v renomova
ných domácich alebo zahraničných vedecko-od- 
bomých časopisoch. Veríme, že nastúpený trend 
bude pokračovať a dnes sa už môžeme tešiť na 
budúcich úspešných diplomantov.

Doc. RNDr. Viera Pospíšilová, CSc.

Mobility študentov nemčiny
Ako študent učiteľského odboru, špecializácie nemecký jazyk a literatúra na Katedre nemeckého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK, som sa v roku 

2003 zúčastnil v rámci programu SOKRATESIERASMUS šestmesačného študijného pobytu na Humboidtovej univerzite v Berlíne. Bola to pre mňa pnležitost 
absolvovať spolu s dalšími dvesto študentmi zo sto partnerských univerzít z 26 krajín sveta časť môjho štúdia na najstaršej a na tradície najbohatšej univerzite 
v Nemecku. Tím profesionálnych pedagogických a administratívnych pracovníkov Humboidtovej univerzity organizačne zabezpečil pobyt tak, aby každý šbpen- 
dista popri možnosti intenzívneho využitia vzdelávacieho programu spoznal aj historický, kultúrny a vedecký vývoj Berlína ako európskej metropoly.

Základy medzinárodných bilaterálnych aktivít Katedry nemeckého 
jazyka a literatúry na PdF UK v oblasti študentských mobilít siahajú do za
čiatku 90. rokov minulého storočia. V porovnaní s tradičnými koncepciami 
filozofických fakúlt zameraných na prípravu filológov vznikla vtedy na 
pedagogickej fakulte potreba vytvorenia vhodných modelov aj pre prípra
vu budúcich učiteľov cudzích jazykov. Zrodil sa tak „Spoločný európsky 
projekt TEMPUS 3054 -  Reštrukturalizácia prípravy učiteľov nemeckého 
a anglického jazyka“ medzi Pedagogickou fakultou UK v Bratislave, Hum- 
boldtovou univerzitou v Berlíne a Thames Valley University v Londýne, 
ktorý trval od januára 1993 do augusta 1995. Hlavným cieľom bezmála troj
ročného projektu sa stalo vypracovanie učebných plánov pre dvojodbo- 
rové vysokoškolské štúdium učiteľov nemeckého a anglického jazyka na 
pedagogickej fakulte. Koordinátormi tohto projektu boli doc. PhDr. Mária 
Vajíčková, CSc., (Univerzita Komenského v Bratislave), dalej Dr. Wolfgang 
Miersemann (Humboldtova univerzita v Berlíne) a Dr. Pauline Barr (Thames 
Valley University v Londýne). Projekt sprevádzali konferencie na Slovensku, 
zahraničné sympóziá v Grazi (Rakúsko) a Tubingene (Nemecko), ako aj štu
dijné pobyty študentov a učiteľov na Humboidtovej univerzite v Berlíne 
a na Thames Valley University v Londýne.

Prostredníctvom programov SOKRATES/ERASMUS umožnila Katedra 
nemeckého jazyka a literatúry PdF UK svojim študentom zahraničné stáže

na partnerských univerzitách v nemecky hovoriacich krajinách Európskej 
únie. predovšetkým v Spolkovej republike Nemecko a v Rakúskej republike 
Za obdobie rokov 1999 -  2004 vycestovalo z katedry 18 študentov jedno- 
odborového a dvojodborového štúdia na partnerské zahraničné univerzity 
v Berlíne. Lipsku, Kolíne nad Rýnom, Dráždanoch a vo Viedni. V súčasnosti 
má katedra prostredníctvom fakultného koordinátora a Referátu pre za
hraničné styky PdF UK uzatvorené bilaterálne dohody s Humboldtovou 
univerzitou v Berlíne, s Univerzitou v Dráždanoch. s Univerzitou v Lipsku 
a s Univerzitou v Kolíne nad Ftýnom.

Na partnerských zahraničných univerzitách v Spolkovej republike Nemec
ko zabezpečujú organizáciu a koordináciu programu SOKRATES EFtASMUS 
a starostlivosť o zahraničných študentov, ktorí sa zúčastňujú na tomto 
programe, tzv. akademické úrady pre zahraničné vzťahy Tieto poskytujú pre 
zahraničných študentov nielen odborné poradenstvo v otázkách štúdia 
a manažmente študentských mobilít (štipendium ubytovanie povolenia 
k pobytu), ale zároveň aktívne participujú na rozvoji mterkultumych a spo
ločenských vzťahov medzi domácimi a zahraničnými študentmi popadne 
študentskými organizáciami

Radovan Hakun. 
študent 4. ročníka učiteľstva nemeckeho jazyka 

a literatury PdF UK
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K moderným formám elektronickej výučby -  
dnes o dištančnom vzdelávam a e-learningu

Č o  je  d iš ta n č n é  v z d e lá v a n ie ?
Existujú rôzne definície od rôznych autorov: Dištančné vzdelávanie je  vzdelávací proces, ktorý 

umožňuje oddělit' vyučujúceho a študujúceho v čase alebo mieste, alebo oboje súčasne ... vzde
lávanie bez permanentného osobného kontaktu ... forma riadeného samoštúdia ... plánované učenie/ 
učenie sa na diaľku, pri ktorom sa využíva široké spektrum technológií... technológia, ktorá umožňu
je študujúcemu učiť sa samostatne vďaka samo-inštrukčným materiálom (ako sú špeciálne učebnice, 
cvičebnice, multimediálně balíky) a WWW materiálom ... dochádza len k minimálnemu priamemu 
kontaktu zoči-voči medzi učiteľom (lektorom, tútorom), študentom a ostatnými účastníkmi kurzu 
v otvorenom učebnom stredisku alebo iných vzdialených edukačných inštitúciách, v ktorých sa po
skytujú podporné služby (osobné konzultácie s tútorom poďa potrieb a časových možností). Učebný 
pokrok sa monitoruje písomnými, alebo ináč zaznamenanými cvičeniami zaslanými učiteľovi, ktorý 
ich opravuje a vracia učiacim sa s príslušným komentárom a radou... apod.

Na Slovensku nerozlišujeme pojem „kurz dištančného vzdelávania cez internet“ a „klasickú 
formu diaľkového štúdia“, ked učiteľ či žiak dochádzajú do školiacich centier, pripadne ide o ko
rešpondenčný spôsob štúdia. Obidve formy označujeme ako kurzy dištančného vzdelávania.

Dištančné vzdelávanie v jeho súčasnom modernom ponímaní je prevažne elektronické vzde
lávanie cez internet, bez konfrontácie študenta a učiteľa tvárou v tvár (prezenčne, face to face) zväčša 
vo forme virtuálnych škôl -  tried. Pri tomto druhu vzdelávania sa využívajú špeciálne upravené štu
dijné materiály, spracované väčšinou ako špeciálne učebnice, cvičebnice, multimediálně CD.

S novým pojmom dištančného vzdelávania sú samozrejme spojené aj špecifické pojmy 
Vo všeobecnosti existujú dve formy vzdelávania synchrónna (prebiehajúca v reálnom čase, účast

níci sú v rovnakom čase schopni bezprostredne komunikovať medzi sebou alebo s učiteľmi kurzu) 
a asynchrónna (dotyčný subjekt je prístupný všetkým študentom, ktorí však neštudujú, nekomu
nikujú v rovnaký okamih). Výsledky holandského pilotného projektu ukazujú, že dobré dištančné 
vzdelávanie pozostáva z kombinácie týchto dvoch foriem. Rozumné je používanie 20 % synchrónnej 
a 80 % asynchrónnej formy. Synchrónna komunikácia medzi frekventantmi a učiteľmi kurzu môže 
byť sprostredkovaná videokonferenciou, teda prenosom video a audiosignálu, či už z a na |edno 
alebo viac miest súčasne. Práve v tomto ohľade sa často stretávame s pojmom point to point (bod 
k bodu), čo znamená videokonferenčné spojenie iba dvoch počítačov Existujú programy, ktoré umož
ňujú spojenie viacerých počítačov, tie si však už vyžadujú špeciálny softvér na spracovávanie pnchá- 
dzajúcich údajov, ktoré potom vysielajú jednotlivým účastníkom (napr. reflektory VRVS).

Základný rozdiel je medzi on-line výučbou, ktorá vyžaduje zapojenie pracovnej počítačovej stanice 
do príslušnej siete. Distribúcia učebných materiálov i komunikácia medzi účastníkmi výučby sa deje 
prostredníctvom sieťových komunikačných prostriedkov. Naproti tomu off-line výučba nevyžaduje, 
aby počítač, ktorý študent k výučbe využíva, bol pripojený k nejakej sieti (intranet či internet). Učebné 
materiály sú väčšinou distribuované na pamäťových nosičoch, napr. CD ROM

Č o  je  e - le a rn in g ?
Informačné technológie radikálne rozšírili možnosti vzdelávania Do popredia sa dostal pojem 

e-learning, teda spôsob výučby, k to rý  využíva m ultim ediá lně  technologie, internet a ďalšie 
elektronické médiá pre zlepšenie kvality výučby (Kvétoň). Využitie e-learningu sa nemusí nutne 
viazať len na dištančnú formu vzdelávania, môže slúžiť aj ako doplnok k prezenčnému štúdiu. Vtedy 
hovoríme o zmiešanom vzdelávaní (blended learning). Vo svete éra e-leamingu začala asi po r. 1993, 
v čase rozvoja internetu a webu. U nás sa viaže s r. 1999, kedy sa Fakulta elektrotechniky a infor
matiky Technickej univerzity v Košiciach stala prvou regionálnou inštitúciou v rámci CNAP-Cisco 
Networking Academy programu v Slovenskej a Českej republike.

E-learning je teda elektronické vzdelávanie, ktoré využíva počítačovú sieť na realizáciu, interakciu 
alebo podporu výučby. Počítačovou sieťou sa pritom rozumie lokálna sieť LAN, rozľahlá sieť WAN 
alebo celosvetová sieť internet.

Podľa definície prevzatej zo stránok CISCO, e-learning znamená on-line sprístupňovanie informá
cií, komunikáciu, vzdelávanie a tréning. Poskytuje nové nástroje, ktoré pridávajú hodnotu všetkým 
tradičným metódam výučby -  štúdiu prostredníctvom učebníc, CD-ROM-ov a počítačom podporo
vaným formám výučby. (Táto definícia je však pomerne úzka, nezahŕňa napr. využitie počítačov off-line 
pri výučbe.)

E-learning nenahradzuje klasické triedy, ale ich pozdvihuje na vyššiu úroveň, využívajúc výhody 
nového obsahu a distribučných technológií na umožnenie vzdelávania. Zahŕňa celú škálu aplikácií 
a procesov na distribúciu obsahu vzdelávania prostredníctvom internetu, intranetu/extranetu, audio 
a video technológií, satelitných prenosov ap.

Virtuálna trieda je on-line priestor, kde komunikuje učiteľ so študentmi. Môže mať viacero foriem, 
ide však väčšinou o miesto na serveri, kde je umiestnený softvér sprostredkujúci komunikáciu medzi 
účastníkmi, napr. diskusné fórum, chat, tvorivé dielne apod.

Virtuálna univerzita je server so softvérovým prostredím, ktorý podporuje výučbu po technickej 
stránke. Prostredníctvom internetu rozširuje v multimediálnej podobe študijné materiály, ktoré sú do
stupné pre všetkých študentov pomocou bežných internetových prehliadačov. Tvorí ju súbor viacerých 
e-learningových kurzov a môže predstavovať aj spojenie viacerých virtuálnych tried.
Learning managment system (LMS) je systém na riadenie štúdia, samoštúdia a organizáciu štu
dijných materiálov. Umožňuje priradenie rôznych rolí užívateľom, napr. tvorca, učiteľ a študent, ktorí 
majú k dispozícii v rámci kurzu rôzne práva a nástroje. Tvorcovi poskytuje priestor na zverejňovanie 
študijných materiálov vo forme wordovských súborov, html textov, obrázkov, animácií, videí Prostred
níctvom systému učiteľ zadáva študentom rôzne typy úloh. V systéme je väčšinou zahrnutá aj mož
nosť zadania testu alebo autotestu a ich automatického vyhodnotenia. Školiteľovi zároveň umožňuje 
monitorovanie aktivity jednotlivých študentov, ich hodnotenie, evidenciu a prehľadné zobrazenie dosiah
nutých výsledkov. Systém spravidla obsahuje aj súbor komunikačných nástrojov, ako diskusné fórum, 
on-line chat, interná elektronická pošta, on-line spis alebo poznámky a i. Študent má v rámci LMS 
prehľadný prístup k študijným materiálom, komunikačným nástrojom, testom a zadaniam Zároveň mu 
LMS umožňuje sledovanie vlastného jxistupu v kurze 

V prípade záujmu viac informácií nájdete na www:
w w w . c i s c o . s k http://www.cvtisr.sk/i tl ib/i tl ib022/tetrev.htm 
http//virtuálni osu cz/ http://www. kontis. sk/uvod_coje asp
http://www.vrvs.org/ http://www. rada-rtv. sk/15/15.8. html
http://www.edutools.info

PaedDr. Soňa Bendíková, Mgr. Karla Holá, Mgr. Miroslav Šedivý, 
Katedra základov fyziky a didaktiky FMFI UK

Prišli do zahraničia, 
ocitli sa doma

Práve v čase vstupu Slovenskej 
republiky do Európskej únie sa 
v dňoch 29. apríla -  2. mája 2004 ko
nala na Evanjelickej bohosloveckej 
fakulte UK už po štvrtýkrát konfe
rencia holandských a stredoeuróp
skych protestantských bohoslovec
kých fakúlt.

Výber hlavnej témy konferencie „Bib
lická tradícia, otvorená spoločnosť' bol 
ovplyvnený tak rozšírením EÚ, ako aj 
grantovou úlohou, ktorú v rámci pro
jektu VEGA riešia pracovníci fakulty, 
a ktorá nesie názov „Vztahy k odliš
ným spoločenstvám z hľadiska teolo
gickej etiky.'

Na konferencii sa zúčastnilo 36 za 
stupcov bohosloveckých fakult z Ho
landska. Českej republiky. Rakúska 
Maďarska, Rumunska a Slovenska 
Pozvanie na konferenciu prijala aj po
slankyňa NR SR Ing Edít Bauerova, 
CSc , ktorá predniesla referát na tému 
„Pomoc cirkví pri riešení sociálnych 
otázok', vďaka ktorému zahraniční 
účastníci získali hlbší pohíatl na slo
venskú spoločnosť a jej problémy.

Hlavná téma konferencie bola pod
robne analyzovaná v troch podtémach: 
Európa a globalizácia, Otázka menšín 
a azylantov, Teologické podnety a hľa
danie riešení daných problémov.

Na konferencii odzneli okrem iného 
prednášky prof. Eda Noorta z Gronin- 
genu na tému „Biblická exegéza, jej 
šance a riziká v dobe globalizácie" 
a prof. Gerarda den Hertoga z Apel- 
dooornu na tému „Evanjelium a vý
zva novopohanstva v dnešnej Eu
rópe“ . V rámci vystúpení domácich 
účastníkov odznela prednáška prof. 
Juraja Bándyho „Cudzinci v Starej 
zmluve“ , prof. Igora Kišša „Ján Ámos 
Komenský ako Európan“ a as. Moni
ky Zaviš -  Rajčanovej „Otvorená spo
ločnosť a exkluzivita ľudí postihnutých 
chorobami.“

Zahraniční účastníci konferencie mali 
možnosť prezrieť si pamätihodnosti 
Bratislavy a prežili s nami slávnostné 
chvíle vstupu do EÚ. Ako konštatovali 
holandskí účastníci, koncom apríla pri
cestovali do Bratislavy ako do zahra
ničia, ale po 1. máji sa tu ocitli ako 
doma. Piata medzinárodná konfe
rencia holandských a východoeuróp
skych protestantských teologických 
fakúlt sa uskutoční o dva roky v Ho
landsku.

Prof. ThDr. Juraj Bándy
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Využitie funkcie VLOOKUP v ECTS systéme hodnotenia

Pri záverečnom hodnotení práce študenta sa často stretávame s monotónnou prácou pri spočítavaní celkového počtu bodov, ktoré študent získa 
v priebehu semestra, prípadne počas skúšobného obdobia a pri priraďovaní celkového hodnotenia. Ručne spočítavame výsledky jednotlivých testov, skúšok 
a potom im priraďujeme záverečnú známku.

Pomôckou na zrýchlenie práce pedagógov je program Excel, ktorý po
núka jednoduché spracovanie výsledkov a priradenie záverečného výsled
ku, bez manuálneho počítania. Pri priraďovaní hodnotenia existuje možnosť 
použitia logickej funkcie IF, ale Excel ponúka oveľa elegantnejšie riešenie 
pomocou vyhľadávacích funkcií.

Skúsime si popísať jednoduchý príklad prostredníctvom využitia vy- 
hľadávacej funkcie VLOOKUP.

Chceme napr. získať celkové hodnotenie práce študenta za uplynulý rok 
(semester) s hodnotením od 0 do 100 bodov, pričom na hodnotenie ab
solvovania predmetu je klasifikačná stupnica A, B, C, D, E, F. Jednotlivé 
stupne klasifikačnej stupnice sú priznávané na základe uplatňovaného 
bodového systému ECTS, ktorý odráža stupeň úspešnosti absolvovania 
predmetu:

91 -  100 bodov -  výborne = A
° B- veľmi dobre •

- dobre =  C
- uspokojivo = D
- dostatočne = E
- nevyhovel = F resp. Fx

Pripravíme si jednoduchú tabulku, so stĺpcom meno, test 1, test 2, spolu 
a celkové hodnotenie (obr. 1).

81 -  90 bodov 
73 -  80 bodov 
66 -  72 bodov 
60 -  65 bodov 

0 - 5 9  bodo
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Na výpočet súčtu v bunke E5 použijeme funkciu AutoSum, ktorú spus
tíme tlačidlom AutoSum v štandardnej lište nástrojov programu Excel (viď 
obr. 2).

skupina 12

meno test 1 test2 spolu celkové hodnotenie
Ján 12 55
Michal 19 40

Ferdinand 17 62
Zuzana 20 78
Alena 18 63

Format Tools Data Window Help

a  v \ * ote H  j O  . c -x - I X y  i i i i  ti

' 10 H B i U i I I S i B ®  %  J 4

.Obr. 2

Excel sám odhadol, že si prajeme vypočítať súčet rozsahu C5:D5, a pre
to vložil funkciu =SUM(C5:D5). Pokiaľ umiestnime tabulku na inú pozíciu 
na liste, ako je uvedené v príklade, vzorec sa samozrejme zmení. Jeho argu
mentmi bude iný rozsah, v závislosti od polohy tabulky.

Potom už len stačí využiť automatické vypĺňanie. Po priblížení sa kur- 
zorom do pravého dolného rohu bunky E5 sa kurzor zmení na krížik. Po 
kliku myšou pravým tlačidlom na tento krížik a zatiahnutím cez bunky 
E5:E9 (viď obr. 3), Excel do buniek v stĺpci E vloží vzorce =SUM(C6:D6), 
=SUM(C7:D7)...=SUM(C9:D9)

Fía Ed*  r « "  Insflr: Format Ic d s  Eata Vfndow tjep 

‘ ArW - 10 ■ B /  g  f  I  ]  i í *  i *  _
: o c # H t í ! § a ?  « -  r-

E5 ' I = =SUM(C5D5)
A B _ D ...E I F G

1
2

3 skupina 12
4 meno test 1 test2 spolu celkové hodnotenie

Ján

Michal
12
19

« l
48 - %

7 Ferdinand 17 62

8 Zuzana 20 78
S Alena 18 63
10
11 Obr 3

Pripravíme si novú tabulku (podľa obr. 4), do ktorej si vložíme jednotlivé 
stupne klasifikačnej stupnice.

k rité riá ce lkové  h o d n o te n ie
F

60 E
66 D
73 C
81 B
91 A

Do bunky F5 vložíme vzorec =VLOOKUP(E5;HS4:IS9;2), ktorý nám za
bezpečí vloženie celkového hodnotenia z pripravenej tabulky. Potom stačí 
opäť využit krížik na automatické vyplňovanie v pravom dolnom rohu bun
ky a zatiahnuť cez rozsah F5:F9. Do buniek v stĺpci F (celkové hodnotenie) 
sa vložilo hodnotenie z popravenej tabulky klasifikačných stupňov. Excel do 
týchto buniek vložil funkcie:
=VLOOKUP(E6;HS4:IS9;2), =VLOOKUP(E7;HS4:IS9:2)..„ 
=VLOOKUP(E9;HS4:IS9;2).
Tento spôsob počítania je oveľa rýchlejší a jednoduchší a je veľmi vhodný 
pre kreditný systém.

Doc. RNDr. Michal Greguš, PhD., Mgr. Eleonóra Beňová

Aj pred 85 rokmi univerzita dlhovala za energie

Prvé zasadnutie Akademického senátu UK sa 
uskutočnilo dňa 20. novembra 1919 v zasadacej 
sieni dekanátu LF UK na Špitálskej ul. 52. Program 
schôdze bol veľmi rôznorodý a zaujímavý. Riešili 
sa niektoré personálne otázky, akými boli napr. 
vymenovanie JUDr. Antonína Dvořáka za riaditeľa 
univerzitnej kancelárie, Jana Emlera za vládneho 
komisára Univerzitnej knižnice, Václava Budila, ne
skôr jedného zo zakladateľskej generácie českých 
právnikov na UK, za hlavného rektorátneho oficiála, 
Ferdinanda Dänemarka a Josefa Hošeka, bývalých 
legionárov, za vrchného pedela, resp. pedela le
kárskej fakulty. Senát prerokoval aj splatnosť ne
zaplatených účtov predchodkyne univerzity za 
tovar a energiu -  za elektrinu bol nedoplatok až 
80 660,35 Kč. Univerzita však tieto dlhy nemohla

Zaujím avosti z  prvého rokovania senátu

zaplatiť, pretože všetky financie Alžbetínskej univer
zity boli vinkulované na vkladnej knižke vo filiálke 
Všeobecnej uhorskej úverovej banky v Bratislave 
na Zoltána Melczera, bývalého univerzitného kon
trolóra. Ten však odišiel do Maďarska a univerzita 
nemohla s peniazmi disponovať. Požiadala preto 
MšaNO o zálohu na krytie najpotrebnejších vý
davkov, ktorú jej ministerstvo poskytlo vo výške 
110 000 Kč. Senát dokonca odpovedal aj na žia
dosť Vojenskej zásobárne v Bratislave o prepoži
čanie pivničných priestorov budovy Univerzitnej 
knižnice na uloženie zemiakov. Žiadosti však nevy
hovel, pretože pivnicu ,./iž před tím zabral poštovní 
erár jako skladiště pro telegrafické a telefonní po
třeby'. Od firmy Neuman schválil senát nákup 
dvoch vagónov palivového dreva, jeden pre rekto

rát a druhý pre dekanát za 4 927 Kč. Prof. Spilkovi 
schválil äánok, v ktorom oznámi veřejnost, že vy
učovacím jazykom na novozriadenej univerzite 
bude jazyk česky a slovenský K inojazyčným do
kumentom majú byť pripojené úradne overene 
české alebo slovenské preklady. Rektor tiež oboz
námil pntomných so stanoviskom MšaNO o pre
najímaní bytov v Schiffbeckovom palaa (terajšia 
budova dekanátu LF UK) pre zamestnancov Štát
nej nemocnice a o úmysle ministerstva odovzdať 
budovu do správy nemocnice. Senát jednohlasne 
schválil prenajímať niektoré miestnosti so štvrť
ročnou a polročnou výpovednou lehotou, ale 
k odovzdaniu budovy do správy nemocnice zaujal 
odmietavé stanovisko

V C sáder
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Ochrana hmotného kultúrneho dedičstva národa z každej oblasti spoločenského života je základom pre dálšie generácie. Uchovanie 
dokumentácie v každom vedeckom centre má svoju historickú hodnptu a dáva prehľad o úrovni vzdelania prostredníctvom používanej 
študijnej literatúry, didaktických pomôcok, prebiehajúcom výskume a pod.

Význam uchovania didaktických pomôcok
Požiadavka názornosti vo vyučovacom  procese bola jedným  z pia

tich atribútov, pre línajúcich sa celým  pedagog ickým  die lom  Jána 
Am osa Kom enského, ktorý ako prvý začlenil v 17. kap ito le Velkej 
didaktiky do systému desiatich pedagogických zásad svoje tzv. „zlaté 
pravidlo": „...aby všetko bo lo predvádzané všetkým zmyslom, ako je  
možné. Totiž veci viditeľné zraku, poču te ľné  sluchu, vonné čuchu, 
chutnatelhé chuti a hmatateľné hmatu; a ak je  možné vnímat naraz 
viacerými zmyslami, nech sú predvádzané viacej zmyslom..." Prioritu po
sudzovania v názornom vyučovaní prisudzuje najmä zrakovému a slu
chovému vnímaniu. Zásadu názornosti najlepšie uplatnil vo vlastnej 
pedagogickej praxi -  v preslávených učebniciach reálií a latinského 
jazyka Orbis pictus (Svet v obrazoch). Podobne obraz k didaktickým 
účelom využil J. A. Komenský v učebnici latinského jazyka Janua lin- 
guarum reserata (Dvere jazykom otvorené), ktorá sa ešte za jeho 
života rozšírila po celom svete, pretože bola preložená do mnohých 
jazykov a vydaná takmer dvestokrát.

V duchu výučby J. A. Komenského, pod vplyvom vedeckého rozvoja 
a nových technických inform ácií mali pedagógovia na všetkých stup
ňoch škôl ťažkú úlohu: skvalitn iť učebné osnovy a vyučovanie 
vydávaním nových, kvalitnejších a dokonale jších učebníc, učebných 
pomôcok a pn'ručiek, a tak napomáhať trvalému upevňovaniu znalostí 
študentov. D idaktický obraz, cha rakte ris tická  učebná pom ôcka pre 
hromadné vyučovanie, zohrala v modernizačnom procese výučby na 
všetkých školách významnú úlohu. Pod pojm om  didaktický obraz 
rozumieme väčšinou model prístroja, prípadne jeho časti, ktorý svojím 
obrazom a formou spĺňa učebné a výchovné ciele vyučovacieho pro
cesu. Po obsahovej stránke by mal predovšetkým spĺňať požiadavky 
vierohodnosti, jednoduchosti a zreteľnosti, funkčnosti a zároveň i este- 
tičnosti zobrazenej skutočnosti, ktorá bezprostredne súvisí s učebnou 
náplňou daného predmetu.

Na Slovensku značnú časť didaktických pom ôcok využívaných vo 
vyučovacom procese na rôznych typoch škôl sústreduje Slovenské 
technické múzeum v Košiciach. V spolupráci s rôznymi školskými pra
coviskami umožňuje širokej verejnosti, aby sa oboznámila s úrovňou 
didaktickej techniky, ktorá bola vo vyučovacom  procese používaná 
v rôznom historickom  období. V roku 2004 je v múzeu aktuálna ex
pozícia pod názvom „Fyzika v ško le  včera, dnes a zajtra“ , spojená 
s demonštráciou fyzikálnych pokusov, ktorá bola pripravená ^ s p o lu 
práci s Katedrou didaktiky fyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Ko
šiciach.

Stála a m imoriadne zaujímavá expozícia, ktorá sa zaoberá dejinami 
špeciálneho školstva na Šlovensku, je v Múzeu špeciálneho školstva 
v Levoči. Toto unikátne múzeum nadväzuje v rámci zbierkotvornej č in
nosti kontakty so špeciálnym i školam i, organizuje a spolupodieľa sa 
na poriadaní variabilných tematických výstav pre zdravotne postihnuté 
deti. Slúži tiež ako konzultačné centrum pre poslucháčov špeciálnych 
pedagogických aprobácií.

Od založenia prvých ústavov na LF UK bola aj v medicínskom  
štúdiu patrná snaha čo najviac priblížiť daný výučbový predmet, 
a to  tak vytváraním didaktických obrazov, vydávaním učebníc, ako aj 
zhotovovaním modelov, ktoré si zachovávali štrukturálnu podobnosť 
so skutočnosťou. Vyučujúc i jedno tlivých  predm etov si sam i museli 
písať učebnice, m etodické knihy a vyrábať učebné pomôcky, aby čo 
najviac názorne priblížili učivo študentom .

Didaktické prostriedky pre výučbu teoretických a klinických pred
metov na lekárskych fakultách tvoria súbor všetkých materiálnych za
riadení v teoretickej i praktickej výučbe.

V rámci príslušného obdobia možno didaktické prostriedky hodnotiť 
z hľadiska technického, z hľadiska teórie informácií, z pedagogického, 
psychologického, medicínskeho hľadiska a pod. Úlohou m ateriálnych 
didaktických prostriedkov v procese lekárskeho vzdelávania je priblížiť, 
odhaliť a konkretizovať, doplniť, sprehľadniť a fixovať poznatky získané 
slovne alebo opisom vo forme vedomostí, zručností a návykov, posto
jov a rozvinutých schopností.

Učebné pom ôcky vo všeobecnosti poznáme základné a špeciálne. 
V teoretických disciplínach medicínskeho štúdia sa používajú základné 
didaktické pom ôcky:
-  preparáty, vzorky, zbierky,
-  modely zobrazujúce princíp alebo stavbu orgánu,

-dvo jrozm erné  zobrazenia, ktoré um ožňujú zobraziť určité procesy 
v ľudskom organizme v konkrétnej podobe alebo graficky (obrazy, 
schémy, fotografie),

-zvu kové  pom ôcky (m agnetofónový pás, film, videozáznam a pod ), 
-te x to vé  pom ôcky -  učebnice, učebné texty, atlasy, tabulky.

Špeciálne učebné pom ôcky odrážajú charakter jednotlivých m edi
cínskych predmetov. Sem patria:
-  preparáty laboratórnych zvierat.
-  pitva ľudského tela (anatómia, pato logická anatómia, súdne lekár

stvo),
-  laboratórne metodiky (chémia, m ikrobiológia, hygiena).
-  experimentálne merania (lekárska fyzika, fyziológia, patologická fy 

ziológia),
-š p e c iá ln e  laborató rne zariadenia používané vo výučbe klin ických 

predm etov.
Používanie d idaktických pom ôcok zvyšuje efektívnosť výučbového 

procesu, um ožňuje individuálny prístup k študentom, re š p e k tu j ich 
odlišnosti, podporuje pamäť Efektívna výchova a vzdelanie na lekár
skych fakultách sa zaklada|ú predovšetkým na kvalite prípravy vyučo
vacieho procesu.

Jeden z prvých ústavov, ktorý začal pôsobiť na pôde novovzniknu- 
tej Lekárskej fakulty UK. bol Ustav lekárskei fyziky Tento ustav bol 
v predmníchovskom Československu ledmym profesionálnym vysoko 
školským fyzikálnym pracoviskom  na Slovensku Vznikol v šk roku 
1923/24 a jeho prednostom  sa stal prof. PhDr Viktor Teissier Z čias 
jeho pôsobenia na ústave sa z rozsiahlych vědecko pedagogických 
aktivít dodnes zachovali fyzikálne prístroje učebná literatúra a didak 
tické pomôcky, ktoré tvorili bázu praktickei výučby lekárskei fyziky na 
lekárskych fakultách v Českosiovenskei republike Do dnešných dni 
sa podarilo zachovať iba časť z nich neopotrebovanu a neznehodno 
tenú, ktorá tvorí základ zbierkového fondu Muzea fyzikálnych prístrojov 
Ústavu lekárskej fyziky a biofyziky LF UK. Su to  unikátne meracie 
prístroje používané vo výskume, učebné pom ôcky zhotovené svoj
pom ocne a prístroje zo začiatku storočia pre lekársku diagnostiku 
a terapeutiku. Okrem trojrozmerných pom ôcok zahŕňa zbierkový fond 
učebnice lekárskej fyziky, fotografie profesorov a vedeckých pracov
níkov pôsobiacich na ústave. Dokumentácia úrovne fyzikálnych pom ô
cok počas celej existencie pracoviska sa zachovala v obrazových 
materiáloch. Popri rozsiahlych vedeckých kontaktoch s pracoviskami 
v zahraničí ústav spolupracoval od svojho vzniku aj s firmami ako bolí 
ZEISS, SARTORIUM a i., od ktorých získal unikátne prístroje, ktoré sú 
uložené v prístrojovom múzeu ústavu.

Medzi najhodnotnejšie svojpomocne vyrábané exponáty patrí kolek
cia modelov kĺbov, ktoré prof. V. Teissier zhotovil vo vlastných dielňach. 
Ich didaktickú hodnotu ocenil svojou zákazkou Anatomický ústav Le
kárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe (1937). Slúžia na demon
štráciu kĺbových spojení kostí, akým i sú: rotačné, valcové, skrutkové 
a zložené. Ďalej sa zachovali plynové trubice: kanálová trubica na de
monštráciu kanálového žiarenia (žiarenie ionizovaných zbytkov plynov 
v trubiciach). Katódová trubica, ktorá slúžila na meranie náboja elek
trónov, elektrónová lampa, používaná ako usm erňovač striedavého 
elektrického prúdu a róntgenova lampa, ako klasický zdroj róntgenové- 
ho žiarenia. Medzi zaujímavé exponáty patria rovinné a guľové zrkadlá 
na stojanoch slúžiace na demonštráciu zobrazovania zrkadlami, Ruhm- 
korffov induktor, zdroj na vznik Foucaultových prúdov a galvanofara- 
dizáciu. Z meracích prístrojov sú to  zrkadlový galvanom eter s lampou 
na meranie prúdov 10 -  11 A, D uboscquov kolorim eter na meranie 
koncentrácie roztokov využitím absorpcie svetla vo farebných rozto
koch, W heatstonov článok anglickej výroby, slúžiaci ako normál pri 
porovnávaní elektromotorických napätí, galvanometer dánskej vyroby 
zo začiatku m inulého storočia, term ograf s hodinovým  strojčekom, 
barometer s hodinovým strojčekom, binokulárny m ikroskop so sadou 
objektívov ap.

Snahou súčasného vedenia LF UK je zbierkový fond dálej rozši
rovať s cieľom nielen získať celkový obraz o úrovni pedagogickej 
a vedeckej práce jednotlivých ústavov od ich založenia až po sú
časnosť, ale vedecky ho rozvíjať vytváraním modernej didaktickej 
techniky.

Elena Ferencová, Elena Kukurová, 
Ústav lekárskej fyziky a biofyziky LF UK
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Medzi 24 odborm i štúdia, ktoré Univerzita tretieho veku pri UK ponúka seniorom, je  aj kurz jogy. Patrí vlastne k najstarším kurzom, pretože 
prvýkrát sa seniori stre tli p ri Joge na karimatkách v akademickom roku 1992/93. Či pravidelné cvičenie jogy prispieva k zlepšeniu kvality života 
poslucháčok U TV, sa stalo aj predmetom výskumu, ktorého čiastkové výsledky dnes uverejňujeme.

Úspech jogy u seniorov
Skúmaný súbor tvorilo 34 žien, poslucháčok predmetu Joga na UTV, 

ktoré v rokoch 2001 -  2003 absolvovali deväťmesačný cvičebný program 
regeneračných a kompenzačných jogových cvičení. Cvičenia sa konali 
pod odborným vedením dlhoročného cvičiteľa jogy od septembra do mája, 
a to dvakrát do týždňa, vždy 90 minút. Po ukončení celého cvičebného 
programu jeho účastníčky dobrovoľne vyplnili anonymný dotazník o tom, 
ako jogové cvičenia ovplyvnili ich telesnú kondíciu a psychický stav.

Priemerný vek cvíčeniek bol 63,4 rokov, najmladšia mala 52 a najstaršia 
85 rokov. Na základe kritéria veku sme rozdelili súbor na dve skupiny: vek 
do 61 rokov a vek 62 rokov a viac. Taktiež sme si všimli, že v období, kedy 
cvičenky boli ešte zamestnané, prevažovala u takmer dvoch tretín žien 
duševná činnosť, zvyšné ženy mali striedavú duševnú i telesnú pracovnú 
činnosť. U žiadnej z nich však nebola pracovná činnosť spojená so stojom 
alebo chôdzou.

Ukázalo sa, že pravidelnej -  najmenej jedenkrát týždenne vykonávanej 
telovýchovnej alebo športovej aktivite sa v minulosti venovali takmer dve 
tretiny žien. V období pred začiatkom nášho experimentu sa turistike 
najčastejšie venovala mladšia veková skupina a ženy s duševným charak
terom práce, staršie ženy uprednostňovali domáce cvičenia a nepravidelné 
sezónne pohybové aktivity uviedli prevážne staršie cvičenky s duševným 
charakterom práce.

Takmer všetky cvičenky (93,8 %) sa s jogou stretli prvýkrát a ešte pred 
začiatkom experimentu sa vyjadrili, že od pravidelného cvičenia jogy oča
kávajú predovšetkým zlepšenie psychickej pohody (od 83,3 % do 93,8 %) 
a zvýšenie telesnej kondície (od 83,3 % do 90,9 %), a to bez rozdielu veku 
a charakteru práce. Z ostatných alternatív cvičenky uvádzali radosť zo života 
(37,5 %), sebauspokojenie (31,3 %), či spoločenský kontakt (25 %).

Po ukončení cvičebného programu sme na otázku, či účasť na cvičení 
splnila ich očakávanie, dosťali jednoznačné odpovede. V 32 prípadoch ženy 
odpovedali kladne, dve ženy sa vyjadrili, že čiastočne a žiadna z nich ne
odpovedala negatívne. Podľa všetkých cvičeniek boli realizované cvičenia 
primerané ich zdravotnému stavu a veku. Treba dodať, že doplňujúce

cvičenia, zamerané na rozvoj pohybových schopností, väčšina cvičeniek 
odmietla zaradiť do cvičebného programu.

Najpodstatnejšia bola pre nás odpoveď na otázku, „čo Vám prinieslo cvi
čenie jogy“. Najviac preferované boli odpovede, že cvičenie jogy prispelo 
k zlepšeniu psychickej pohody a telesnej kondície, a to vo všetkých skupi
nách žien. Zlepšenie psychickej pohody pozorovala viac skupina s dušev
ným charakterom práce a skupina do 61 rokov. Zlepšenie telesnej kondície 
najzreteľnejšie zaznamenali cvičenky vo veku 62 a viac rokov, no pocit jej 
zlepšenia je vysoký u oboch skupín žien (nad 90 %). Z ďalších najčastejšie 
uvádzaných alternatív to bola v obidvoch skupinách radosť zo života (38,9 % 
až 50 %), účasť v dobrom kolektíve (25 až 50 %) ä  sebauspokojenie (31,3 % 
až 38,9 %). Nižšie zastúpenie mala možnosť spoločenského kontaktu (8,3 % 
až 13,6 %).

Všetky cvičenky boli presvedčené, že prostredníctvom jogy je možné 
udržiavať dobrý zdravotný stav a boli rozhodnuté, že budú pokračovať v cvi
čení jogy aj po skončení cvičebného programu.

Na základe ich odpovedí môžeme teda dedukovať, že realizovaný cvičeb
ný program bol na takej najmä didaktickej a motivačnej úrovni, že zanechal 
u cvičeniek jednoznačne pozitívne pocity a súčasne potvrdil možnosť 
využívania jogových cvičení na zlepšovanie zdravotného stavu Zaujímavé 
je aj jednoznačné odhodlanie všetkých respondentiek pokračovať v dal- 
šom cvičení jogy, čo poukazuje na pozitívnu motiváciu k pohybovo aktív
nejšiemu spôsobu života. Realizovaný program môžeme teda považovať za 
mimoriadne úspešný, pretože jednoznačne prispel k zvýšeniu kvality života 
žien. Zároveň sa potvrdil náš predpoklad, že úmerne so zvyšovaním veku 
a poklesom bežných športových aktivít sa otvára vhodný priestor pre 
aplikáciu jogy, pretože pomocou pomalého, jemného cvičenia vykonávané
ho vnímavo a relaxačné, sa môžu citlivo rozvíjať a udržiavať všetky systémy 
staršieho organizmu v dobrej kondícii.

PaedDr. Juraj Gajdoš, odborný asistent PraF UK

Čo Vám prinieslo cvičenie Jogy (podľa veku cvičeniek)
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Diplomové koncerty
V Pálťťyho paláci na Zámockej ulici sa dňa 23. februára 2004 konal diplomový koncert Moniky 

Balejovej, absolventky jednoodborového štúdia Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty
UK. Pod pedagogickým vedením PaedDr. M. Gajdošovej, PhD., klaviristka naštudovala diela Baldassa- 
ra Gaiuppiho, Wolfganga Amadea Mozarta, Sergeja Prokofieva a Johanessa Brahmsa. Pri interpretaci: 
brahmnsových skladieb spoluúčinkoval klavirista Branislav Malatinský, študent VŽMU.

Zmysel pre detail, dynamické kontrasty pretavené do skvelej výstavby melodických oblúkov a dyna
mických gradácií boli dôkazom odbornej erudovanosti klaviristky. Skladby v jej interpretácii vyzneli po 
technickej i výrazovej stránke presvedčivo a s plným muzikantským zanietením

Druhý diplomový koncert Dušana Zelenáka, študenta jednoodboroveho štúdia Hudobnej vý
chovy na Katedre hudobnej výchovy PdF UK, sa uskutočnil dňa 18. marca 2004 v priestoroch 
MO SR. Vedúcou diplomového koncertu bola Mgr. art. Jaromíra Púčiková, PhD. Spolu s klarinetistom 
Dušanom Zelenákom účinkovala aj Vojenská hudba ozbrojených síl SR.

Na tomto diplomovom koncerte zazneli skladby popredných hudobných skladateľov z rôznych 
historických období, v ktorých dominantným nástrojom je sólový klarinet. Výber skladieb bol zame
raný na prezentáciu interpretačných možností tohto hudobného nástroja s dôrazom na rôznorodosť 
hudobných štýlov. Skladby v interpretácii Dušana Zelenáka vyzneli po technickej i výrazovej stránke 
veľmi presvedčivo.

Želáme obom našim absolventom  úspešné zavišenie štúdia a veľa osobných, um eleckých  
a pedagogických  úspechov.

PaedDr. Rudolf Bencl, Katedra hudobnej výchovy PdF UK
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Predbehnuté životné jubileum  
profesora Michala Valenta

Emeritný profesor MUDr. Michal Valent, DrSc., -
vedúci vedecký pracovník, riaditeľ Parazitologic- 
kého ústavu LF UK v Bratislave, vedúci Oddelenia 
klinickej parazitológie Dérerovej nemocnice s poli
klinikou v Bratislave, čestný člen Slovenskej 
lekárskej spoločnosti, Česko-slovenskej, Českej 
a Slovenskej gynekologicko-pôrodnícktej spoloč
nosti, Polsgieho Towarzystwa Ginekologicznego, 
vedecký sekretár SGPS SLSod roku 1969, bývalý 
predseda Sekcie pre infekčné choroby v gyneko
lógii a pôrodníctve SGPS, člen ESIDOG a ISIDOG, 
FIGO, EAGO, člen viacerých redakčných rád od
borných a popularizačných časopisov, zakladateľ 
a šéfredaktor časopisu Praktická gynekológia, 
autor a spoluautor knižných publikácií, vedecko- 
odborných časopiseckých a zborníkových prác 
doma aj v zahraničí, aktívny popularizátor vedy 
a zdravotnej výchovy, čestný predseda Spoloč
nosti pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodi
čovstvu v SR, člen ústrednej rady Akadémie vzde
lávania v SR.

Rodák z Lutily pri Žiari nad Flronom, pochádza 
zo sedemdetnej rodiny. Do Bratislavy prišiel 1. sep
tembra 1939 ako 10-ročný. V roku 1948 maturoval 
na 1. štátnom gymnáziu na Grósslingovej ulici 
a promovaný bol v roku 1953 na LF SU v Brati
slave. Počas lekárskych štúdií pracoval na nie
ktorých klinických pracoviskách ako voluntér, 
ku koncu štúdia ako pomocná vedecká sila u pro
fesora Svetozára Štefánika na Ženskej klinike.

Po promócii začal pracovať ako sekundárny 
lekár na novootvorenej II. ženskej klinike LF UK, 
FN na Šulekovej ulici v Bratislave, kde absolvoval 
špecializačné atestácie I. a II. stupňa zo ženské
ho lekárstva a 1. januára 1957 sa stal odborným 
asistentom. Vrakoch 1961 -  1963 bol zástupcom 
primára Ženského oddelenia OÚNZ Bratislava- 
vidiek na Partizánskej ulici. Dňa 29. decembra 
1963 začal pracovat ako vedecký pracovník Pa- 
razitologického ústavu LF UK pod vedením profe
sora Vršanského a počas pôsobenia na ženských 
oddeleniach sa okrem liečebno-preventívnej čin
nosti venoval povinnostiam pedagogickým -  vý
učbe gynekológie a pôrodníctva. Intenzita jeho 
vedeckej činnosti sa odráža v počte takmer 360 ve- 
decko-odborných prednášok a do 350 publiká
cií z parazitologickej problematiky v gynekológii 
a pôrodníctve. Obhájil kandidátsku, habilitačnú 
a dizertačnú prácu veľkého doktorátu a v roku

-** * - v  40

1988 bol menovaný univerzitným profesorom pre 
lekársku parazitológiu. Podieľal sa na výchove 
mladých vedeckých pracovníkov, viaceri a| zahra
niční občania obhájili u neho prácu a získali titul 
CSc.

Profesor Valent sa vynikajúco osvedčil pn orga
nizovaní významných vedeckých poduiatí s me
dzinárodnou účasťou, bol generálnym sekretárom 
viacerých sympózií. Ako 35 ročný sa od 29. januá
ra 1969 stal vedeckým sekretárom SGPS SLS 
a v období rakov 1989 -  1990 vykonával aj funkciu 
predsedu tejto spoločnosti. Má nemalú zásluhu 
na súčasnej schôdzkovei aktivite spoločnosti, 
na zachovávaní tradícií slovenského ženského 
lekárstva -  na poriadaní Štefánikovho dňa, Pon- 
ťuchovho večera, Bárdošovho memoriálu, Dňa 
primára MUDr. Jána Straku, Bienále prof. Šeligu. 
Zaslúžil sa aj o realizáciu viacerých pamätných 
medailí.

Za svoju všestrannú angažovanosť dostal profe
sor Valent mnohé ocenenia. Je známe, že udržuje 
priateľské kontakty s našimi významnými výtvar
nými a inými umelcami, je pravidelným návštevní
kom vernisáží a výstav. V ostatnej dobe zúročuje 
svoj široký rozhľad a výbornú pamätlivosf v Kabi
nete histórie medicíny na Slovenskej zdravotníckej 
univerzite.

Prof. MUDr. Michal Valent, DrSc., i ked je vynika
júci odborník v gynekológii a pôrodníctve, naviac 
s rozšírenou odbornou a vedeckou gradáciou a pô
sobivosťou v odbore lekárska parazitológia, bol 
a je v prvom rade človek. Človek, ktorý mal trpez
livosť vypočuť si všetky trápenia svojich pacien
tov, pre ktorých už len rozhovor s ním znamenal 
úľavu a nádej na uzdravenie.

Keď by sme sa obzreli späť, mohli by sme kon
štatovať, že velkú časť bratislavčanov strednej 
generácie „vítal" do života a usiloval sa o hladký 
priebeh ich prichodu na svet. Tí, ktorí ho poznajú, 
vedia, že veľa žien sa vyjadruje s uspokojením 
o jeho prfstupe k nim pred operáciou a p>o nej, ale
bo o pôrode bez komplikácií A to je po odbornej 
stránke to najväčšie a najkrajšie ocenenie posla
nia. ktoré každý lekár m á ale nie každý ho tak na
plní ako profesor Valent

Jeho vynikajúce povahové vlastnosti, veselá 
letora a ochota pomáhať, ako aj |eho uvedome
nie si odbornej pospolitosti ho viedli k tomu. že 
venoval velkú časf svojho voľného času rozvoiu 
odbornej Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej 
spoločnosti Už viac ako 35 rokov sa usiluje 
o odbomy a spoločenský život tohto odboru v rám
ci Slovenskei lekárskei spoločnosti tak v b ý v a l o m  

česko-Slovensku. tak aj v Slovenskej repubkke 
Ako vedecký sekretár je pufrom vedeckých a od 
borných akcii tohto odboru Jeho činnosť nada 
lei prispieva k udržiavaniu úrovne napredovania 
a k vzájomnei výmene skúsenosti odborníkov gy. 
nekológov

Profesor Valent. medzi priateľmi M itko . má 
okrem iných jednu vzácnu vlastnosť Dokáže oži
viť nádej, dokáže povzbudiť Jeho smiech a s hu
morom riešené situácie mu v živote pomáhali 
presviedčať aj skeptikov, že aj zajtra vyjde slnko. 
Ako občan sa nikdy neusiluje vyniknúť za každú 
cenu, do popredia a spoločenského vedomia ho 
posúva trvalo húževnatá a vždy vynikajúca práca.

Akoby v predstihu mu prezident Slovenskej 
republiky Rudolf Schuster udelil Kríž preziden
ta SR II. triedy za všetko vymenované.

Pripájame sa k oslave životného jubilea, i ked 
toto bude aktuálne až na jeseň, a želáme hoinosť 
zdravia a času pre „chytľavý smiech“ .

Ivan Hulín a Marián Bernadlč

Pozdrav jubilantovi
Významné životné jubileum -  sedemdesiat 

rokov -  si 28. apríla 2004 pripomenul hudobný 
skladateľ a pedagóg Jozef Gahér.

Na slovenskej hudobnej scéne pôsobí azda viac 
v pozícii solitéra. Tento fakt má zrejme korene v je
ho profesionálnom školení, ked po začiatkoch 
štúdia kompozície na VŠMU u Jána Cikkera 
(1953 -  1957) prešiel na brniansku JAMU, ktorú 
absolvoval v triede Ctirada Kohoutka. Postgra
duálne si štúdiá rozšíril v oblasti experimentálnej 
kompozície u Aloisa Piňosa. Napriek tomu, že 
celý aktívny život pôsobí piedagogicky (docent 
pre odbor skladby a teórie na Katedre hudobnej 
výchovy PdF UK), značnú časť tvorivosti veno
val a venuje komponovaniu. Je autorom velkého 
množstva opusov, pokrývajúcich svojou orientá
ciou a obsadením široké spektrum druhov, od 
komorných skladieb až po rozsiahle symfonické,

vokálno-inštrumentálne fresky a hudobno dra
matické diela Je držiteľom radu ocenení z domá
cich, najmä však zahraničných skladateľských sú
ťaží, za všetky možno spomenúť 1. cenu na súťaži 
E. Bloch Award v New Yorku (1968) so skladbou 
Smrť kráľa Saula, 1. cenu na súťaži v Terste v roku 
1970 (Dukla, concerto pro defunctis), finále a čest
né uznanie v súťaži G. B. Viottiho v talianskom 
Vercelli roku 1968 (Duo pre husle a violu), 3. ce
nu v súťaži k Roku slovenskej hudby roku 1996 
(,Rusticano) a ďalšie. V priebehu desaťročí kompo- 
zično-estetickej kryštalizácie hudobného jazyka 
dospel Gahér vlastným logickým vývinom k oso
bitne chápanému systému s racionálnou kontro
lou nad tvorivým procesom a nad organizáciou 
kompozičných parametrov, reflektujúcemu roz
manitosť výrazových prostriedkov. V bohatej pale
te inšpirácií v kontexte Gahérovej tvorby hodno

spomenúť vokálne kompozície menšieho aj väč
šieho rozsahu, ktoré dokumentujú jeho literárnu 
akribiu, vkus a zmysel pre prácu so slovom Pri 
zhudobňovaní obrátil pozornosť na literárne celky 
rôznych období až po súčasnosť, vrátane citlivých 
básní, ktorých autorkou je jeho manželka, poetka 
Helena Gahérová. Napnek tomu. že naša hudob
ná verejnosť z pochopiteľných dôvodov mala do
siaľ príležitosť priebežne sa zoznamovať najma 
s komornou tvorbou skladateľa, v jeho zozname 
opusov vyčkáva na predvedenie ešte celý rad 
rozsiahlych útvarov. Verme, že sa ich znelého 
tvaru vo forme premiér autor v plnei sile a zdraví' 
dočká a získa tak zaslúženú satisfakciu na svojej 
tvorivou potenciou a prácou naplnenej životnej 
ceste

Hudobný ilvo t, t .  51200
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Blahoželáme, pán profesor
Významný slovenský lekár a vysokoškolský učiteľ prof. MUDr. Vladimír Zvara, DrSc., akademik ČSAV a SAV, sa 22. apríla 2004 dožil významného 

životného jubilea -  80 rokov.

Jubilant absolvoval LF UK v Bratislave v roku 
1950 a podľa vlastného želania bol zaradený na 
urologickú kliniku. Podmienkou však bolo, aby 
potrebnú špecializáciu získal na príslušných odbor
ných pracoviskách. Pracoval preto ako asistent 
akademika Šišku na II. chirurgickej klinike (základy 
chirurgie) a na urologickom oddelení Chirurgickej 
kliniky LF UK u akademika Bedrnu v Hradci Krá
lové (1950 -  1961). V tomto období spracoval aj 
dizertačnú prácu „O implantácii močovodov do 
hrubého čreva a niektorých jej dôsledkoch“ (CSc., 
1955), ktorá vyšla knižne v roku 1956 na základe 
odporučenia oponenta prof. Bedrnu. Pán akade
mik Zvara dnes hovorí o šťastí, že sa na Bedrnovej 
klinike vyskytli situácie, keď 6 mesiacov sám pô
sobil ako ošetrujúci lekár na 30 posteľovom odde
lení a súčasne pracoval nielen na ambulancii, ale 
aj asistoval pri operáciách a robil experimenty na 
psoch ... Dnes s odstupom času hovorí, že táto 
záťaž mu v neskorších rokoch pomohla zvládať 
aj náročné riadiace funkcie.

Habilitoval sa v roku 1961. Výsledky jeho klinic
kej a experimentálnej práce boli základom jeho 
dalších ocenení: DrSc. (1968), profesor urológie 
(1970), člen korešpondent SAV (1983), člen ko
rešpondent ČSAV (1984), akademik ČSAV (1986). 
Stal sa prvým prednostom Katedry urológie, ne
skôr premenovanej na Urologickú kliniku LF UK 
(1962 -  1990). Stále -  ba možno s odstupom času 
viac a viac -  vzbudzujú obdiv jeho dosiahnuté 
výsledky. Pripomenúť treba aj podmienky, v kto
rých sa tieto výsledky rodili: napr. resekcia zdvo- 
jenei obličky trojmesačného dievčatka, ktorému 
sestra dávala éterovú anestéziu otvoreným systé
mom cez Schimelbuschovu masku...

Na Lekárskej fakulte UK v Bratislave pracoval 
ako prodekan (1959 -  1961), potom od roku 1962 
do roku 1964 vystriedal vo funkcii dekana LF UK 
prof. Macúcha a stal sa tiež prvým dekanom de
tašovaného pracoviska LF UK v Martine, Následne 
nastúpil do funkcie povereníka SNR pre zdravot
níctvo (1964 -  1969) a v období rokov 1969 -  1971 
vykonával funkciu ministra zdravotníctva SSR. Po
pritom zastával funkcie v odborných spoloč
nostiach, najmä v Československej urologickej 
spoločnosti J. E. Purkyňu a SLS. Ocenením jeho 
práce boli aj viaceré čestné členstvá a členstvá

v zahraničných odborných spoločnostiach (Medzi
národná urologická spoločnosť. Európska urolo
gická spoločnosť, zahraničné odborné spoločností 
Francúzsko, SRN, Bulharsko, ČR, Madarsko, Švéd
sko). Je členom redakčných rád mnohých pre
stížnych odborných časopisov (European Urology, 
Basilej; International Urology and Nephrology, 
Budapešť; Urologíja i nefrologíja, Moskva; Annaies 
de Urologie, Paríž).

Vo vedeckej práci sa venoval detskej urológii, 
zavádzaniu nových vyšetrovacích metód do uro
logickej praxe, problematike transplantácie obli
čiek, otázkam experimentálnej urolotiázy, trauma
tológii, onkológii i sexuológii Vychoval uznávanú 
vedeckú školu (3 profesori, viacerí docenti, 3 DrSc., 
množstvo CSc ). Je autorom a spoluautorom 
7 významných učebných textov, 6 monografií, 
viac ako 280 odborných a vedeckých časopisec
kých publikácií. Zaslúžil sa o vznik JLF UK a jej 
fakultnej nemocnice v Martine ako jej prvý dekan.

Vážený pán profesor, dovolte mi, aby som 
Vám menom Vedenia Lekárskej fakulty UK, me
nom študentov -  tých bývalých I súčasných -  
poďakoval za Vašu prácu vysokoškolského 
učiteľa, lekára i vedca, za Vašu organizátorskú 
prácu na fakulte i klinike. Udelenie najvyššie
ho uznania Lekárskej faku lty UK -  Hynkovej 
medaily -  je  uznaním Vašej práci. Rád by som 
Vám zaželal do ďalších rokov pevné zdravie, 
ďalšie úspechy vo funkcii emerilného profesora 
na Vašej k lin ike a radost z úspechov Vašich 
žiakov.

Ad multos annos!
Marián Bemadič

Recenzia

Holzerová J.: EXPERIMENTÁLNE MODELY CHORÔB
Bratislava, Univerzita Komenského 2003, 112 s.

Podstatný prínos pre rozvoj medicíny znamenajú experimentálne mo
dely chorôb. Modelovanie chorôb a chorobných stavov však nie je len 
prínosom pre hľadanie nových ciest v teoretickej a klinickej medicíne, ale 
aj pre vedeckovýskumnú a výchovno-vzdelávaciu činnosť. Vydavateľstvo 
UK v Bratislave vydalo spolu s Edičnou komisiou LF UK už dlho očakáva
nú a na knižnom trhu žiadanú publikáciu „Experimentálne modely chorôb“, 
ktorú s kolektívom spoluautorovov zostavila a napísala MUDr. J. Holzerová 
z Ústavu patologickej fyziológie LF UK v Bratislave.

Moderný medicínsky výskum poznania mechanizmov etipatogenézy 
chorôb, rovnako ako štúdium ich možného ovplyvnenia farmakami, stále 
cielenejšie vyžaduje využitie animálnych modelov humánnych ochorení. 
Publikácia na 112 stranách s bohatou obrazovou dokumentáciou nastoľuje 
základné otázky experimentálnej práce na zvieratách s akcentovaním 
etických princípov. Autorka člení text na všeobecnú a špeciálnu časť, čím 
publikácia posytuje koncízny prehľad o chorobách a patologických stavoch. 
V úvode každého modelu je definícia stavu a sú opísané patofyziologické 
súvislosti na základe najmodernejších poznatkov. Nasleduje cieľ pokusu, 
experimentálne metódy a prípadné chirurgické postupy (modelovanie). 
Takto je opísaných a prezentovaných spolu 35 experimentálnych modelov 
chorôb a patologických stavov v ôsmich kapitolách (všeobecná patofyzio- 
lógia, dýchací systém, krv a krvotvorný systém, kardiovaskulárny systém, 
uropoetický systém, GIT, endokrinný systém, nervový systém). Autorka 
i prispievatelia majú bohaté dlhoročné skúsenosti v oblasti výučby patofy- 
ziológie s využitím experimentálnych animálnych modelov, čo dokumentuje 
aj vysoká odborná a didaktická úroveň publikácie. Z opisov priamo cítiť 
vlastnú skúsenosť autorov textov s experimentálnou prácou, čo umožňuje 
aj menej skúseným experimentátorom jednotlivé modely humánnych ocho
rení na zvieratách zrealizovať. Prezentované dielo vypĺňa určitú medzeru 
v odbornej literatúre, pretože takto zameraná moderná publikácia na Slo
vensku zatiaľ chýbala. V neposlednom rade oceňujem aj polygrafické 
spracovanie publikácie -  čitateľsky pútavé texty doplnené schematickými 
obrazmi a tabulkami, modernú formu i prebal publikácie, ktoré publikáciu 
priraďujú k učebniciam patofyziológie prof. Hulína.

Prezentovaná publikácia poskytuje základy pre predklinickú výučbu štu
dentov lekárskych, farmaceutických, veterinárnych, ale aj prírodovedných 
a dalších fakúlt, súčasne je doplnením odbornej literatúry v oblasti práce

s experimentálnymi zvieratami. Knihu odporúčam nielen študentom, ale aj 
doktorandom, vedeckým pracovníkom a učiteľom uvedených študijných 
odborov. Marián Bemadič

Joliana Holzerová

EXPERIMENTÁLNE 

MODELY CHORÔB
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Tipy na dovolenku

Travertíny na cestách
Cestovať po Slovensku a nestretnúť nejaký travertínový útvar snácí ani 

nie je možné. Na mnohých miestach našej krajiny, či je to Liptov, Orava, 
Turiec, Spiš, Poiplie, ale aj iné regióny Slovenska, sa na zelenej lúke či na 
svahu nachádzajú rôzne kopy s krátermi, často vyplnenými vodou, kaskády, 
terasy a ďalšie zaujímavé útvary z kameňa, ktorý môžeme právom považovať 
za náš národný kameň.

Travertín je pomerne mladá hornina. Vznikala koncom treťohôr, v medzi- 
ľadových dobách starších štvrtohôr, aj v mladších štvrtohorách okolo pra
meňov studenej alebo teplej minerálnej vody. Pred našimi očami rastie aj 
dnes. Jeho prítomnosť v krajine nám rozpráva o tom, ako zrážková voda 
obohatená o oxid uhličitý preniká cez rozpukané a priepustné hominy, naj
mä vápence (CaC03) do podzemia. Počas tejto cesty sa vápenec rozpúšťa 
a obohacuje o vápnik a iné látky. Na iných miestach sa potom pozdĺž zlo
mov tlačí k zemskému povrchu, využívajúc tlak oxidu uhličitého. Pokles 
teploty a tlaku na zemskom povrchu za spolupôsobenia niektorých rias 
alebo rastlín spôsobuje opätovné vyzrážanie uhličitanu vápenatého. Ten 
sa usadzuje okolo výverov v podobe sypkého penovca. Vzniknutá hornina 
podlieha ďalším zmenám, pri ktorých sa spevňuje vylučovaním vápenca 
v póroch a dutinách a mení sa na vrstevnatý, málo pórovitý až celistvý 
a pevný travertín. Jeho hlavnou zložkou je kalcit, zriedkavejšie aj aragonit. 
Obsah železa alebo mangánu sa prejavuje červeným, šedým až čiernym 
sfarbením.

Travertín je pozoruhodný kameň, ktorý rastie do fantastických tvarov. 
Jeho vrstvičky pripomínajú letokruhy na strome. Nie sú síce také pravidelné, 
niekde sú tenšie, inde hrubšie, všelijako sa vlnia, obsahujú bublinky, dutinky 
alebo aj väčšie priestory, vyplnené drobnými kryštálikmi kalcitu. Často sa 
v nich zakonzervujú listy z okolitých stromov. Niektoré útvary pripomínajú 
malé sopky s kráterom vyplneným vodou. Také nájdeme v Rojkove. neďa
leko Ľubochne s vrcholovým jazierkom o priemere 10 m, alebo vo Vyšných 
Ružbachoch s priemerom až 20 m. Každého obdivovateľa prírody iste 
zaujmú travertínové útvary v Bešeňovej na Liptove Na svahu medzi plo
chami zelenej trávy sa zrazu objavujú podivné lesklé biele, ružové, červené 
a hrdzavé útvary, bublajúci „kráter“ , kaskády... Zblízka je ich povrch neuve
riteľne zložito popretkávaný drobnými brázdami. Kameň tu skutočne rastie 
pred očami, dokonca mení farbu podľa ročného obdobia -  v čase zvýše
ného prítoku vody je svetlejší, počas sucha červenší. Naviac možnosť napiť 
sa dobrej minerálnej vody umocní zážitok z návštevy tejto lokality.

Travertínový útvar, Vyhne

Travertínová kopa v Santovke. vrcholový kráter

Fascinujúci je aj pohľad na ľavý svah doliny Revúcej pn Bielom Potoku 
neďaleko Ružomberka Z minerálneho prameňa sa fomnuiua potôúk vytvára 
na strmom svahu vodopád a vápnitý sinter obaľuie trávu doslova pod našimi 
rukami. Vznik travertínu možno pozorovať a| v kupefoch Lučky, kde miestny 
potok pretekajúc cez travertínovú terasu vytvára pôsobivý vodopád Mnohé 
travertínové útvary sú dnes suché K nim patri napríklad travertínová terasa 
Jazierce pn Ružomberku alebo travertínové kopy s krátermi vo Ljptovakych 
Sliačoch. Spišský hrad. Drevenik, Gánovce na Sptši. travertínové vane 
nazývané „rimske kúpele' v Dudinciach, 6  travertínová kopa. na ktorej je 
postaveny Bojnický zámok, su len nepatrným zlomkom oOdrvuhodneho ka
menného diela prirody 

Až sa budete túlať slovenskou krajinou, nezabudnite na tuto nesporne 
zaupmavú horninu Najčastejšie je biela, srva žltkastá červenkastá až hne 
dastá Často ju však môžeme obdivovať ako dekoračný kameň na vrxAot 
ných a vonkajších obloženiach budov v mnohých slovenských mestách. 
Žlto sfarbený liptovský travertín sa v minulosti ťažil v Bešeňovej a je z neho 
napr. vonkajší obklad Univerzity Komenského, či základy kostola sv. Sah/a- 
tora z XI. -  XII. storočia v areáli Bratislavského hradu. Známy zlatý ónyx. 
nádhernej medovožltej farby, sa ťažil pri Leviciach. Je z neho napr. vnútorný 
obklad Slovenskej sporiteľne na Nám. SNP alebo vnútorný obklad a scho
dy v interiéri Univerzity Komenského. Biely až sivý spišský travertín sa ťažil 
a ešte stále ťaží na Dreveníku. Z jeho travertínových blokov je vonkajší 
obklad OD Tesco, SND, Generálnej prokuratúry či hotela Devín, ale aj Mohy
la M. R. Štefánika na Bradle.

Najkrajší je však travertín v prírode. Prejdime sa spolu po niektorých menej 
známych miestach, kde táto hornina a formy z nej vzniknuté, potešia oko 
aj dušu.

Kamenné listy Bystričke
Asi 4 km od obce Kraľovany smerom na Dolný Kubín sa nachádza 

rekreačné zariadenie Bystrička. Okrem zaujímavého prístupu cez malý hoj
dací most ponad rieku Oravu a salaša na nive rieky s vynikajúcim ovčím 
syrom, nás môže osloviť aj niečo iné. Na svahu náplavového kužeľa bez
menného ľavostranného prítoku Oravy sa črtá zaujímavý skalný útvar 
Z dvoch prameňov, ktoré sa viažu na križovatku zlomových línií, sa for
muje svahová travertínová kopa. Je živá a potôčik si na nej vytvára mini 
dolinku a miestami sa aj vetví na ramená. Na prvý pohľad nič zvláštne 
Pozornému oku však určite neujde, že ešte pomerne málo spevnená hor
nina je plná listov. Pokiaľ sa rozhodnete navštíviť Oravu, Oravský hrad stojaci 
na zvrásnených horninách druhohôr, Oravskú priehradu, Oravský skanzen 
a ďalšie zaujímavosti tohto regiónu, neobídte aj tento drobný travertínový 
útvar v časti Velkej Fatry označovanej ako Šípska Fatra

Hlava slona vo Vyhniach
Vo Vyhniach (Štiavnické vrchy, Hodrušská hornatina) sa neďaleko kúpalis

ka a tenisových kurtov nachádza pozoruhodný skalný útvar. Zo sedimentov 
na svahu doliny vytvorenej na zlomovej línii tu vyviera prameň, z ktorého 
sa formuje travertínová forma pripomínajúca hlavu slona. Cez travertínový 
stĺp s výškou 3,5 m a šírkou 80 cm padá malý vodopád. Vo formujúcom 
sa potôčiku vidieť, ako sa tráva a listy napadané z okolitých stromov obaľu
jú vyzrážaným uhličitanom vápenatým Jemný vápnitý materiál sa postupne 
mení z mäkkého penovca na tvrdší travertín Usty v drobivej hornine možno 
nájsť v okolí stále sa formujúceho skalného útvaru. Vyhniansky travertín je 
prírodná pamiatka a zastávka náučného chodníka Andreia Kmeťa, ktorého 
súčasťou je tiež prírodná rezervácia Kamenné more, najväčšie gravitačné 
triedené kamenné more tvorené ryolitom u nás
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Tipy na dovolenku

Jaskyňa Parenica
V kúpeľoch Sklené Teplice (Štiavnické vrchy, Hodrušská hornatina) sa 

priamo pod liečebnou budovou nachádza akoby zabudnutá jaskyňa Pare
nica, ktorú zatiaľ nikto nezaradil medzi sprístupnené jaskyne Slovenska, 
hoci ju človek využíva. Vytvorila sa v mladotrefohornom travertíne vyzráža
nom z termálnych roztokov. Tieto rozpúšťali vápence v podloží sopečných 
hornín a po hlbokých tektonických poruchách vystupovali na zemský 
povrch. Teplé minerálne pramene pútali už oddávna pozornosť miestnych 
obyvateľov, ale aj mnohých bádateľov. Osadu v okolí prameňov založil už 
v 14. storočí Glaser Filius Gerhardi. Matej Bel vo svojom diele Prodromus 
(1723) opísal jaskyňu ako parný kúpeľ, pod nemeckým názvom Schitzloch 
a pod slovenským názvom Parenicza. Jaskyňu rozšíril uhorský palatín 
František Vešeléni, ktorý dal po stranách jaskyne urobiť lavice, aby sa tu 
zmestilo aj 15 ľudí. V súčasnosti do jaskyne priteká termálna voda zo su
sedných prameňov a je zapojená do liečebného procesu. Jaskyňu tvoria 
dva travertínové priestory. Prvý má rozmery 5 x 2,5 m a jeho steny sú umelo 
upravené. Miestami sa na pôvodnom strope nachádzajú sintrové povlaky. 
Na styku s druhým priestorom sa nachádza pôsobivý sintropád s červen
kastými nátekmi, ktorý je pre jaskyňu typický. Na dne druhého priestoru 
sú mikrokaskády a malé sintrové jazierka.

Vápnik pri Leviciach
Vrch Vápnik (Šiklóš, 274 m n. m) je prírodnou dominantou okolia mesta 

Levice. Predstavuje jednu z najväčších travertínových kôp na Slovensku. 
Nachádza sa na Podunajskej pahorkatine (Ipeľská pahorkatina) a prístupová 
poľná cesta je odbočkou z hlavnej cesty Levice -  Mýtne Ludany. Útvar 
vznikol vyzrážaním travertínu koncom treťohôr z minerálnych a termálnych 
vôd na križovatkách zlomov levickej žriedelnej línie. Ich pôvod je v podlož
ných vápencoch druhohôr. V bývalom kameňolome možno nájsť pekné 
kúsky kameňa rôznej textúry a farby. Osobitnú pozornosť si zasluhuje aj 
miesto bývalej ťažby krásneho dekoračného kameňa „levického zlatého 
ónyxu“ -  zvláštnej nepórovitej celistvej formy travertínu, ktorá sa vyzrážala 
z teplejších prameňov. Kameňolom sa nachádzal sa asi 2 km juhovýchodne 
od mesta Levice. Dnes sa neťaží. Vápnik je aj pozoruhodnou paleontolo
gickou lokalitou, známou nálezmi mnohých skamenelín živočíchov (napr. 
pancier korytnačky, zuby nosorožca, schránky rôznych mäkkýšov a pod.) 
a odtlačkov listov. Lokalita je pekným výhliadkovým miestom s pozorovateľ
nou a pamätníkom R. J. Malinovského.

Kráter v Santovke
Obec Santovka, znám a skôr rovnomenným názvom minerálky alebo kú

paliskom, sa nachádza na Podunajskej pahorkatine (Ipeľská pahorkatina). 
Pri autobusovej zastávke je zaujímavá menšia travertínová kopa, v súčas
nosti suchá. Táto prírodná pamiatka vznikla výverom termálnych prameňov 
pozdĺž zlomov na levickej žriedelnej línii. Na vrchole kopy sa nachádza 
nehlboký kráter s priemerom asi 1 m. Formovanie travertínového útvaru 
neprestalo spontánne, ale bolo umelo prerušené pri navŕtavaní nových 
zdrojov minerálnej vody pre tunajší závod Západoslovenské žriedla a. s., 
v ktorom sa minerálna voda plní do fliaš a následne distribuuje do obchod
nej siete. Travertín sa tvorí aj v miestach výpustu vody z kúpaliska do potoka, 
je však veľmi znečistený.

Peklo a raj na Spiši
Pri návšteve Spiša a Hornádskej kotliny väčšinu návštevníkov láka Spišský 

hrad a Sivá Brada s gejzírom, z ktorého sa tvorí vápnité bahno. V sku
točnosti ide o umelý vrt, t. č. zablombovaný. Málokto sa však vydá z par
koviska pod Spišským hradom na opačnú stranu po už veľmi zničenom

Kamenný raj -  Dreveník

náučnom chodníku, ktorý nás v tomto úseku sprevádza po travertínových 
útvaroch. Najkrajší z nich je Dreveník (609 m n. m.). Travertínový útvar 
s plochým temenom vznikol na konci treťohôr a v starších štvrtohorách 
spojením niekolkých travertínových kôp. Neskôr sa začal pozdĺž puklín 
rozpadať, čomu napomohla geologická stavba (podložie tvona horniny 
flyša, pieskovce a ílovce). Na okraji stojace bloky sa zrútili a vytvorili chao
tickú zmes obrovských balvanov, vnútorné sa rôzne naklonili a rozlámali 
Voda v rozpukaných vrstvách travertínu vytvorila čudesné tvary. Vznikli 
skalné bludiská -  veže oddelené roklinami Na rozoklaných vrcholoch sa 
usadila krásna vápnomilná vegetácia. Tak vzniklo kamenné mesto krajšie 
ako ktorékoľvek iné. Okrem pôvabnej bohatej zelene má aj krásne výhtady 
na všetky svetové strany. Travertíny podliehajú krasovatemu preto sa tu 
nachádzajú povrchové krasové formy ako sú škrapy. krasové jamy a men
šie jaskyne. Miestni ľudia obdarení značnou obrazotvornosťou dali txzamým 
skalným útvarom osobité názvy. Jednu z najkrajších roklín a kamenné 
mesto, ktorého je súčasťou, pomenovali Peklo. Predieranie sa úzkymi rok
linami medzi skalnými vežami je úžasné, ale naozaj pekelné a treba mať 
z pekla šťastie, aby sa človeku nič nestalo Kamennému mestu na východ
nom okraji, ktoré pozostáva z mnohých skalných veží, zvislo stojacich, ale aj 
rôzne naklonených, prisúdili označenie Kamenný raj. Je to tiež priliehavý 
názov. Cesta pomedzi skalné útvary je oveľa príjemnejšia ako v Pekle, na- 
viac s výhľadom na Spišský hrad a obec Žehru s unikátnym kostolíkom 
zapísaným do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Na západnom 
okraji sa do Národnej prírodnej rezervácie Dreveník zahryzli kameňolomy 
kde sa už dlhé obdobie ťaží spišský travertín. Ako obkladový dekoračný ka
meň sa používa kompaktnější sivý travertín. Pestrejšie sfarbený, s puklinami 
vyplnenými žltkastým aragonitom a kalcitom, je to prekrásny kameň, ktorý 
iste osloví každého. Je vhodný napríklad do fontán a na výrobu drobných 
ozdobných predmetov, napr. gombíkov, vázičiek čí fažŕtok.

Travertínové lokality sú častým miestom exkurzií a terénnych cvičen 
ktoré realizuje Katedra fyzickej geografie a geoekológie Prírodovedeckej 
fakulty UK so svojimi študentmi, ako aj s učiteľmi geovedných predmetov 
na rôznych stupňoch škôl.

RNDr. Mária Bizubová, PriF UK

Recenzia

Mária Vajíčková, Undine Kramer: LEHR- UND ÚBUNGSBUCH DER DEUTSCHEN PHRASEOLOGIE
Retaas spol s.r.o., Bratislava 2003, S. 84, ISBN 80 89 113 09 5, EAN 97 88089 113095.

Ešte ako študentke sa mi dostala do rúk vysokoškolská učebnica a cvi
čebnica nemeckej frazeológie Mária Vajíčková, Undine Kramer: Deutsche 
Phraseoiogie. Ein Lehr- und Obungsbuch (Bratislava 1997). Vdaka nej som 
si osvojila frazeologickú terminológiu, naučila som sa a upevnila si mnohé 
nemecké frazeologizmy.

Učebnica a cvičebnica nemeckej frazeológie, ktorú dnes predstavujem, 
je prepracovanou a rozšírenou podobou predchádzajúcej učebnice. Autorky 
tejto knižky nevytvorili iba zbierku cvičení, ale ako to už aj názov prezrá
dza, ide tiež o publikáciu, ktorá sprostredkúva informácie o frazeologickej 
teórii a o vlastnostiach, pôvode a význame mnohých nemeckých frazeologiz
mov. Učebnica je obohatená aj o autentické texty s obrazovým materiálom, 
ktoré iste pomôžu pri pochopení a následnom použití daného frazeologizmu.

Prečo sú frazeologizmy pre nás dôležité? Sú neoddeliteľnou súčasťou 
nášho ústneho prejavu a často svedčia o bohatstve slovnej zásoby a o jazy
kovej úrovni hovoriaceho. Nájdeme ich v každodennej komunikácii, v beletm 
a v súčasnosti sa s nimi často stretávame v publicistickom štýle a ešte čas
tejšie v textoch reklám.

Učebnica je rozdelená do desiatich kratších častí. Prvá až štvrtá kapitola 
sa zaoberajú najmä teóriou, definujú základné pojmy predmet frazeologie 
vysvetľujú vlastnosti frazeologizmov. Pozornosť je venovaná aj štylistickým 
hodnotám a pragmatickému použitiu frazeologizmov, poukazane te aj 
na pestrosť ich systému a na ich klasifikačné možnosti 

V piatej kapitole sa autorky zaoberajú frazeologizmami v užšom slova 
zmysle -  tu si môže študent precvičiť frazeologické jednotky, spojenia, po
rovnania a frazeologické dvojice Šiesta kapitola nam ponúka najznametše 
nemecké príslovia, okrídlené slova a vetné frazeologizmy. Precvičovanú fra
zeologizmov sa autorky venujú v siedmej kapitole. Osma kapitola vysvetľuje 
použitie frazeologizmov a ich modifikácií v rôznych druhoch textov Nasle
dujúce kapitoly sú zamerané na precvičenie kontextového pxxjžitia frazeolo
gizmov. Na konci učebnice sa nachádza aj riešenie cvičení ktoré môžu štv 
denti využiť ako spätnú väzbu pn štúdiu 

Predložená publikácia je cenným študijným matenalom a mala by pred
stavovať jednu zo základných učebníc pre študentov germanistiky

Mgr Eva Poláková
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Tipy na dovolenku

Richňava 2004 alebo niekoľko tipov pre tých, ktorí tam budú dovolenkovať
Druhý ročník víkendu informatikov v učebno-výcvikovom zariadení Richňava sa uskutočnil v dňoch 28. 4. -  2. 5. 2004. Personál tohto učebno- 

výcvikového zariadenia na čele s vedúcim pánom Šimkom nám svojim ustretovým prístupom a už tradične výbornou stravou zabezpečil výborná 
podmienky pobytu.

Kým v roku 2003 sme mali možnosť oboznámiť sa so systémom tajchov, 
v roku 2004 sme vďaka motorizovaným účastníkom spoznávali aj vzdia
lenejšie okolie Banskej Štiavnice. Počasie bolo priaznivé, pršalo len v noci. 
Uskutočnili sme okružný výlet po vrstevnici okolo Sitna, výstup na Sitno 
a hrebeňovku po kopcoch v okolí Štiavnice. A keďže vedecko-technický po
krok poznamenal aj turistiku, tak vďaka PDA (Personal Digital Assistant) 
integrovanému so satelitným GPS (General Positioning System) už doc. 
Voda s manželkou neboli odkázaní na nedokonalé turistickú mapy, ale 
mohli k cieľu smerovať najkratšou cestou rovno cez tmím posiate húštiny 
(„per aspera ad astra“).

Po večeroch sme oslavovali vstup Slovenska do EÚ, dovtedajšie víťaz
stvá nášho mužstva na Majstrovstvách sveta v hokeji a Zimovu úspešnú 
obhajobu diplomovky a štátnice, k čomu nám oslávenec zahral na vlastnej 
fujare.

V Banskej Štiavnici sme navštívili Starý zámok a Nový zámok. Starý zámok 
je jednou z najstarších pamiatok v meste, je tu šesť expozícií zamera
ných na architektúru, archeológiu, sochárske, kováčske afajkárske umenie. 
Mestský hrad bol renesančnou protitureckou pevnosťou, ktorú vybudovali 
z pôvodne románsko-gotického kostola, kamera a opevnenia. Nový zámok 
bol postavený v rámci opevňovania mesta proti Turkom v rokoch 1564 -  
1571 na kopci v blízkosti cesty vedúcej na niekdajšiu Vindšachtu. Je tu ex
pozícia protitureckých bojov na Slovensku a nádherný výhľad na centrum 
mesta.

V banskoštiavnickej Čajovni Klopačka sme vychutnali viacero druhov 
čaju a podľa údajov na nápojovom lístku sme sa tým až do budúceho 
tretieho ročníka víkendu informatikov zabezpečili proti všetkým chorobám.

Niektori účastníci navštívili kamenné útvary vo vzdialenejšom okolí:
Vyhnianske skalné more. štátna prírodná rezervácia, je najväčší prírodný 

útvar svojho druhu z vulkanickej činnosti Karpát. Pohľad na obrovské žulové

balvany vzbudzuje v pozorovateľovi pocit. akoby videl pred sebou more 
skál, z ktorých sú niektoré vyššie, niektoré nižšie, podobne ako morské vlny 
Pravidelné geometrické tvary kamenných útvarov sme obdivovali na Saovej
stráni.

Pred návratom do Bratislavy sme si ešte na salaši nedaleko jazera Počú
vadlo kúpili od majitelky-prívatizérky-euroskeptičky výborný ovčí syr a žin
čicu

Cestou späť do Bratislavy sme ešte chceli navštíviť Skalná obydlia 
Brhlovce -  muzeálnu expozíciu Tekovtkáho muzea v Leviciach M on
sme ich však obdivovať len spoza plotu, lebo sme tam pnšli neskoro Teto 
skalné obydlia vznikli v období tureckých vojen ako odpoveď na hroziace 
nebezpečenstvo Prvá zmenka o Brhlovciach je z roku 1245 a o skalných 
obydliach písal už Matej Be! v roku 1742 vo tvojom .sprievodcovi* po kray 
nách Uhorska Notitia novae historico-geographica. Treťohorný sopečný tuf 
z južného svahu brhlovskej Šurdy a Dolinky neslúžil len na vybudovanie 
unikátnych privátov. Tunajší kamenári ho zužitkovali na kvádre pri výstavbe 
domov, klenieb vínnych pivníc, zárubní okien, dverí, schodov, vstupných 
brán nielen pre domácich Brhlovčanov, ale aj pre okolité hontianske a tekov
ské dediny. Vyhĺbiť obydlie do skalnej steny trvalo šesť až osem rokov.

Do skaly vysekané priestory tvorené dvoma podlažiami sa nachádzajú 
v zadnej časti dvora. Po stranách stoja dva domy, z ktorých menší je 
z druhej polovice 19. storočia a väčší z roku 1932. Skalné obydlia navštívili 
turisti z viac ako 60 krajín, medzi nimi aj Indiáni z kmeňa Ajjačov a tunsti 
z Chile. Za záchranu, obnovu a využitie pamiatky ľudového staviteľstva 
dostalo Tekovské múzeum v roku 1993 pre svoju trvalú expozíciu Skalné 
obydlia v Brhlovciach medzinárodné ocenenie -  bronzovú plaketu Európa 
Nostra.

Zuzana Ladziantka

Alebo zálsť si môžete a/  na Oravu 
a pozriet si unikátny oravský skanzen 

v Zubercl-Brestovel.
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