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Spravodaj vychádza od r. 1955

NASA UNIVERZITA
Rektor UK udeľoval vyznamenania k 85. výročiu vzniku UK

Ako sme už informovali v septembrovom čísle nášho spravodaja. na slávnostnom otvorení nového akademického roka 2004/05 dňa 
20. septembra 2004 v Aule UK vyznamenal doc. PhD r. F. G ahér, CSc., rektor UK, pri príležitosti 85. výročia vzniku Univerzity Komenského 
23 pracovníkov našej alma mater, ktorí dosahujú v pedagogickej a vedeckovýskumnej práci vynikajúce výsledky. Spolu s nimi prevzali od rektora 
UK vyznamenanie aj piati dlhoroční a obetaví funkcionári Akademického senátu UK.

Na základe návrhov pánov dekanov rektor UK udelil Pamätnú me
dailu k 85. výročiu založenia Univerzity Komenského týmto pracovní
kom fakúlt UK:

Prof. MUDr. Ivan ĎURIŠ, DrSc., významná vedecká i pedagogická osob
nosť nielen v prostredí Lekárskej fakulty UK, ale i celej univerzity. Pôsobil 
ako prednosta I. internej kliniky a v rokoch 1997 -  2000 vykonával funkciu 
dekana LF UK.

Prof. MUDr. Ivan HULÍN, DrSc., prednosta Ústavu patologickej fyzio
lógie LF UK, vynikajúci pedagóg a vedec, priekopník česko-slovenskej 
školy patologickej fyziológie Významný organizátor, manažér, publicista, 
spoluautor učebnice „Princípy internej medicíny“ .

Prof. JUDr. Lubor CIBULKA, CSc., prodekan Právnickej fakulty UK. Na 
Katedre štátneho práva pôsobí 32 rokov vo všetkých formách pedago
gického procesu. Je členom Vedeckej rady PraF UK, absolvoval študijné 
a prednáškové pobyty na Právnickej fakulte v Brne, v Halle, Lodži, Salz
burgu a Erlangene, aktívne sa zúčastňuje domácich a medzinárodných 
konferencií.

Prof. JUDr. Jozef KLIMKO, DrSc , na Katedre dejín štátu a práva Práv
nickej fakulty UK pracuje od roku 1965. V rokoch 1992 -  1994 bol pro
dekanom fakulty, v r. 1994 -  1998 pôsobil na diplomatickom poste. Rozvíja 
spoluprácu s právnickými fakultami vo Viedni, Kieli, Toulouse a na Univerzite 
Karlovej v Prahe.

Prof. PhDr. Ján PAULÍNY, CSc., -  jeho celoživotné dielo je späté s pô
sobením na Filozofickej fakulte UK a výsledky jeho vedeckovýskumnej 
činnosti boli viackrát ocenené nielen doma, ale aj v zahraničí. Ako člen 
Katedry klasickej a semitskej filológie FiF UK sa vypracoval na celosvetovo 
uznávaného odborníka v oblasti semitskej filológie. V rokoch 1994 -  1997 
bol dekanom fakulty a významne sa zaslúžil o jej rozvoj. Ako hosťujúci 
profesor pôsobil aj na univerzitách v Rakúsku a v Nemecku.

Doc. PhDr. Etela FARKAŠOVÁ, CSc., pracuje na Katedre filozofie a dejín 
filozofie Filozofickej fakulty UK. Je dlhoročnou vynikajúcou vysokoškolskou 
učiteľkou a výsledky jej práce v oblasti vedeckého výskumu a umeleckej 
tvorby boli viackrát ocenené na domácej aj medzinárodnej úrovni. Od 
roku 1998 je vedúcou katedry a má výrazný podiel na iniciovaní vedeckých

podujatí s medzinárodnou účasťou, na rozvoji spolupráce s partnerskými 
pracoviskami v Rakúsku, Nemecku a v Poľsku.

Prof. RNDr. Vladimír KELLÓ, DrSc.. pracuje na Katedre fyzikálnej a teore
tickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK. Na fakulte pôsobí nepretržite od 
jej absolvovania v roku 1972. Je zodpovedným riešiteľom medzinárodných 
vedeckých projektov, publikoval jednu monografiu a viac ako 70 pôvodných 
prác v popredných medzinárodných vedeckých časopisoch. Absolvoval 
viaceré vedecké pobyty na Inštitúte Max Plancka pre astrofyziku, ako i na 
univerzitách v Lunde, v Totuni a v Nashville.

Prof. RNDr. Martin CHOVAN, PhD., z Katedry mineralógie Prírodove
deckej fakulty UK je vynikajúcim odborníkom v oblasti rudnej mineralógie 
a metalogenézy, uznávaný vedeckou komunitou doma i v zahraničí. Vý
sledky svojej vedeckovýskumnej práce publikoval vo viac ako 75 vedec
kých prácach, z nich 13 prác vyšlo v renomovaných vedeckých časopisoch, 
a je spoluautorom dvoch monografií. ►

Z obsahu:
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Prof. PhDr. Zdeněk OBDRŽÁLEK, DrSc., pracuje na UK od r. 1967, 
Pôsobil vo funkcii prorektora UK, dekana Pedagogickej fakulty UK, před
sedu Akademického senátu PdF UK, bol členom Vedeckej rady fakulty 
a dlhoročným vedúcim Katedry pedagogiky. Zásadným spôsobom ovplyvnil 
vývin teorie školského manažmentu, organizácie školstva na Slovensku 
a didaktiky a vydal v tejto oblasti 15 monografií, rozsiahly terminologický 
slovník a 5 vysokoškolských textov venovaných didaktike.

RNDr. Lucia KOUBKOVÁ, CSc., pracuje na Pedagogickej fakulte UK od 
roku 1963, v rokoch 1990 -  1994 bola prodekankou fakulty, od roku 1999 
je vedúcou Katedry biológie a patobiológie. V pedagogickej praxi sa 
venuje vedám o človeku, jej výučbu hodnotia študenti veľmi pozitívne.

Prof. RNDr. Emil HAVRÁNEK, PhD , je od roku 1980 vedúci Katedry far
maceutickej analýzy a nukleárnej farmácie Farmaceutickej fakulty UK. Je 
dlhoročný vysokoškolský učiteľ, riešiteľ grantov, školiteľ doktorandov, člen 
odborných komisií. Ako vedúci katedry sa zaslúžil o rozvoj pracoviska a ved
ného odboru „Analytická chémia“ a súvisiacich farmaceutických disciplín.

Prof. MUDr. Pavol ŠVEC, DrSc., je od roku 1990 vedúci Katedry far
makológie a toxikologie Farmaceutickej fakulty UK. V rokoch 1994 -  1999 
zastával funkciu dekana FaF UK. Je popredný vysokoškolský učiteľ a pra
covník, riešiteľ grantov, školiteľ doktorandov, člen odborných komisií a za
hraničných spoločností. Ako vedúci katedry sa zaslúžil o rozvoj pracoviska 
a vedného odboru „Farmakológie“ a súvisiacich farmaceutických disciplín

Prof. RNDr. Vojtech ŠTULRAJTER, DrSc., pôsobí na Fakulte telesnej 
výchovy a športu UK od roku 1976 a niekolko funkčných období bol vedú
cim Katedry biologicko-lekárskych vied. Rozpracováva problematiku fyzio
lógie človeka, fyziológie telesných cvičení, regenerácie masáže. Svojou 
činnosťou výrazne prispel k zvýšeniu úrovne vedeckovýskumnej práce 
fakulty, k jej prezentácii na domácej i medzinárodnej úrovni, k úspešnej 
spolupráci so SAV na poli výskumnom i pedagogickom. Výsledky výskumu 
dokázal úspešne aplikovať do pedagogického procesu.

Prof. PaedDr. Tomáš KAMPMILLER, PhD., pôsobí na Fakulte telesnej 
výchovy a športu UK od roku 1975, niekolko funkčných období je vedúcim 
Katedry atletiky. Je garantom vedného odboru športová edukológia a špe
cializácie trénerstvo na študijnom odbore telesná výchova a šport. Zúčast
nil sa viacerých zahraničných pobytov a je riešiteľom množstva domácich 
a zahraničných výskumných a grantových úloh.

Prof. MUDr. Ján BUCHANEC, DrSc., je učiteľ, vedeckovýskumný pracov
ník a lekár na Klinike detí a dorastu JLF UK a MFN v Martine, ktorej bol 
v rokoch 1963 -  2001 aj prednostom. Významne sa podieľal na budovaní 
fakulty ako súčasti univerzity. Zásadným spôsobom prispel k profilácii odbor
ného a vedeckovýskumného zamerania odboru pediatria nielen na fakulte 
a univerzite, ale aj v rámci celého Slovenska.

Prof. RNDr. Pavol BRUNOVSKÝ, DrSc., je profesor na Katedre aplikovanej 
matematiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a jeden z najvý
znamnejších slovenských matematikov dvadsiateho storočia. V posledných

rokoch sa viac venuje predovšetkým rozvoju veľmi úspešného študijného 
odboru Ekonomická a finančná matematika, ktorý založil. Záujem o štúdium 
tohto odboru je značný, absolventi sa úspešne presadzujú aj v zahraničnej 
konkurencii, pôsobia aj v Európskej centrálnej banke.

Doc. RNDr. Martin CHUDÝ, CSc., pôsobí na Katedre jadrovej fyziky 
a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Na fakulte pracuje 
viac ako 40 rokov, vychoval desiatky jadrových fyzikov. Je spoluzaklada
teľom vedeckej školy nízkych aktivít. Mimoriadne cenná je jeho organizačná 
práca v prospech fakulty, dve funkčné obdobia vykonával funkciu štu
dijného prodekana, 6 rokov viedol Katedru jadrovej fyziky a významne sa 
angažoval aj v odborárskej práci.

PhDr. Alžbeta LUKČICOVÁ a Ing. Gabriela PAVLENDOVÁ, PhD . obe 
dlhodobo pracujú na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fa
kulte UK, v súčasnosti ako odborné asistentky na Katedre katechetiky 
a pedagogiky. Svojimi pedagogickými postupmi a pristupmi ku študentom 
patria k najlepším pedagógom fakulty. Ich individuálny prístup a odborná 
erudovanosf vytvárajú v špeciálnom prostredí bohoslovcov nenahraditeľný 
prvok tak prepotrebný pre formovanie mladého človeka.

Doc. ThDr. Ján GREŠO |e dlhoročný pracovník Evanjelickej bohoslo 
veckej fakulty UK Jeho pedagogická činnosf je mimoriadne kvalitná, 
prednášky a semináre majú vysokú úroveň. Ako znalec gréckeho jazyka 
a iných klasických jazykov reprezentuje univerzitu i fakultu na poste vedú
ceho prekladateľskej komisie pre ekumenický preklad Novei zmluvy do 
slovenčiny. V posledných piatich rokoch vydal viacero publikácií a kázňo
vých zbierok.

Prof. Ing. Ján RUDY, PhD,, pôsobí na Fakulte managementu UK od jej 
vzniku, v rokoch 1993 -  1999 bol dekanom fakulty a významne prispel 
k jej rozvoju. Je profesorom v odbore podnikový manažment a v súčasnosti 
zastáva tiež funkciu riaditeľa MBA programu pre vrcholových manažérov 
Venuje sa výskumu v oblasti manažmentu ľudských zdrojov, získal viacero 
domácich i zahraničných grantov Je autorom vyše 70 publikácii z nich 
troch monografií, 4 vysokoškolských učebníc a 21 skript 

Doc. RNDr. Michal GREGUŠ, PhD je prodekan Fakulty managementu 
UK, Na fakulte pôsobí od r. 1992 Významne pnspiel k budovaniu fakulty 
k tvorbe jej študijných programov v odbore manažment Osobitne sa zaslúžil 
o rozvoj medzinárodných kontaktov fakulty so zahraničnými univerzitami 
v USA a v Európe Má významný podiel na rozvoj fakultných informač 
ných systémov a laboratórií výpočtovej techniky, v oblasti výskumu sa ve
nuje manažmentu informačných systémov 

Prof. PhDr. Teodor KOLLARIK, DrSc . pôsobí na univerzite od r 1977 
v súčasnosti je prodekanom Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK 
a riaditeľom Ústavu aplikovanej psychológie FSEV UK Je renomovaným 
autorom a spoluautorom viac než desiatky monografii vysokoškolských 
učebníc, mnohých kapitol vo vysokoškolských učebniciach a príspevkov 
v odborných časopisoch a zborníkoch. Je aj autorom 16 psychodiagnos- 
tických metód. Je zodpovedným riešiteľom viacerých výskumných úloh 
programov VEGA A KEGA, ako aj viacerých úloh z oblasti aplikovaného 
výskumu.

Ďalej rektor UK odovzdal Pamätnú medailu k 85. výročiu vzniku UK 
týmto funkcionárom Akademického senátu UK:

Prof. RNDr. Peter LUKÁČ, DrSc., z Katedry experimentálnej fyziky 
FMFI UK,

Doc. RNDr. Vojtech GAJDOŠ, CSc., vedúci Katedry aplikovanej aenvi 
ronmentálnej geofyziky PriF UK,

Doc. RNDr. Karol MIČIETA, CSc., vedúceho Katedry botaniky PriF UK, 
Doc. MUDr. Dušan MICHALÍK, CSc . z Fyziologického ústavu LF UK

Zároveň sa rektor UK rozhodol udeliť pri tejto významnej príležitosti 
Velkú zlatú medailu UK doc. MUDr. Branlslavovl LÍŠKOVÍ, CSc., pred
nostovi Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF
UK. Toto vysoké univerzitné vyznamenanie mu rektor UK udelil za vyniká 
júce výsledky v pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, za osobný 
vklad do znovuzrodenia samosprávnych štruktúr akademickej obce. za 
dlhoročnú obetavú prácu v Akademickom senáte UK, za prínos k reformám 
vysokoškolského systému a za inšpirujúce občianske postoje v zápase 
o demokraciu.

Všetkým vyznamenaným srdečne blahoieláme!

Dar Humboldtovej nadácie
Humboldtova nadácia v Bonne (Nemecko) venovala Prírodovedeckej 

fakulte UK 15 500 EUR na podporu výskumu, vzdelávania a part
nerskej spolupráce s nemeckými univerzitami. Dar bol poskytnutý 
z kultúrneho rozpočtu Úradu pre zahraničné vzťahy SRN a spolu 
s investičnými prostriedkami získanými v rámci projektov Minister
stva životného prostredia SR a Grantovej agentúry MŠ SR bol použitý 
na zakújoenie polarizačného mikroskopu Olympus BX-51 v celkovej 
hodnote 940 000 SK. Pomocou tohto unikátneho mikroskopu, ktorý 
je inštalovaný na Katedre mineralógie a petrológie PriF UK bude možné 
sledovať vnútornú štruktúru priehľadných aj niektorých nepriehľad
ných minerálov a hornín s rozlíšením nä hranici 0,1 mikrometra v roz
sahu vlnových dĺžok od 330 do 1500 nm, ktoré pokrývajú ultrafialové, 
viditeľné aj infračervené svetlo. Mikroskop bude slúžiť predovšetkým 
na presné meranie-teplôt fázových zmien vo fluidných inklúziách, ale 
uplatní sa aj v technickej mineralógii a pri výskume fluorescencie 
organických látok.

Vratislav Hurai, Katedra mineralógie a petrológie PriF UK
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Nový dekan 
na Rímskokatolíckej cyrilometodskej 

bohosloveckej fakulte UK
Na základe volieb v akademickom senáte 

fakulty sa funkcie dekana na RKCMBF UK 
dňa 2. júla 2004 ujal prof. ThDr. Ing. Jozef 
Kutarňa, PhD. Po troch rokoch sa tak prof. 
Kutarňa stal po tretíkrát dekanom fakulty.

Curiculum vitae
Narodený 2. marca 1950 v Zbudskom Dlhom, 

kde rodičia pôsobili ako učitelia.
Vzdelanie:

1969 -  maturita
1969 -  1974 -  Technická univerzita v Bratislave,

chemický inžinier
1970 -  začiatok tajného noviciátu u Saleziánov

a následné štúdium teológie 
24. 8. 1977 -  kňazská vysviacka -  Krakov 
1985 -  emigrácia do Talianska a štúdium na Pá

pežskej Saleziánskej univerzite v Ríme 
1987 -  Licenciát v Teológii -  Rím 
1990 -  Doktorát v Teológii ThDr. -  Rím (nostri

fikovaný na UK PhD.)
1. februára 1994 -  menovaný za docenta na 

Univerzite Komenského v Bratislave 
28. marca 1996 -  menovaný za profesora ka

tolíckej teológie 
Pracoviská:

1974 -  1985 -  samostatný vedecký pracovník -  
biochemik v nemocnici v Ružomberku 

október 1990 -  návrat na Slovensko 
október 1990 -  začiatok pedagogickej činnosti 

na RKCMBF UK 
1992 -  vedúci Katedry katechetiky a pedago

giky RKCMBF UK
1994 -  AS fakulty zvolený za prodekana fakul

ty
september 1994 -  poverený vedením fakulty -  

dekanom
1995 -  1998 dekan fakulty
1998 -  2001 dekan fakulty, druhé trojročie 
2004 -  2008 znova zvolený za dekana fakulty 

Iná činnosť:
-Vedúci Saleziánskeho katechetického stre

diska (1990 -  1996)
-  Šéfredaktor časopisu Katechéza (1990 -  1996) 
-O d  roku 1990 člen Európskeho fóra pre vy

učovanie náboženstva na štátnych školách 
(Europäische Fórum fúr Religionsuntericht), 
od roku 1992 aj člen kuratória (výboru) tohto 
fóra.

-  Od roku 1991 člen európskeho výboru pre ka- 
techézu (ľEquipe européenne de Catéchese).

-O d  roku 1992 člen Vedeckej rady RKCMBF 
UK.

-O d  roku 1999 člen Vedeckej rady Teologic
kej fakulty v Olomouci.

-  Od roku 1997 predseda, teraz člen Spoločnej 
odborovej komisia pre teológiu v SR.

-  Od roku 2000 člen Spoločnej odborovej ko
misie pre teológiu v ČR.

Z rokovania Kolégia rektora UK
Kolégium rektora UK, ktoré viedol doc. PhDr. F. Gahér, CSc., rektor UK, sa zišlo dňa 20. sep

tembra 2004 v Bratislave.

V úvode rokovania rektor UK pripomenul medializáciu problémov súvisiacich so znížením platov 
na PdF UK a požiadal pánov dekanov, aby pravidelne a dôsledne informovali vedúcich katedier 
o ekonomickej situácii celej univerzity a o nevyhnutnosti realizácie organizačných a personálnych 
reforiem. Keďže sa prejavili nedostatky pri ubytovávaní študentov na ŠD LŠ, upozornil pánov deka
nov na ich zodpovednosť za správnosť zoznamu študentov, ktorým je pridelené ubytovanie, a odpo
ručil im prijať príslušné organizačné opatrenia na zabezpečenie regulárnosti celého ubytovacieho 
procesu. Venoval pozornosť aj duplicite študijných programov a odporučil najmä dekanom PdF, 
FiF a PriF UK, resp. ďalších fakúlt, aby pripravili návrh na jej odstránenie.

Hlavným bodom programu rokovania bolo rozdelenie dodatočnej finančnej dotácie z úrovne MŠ 
SR. Počas dlhej diskusie kolégium prerokovalo niekolko možných modelov jej rozdelenia. Napo
kon malo hlasovanie rozhodnúť medzi modelom rektora UK a modelom dekana FMFI UK. Vzhľa
dom na nerozhodný výsledok hlasovania odporučilo kolégium rektorovi UK, aby sám rozhodol, 
ktorý model predloží na schválenie Akademickému senátu UK.

Keďže ešte neskončil zápis študentov na fakulty UK, požiadal rektor UK pánov dekanov, aby hneď 
po jeho ukončení poskytli presné informácie o počte zapísaných študentov a o priebehu zápisu na 
štúdium. Kolégium tiež vzalo na vedomie informáciu o stave v akreditácii študijných programov na 
UK a odporučilo urýchliť prípravu akreditačných spisov.

Členovia kolégia sa tiež oboznámili s návrhom projektu „Koncept UK: Elitný slovenský Stanford- 
Harvard-Oxford-Princeton“ (KUKES SHOP), zameraného na dobudovanie UK ako inštitúcie, ktorá 
programovo poskytuje aj elitné vysokoškolské vzdelávania smerujúce k špičkovej kvalite absolventov 
UK. Rektor UK požiadal pánov dekanov, aby k projektu zaujali písomné stanovisko.

Oh)

Akademický senát UK informuje
Predseda Akademického senátu UK doc. RNDr. K. Mičieta, CSc., zvolal zasadnutie senátu na 

deň 29. septembra 2004.

AS UK schválil návrh doc. PhDr. F. Gahéra, CSc., rektora UK, na vymenovanie doc. Mgr. art. Anny 
Predmerskej za prorektorku UK. Taktiež vyjadril súhlas, aby sa doc. Mgr. art. Anna Predmerská. 
prorektorka UK, a prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarňa, dekan RKCMBF UK stali členmi Vedeckej rady UK

Návrh na rozdelenie neúčelovej štátnej dodatočnej dotácie pre rok 2004 predložil rektor UK 
a zároveň informoval senát o spôsobe rozdelenia finančných prostnedkov, ktorý bol prerokovaný 
v Kolégiu rektora UK. Členovia senátu s navrhovaným rozdelením vyjadrili jednomyseľný súhlas

So súhlasom riaditeľov ŠD UK a členov Ubytovacej komisie AS UK rektor UK tiež predložil návrh 
na schválenie výšky bytného v ŠD UK do 31 decembra 2004 a navrhol, aby sa súčasná výška 
bytného do tohto termínu nezmenila. S návrhom As UK vyjadril súhlas.

Oh)

Zasadala aj Správna rada UK
Zasadnutie Správnej rady UK sa konalo dňa 27. septembra 2004 a rokovanie viedol jej 

predseda Mgr. art. Ĺubo Roman.

Nosnú časť zasadnutia Správnej rady tvorilo prerokovanie a diskusia k Výročnej správe 
o činnosti UK za rok 2003. Úvodné slovo predniesol doc. PhDr. František Gahér, CSc., rektor UK. 
Zhrnul zásadné ukazovatele činnosti UK: počet študentov v jednotlivých formách štúdia percen
tuálny podiel UK na poskytovaní štúdia v porovnaní s inými vysokými školami na Slovensku 
v rôznych formách štúdia, ako aj v rôznych kategóriách študentov. Uviedol podstatné ukazovatele 
odrážajúce vedeckovýskumnú činnosť UK a štruktúru jej finančného zabezpečenia v uplynulom 
roku. Rámcovo sa dotkol počtu a štruktúry zamestnancov univerzity a celkového vývoja v perso
nálnej oblasti.

Podrobnú prezentáciu materiálu, ktorý v písomnej podobe dostali všetci členovia SR. uviedol 
doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc., prorektor UK. Venoval pozornosť najmä oblasti vzdelávania, 
vedy a výskumu, hospodárenia, ľudských zdrojov a rozvoja univerzity.

V druhej časti programu, po krátkom oboznámení prítomných s materiálom k založeniu spoloč
nosti s ručením obmedzeným za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti, predseda správne, 
rady rozhodol, aby v tejto veci jednotliví členovia správnej rady hlasovali písomne v nasledovných 
dňoch. (et)

Svoju prvú oficiálnu návštevu na 
Univerzite Komenského vykonal dňa 
28. septembra 2004 nový ve/vyslanec 
Talianska v Slovenskej republike J. E. 
Antonio Prcvenzano. V rozhovore s doc 
F. Gahérom, rektorom UK. sa obozná
mil s obsahom a štruktúrou štúdia na 
UK ako i s rozvo/om spolupráce medz 
UK a talianskymi univerzitami.
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Študenti diskutovali s rektorom Univerzity Komenského
Študenti ubytovaní v ŠD LŠ sú presvedčení, že zmluva o ubytovaní, ktorú podpisujú pri nástupe na internát, porušuje ich študentské práva a pozvali 

preto rektora UK doc. PhDr. F. Gahera CSc., na diskusiu. Stretnutie sa konalo večer dňa 27. septembra 2004 v Univerzitnom pastoračnom centre 
v Mlynskej doline a spolu s rektorom UK sa ho zúčastnili aj prorektori UK, dekani, predseda AS UK i riaditeľ ŠD LŠ. I ked okrem problémov súvisiacich 
s ubytovaním bolo v pláne diskutovať aj o internetizácli internátov a o dlhodobých zámeroch univerzity, takmer všetok čas vyčerpali otázky a pripomienky 
študentov k novému systému ubytovania, najmä k obsahu zmluvy, ktorú študentská samospráva dala dokonca posúdit aj slovenskému ombudsmanovi.

Čo sa študentom najviac nepáčilo?
Že zmluva o ubytovaní sa uzatvára na 10 me

siacov a že ich zaväzuje platit aj za september, 
i ked sa ubytujú až na jeho konci, resp. za jún, 

ked už cestujú domov. Že zmluva neakceptovala 
pnpomienky študentskej samosprávy a že nebola 
schválená Akademickým senátom UK. Že neochra- 
ňuje študentov proti zvýšeniu poplatkov za uby
tovanie a že neberie ohľad na ubytovacie potreby 
doktorandov. Že nerieši prerušenie štúdia, resp 
študijné pobyty mimo Bratislavy. Zaujímalo ich 
tiež, do obsahujú poplatky za ubytovanie a podlá 
akých kritérií riaditeľ internátov prideľuje po 20. sep
tembri neobsadené miesta.

Rektor UK vecne vysvetlil, prečo vedenie 
UK a študentských domovov univerzity pristúpili 
k zmene systému ubytovania a k uzatváraniu 
10-mesačných zmlúv. Už po niekolko rokov totiž 
nie sú internáty plne využité, napr. v minulom aka
demickom roku ostalo na ŠD LŠ trvalo neobsa
dených 300 lôžok, pretože študenti, ktorým boli 
pridelené, riešili svoje ubytovanie iným spôsobom. 
Pre internát to predstavovalo mesačnú stratu prib
ližne 300 000 Sk, ktorá sa musela premietnuť do 
poplatkov za ubytovanie ostatným študentom. Pre
to nová 10-mesačná zmluva uzatvorená medzi 
študentom a študentským domovom stanovuje

pravidlá hry, aby sa situácia neopakovala a nedo
plácali na ňu ubytovaní študenti. Zmluva je kľú
čovým bodom celého nového systému ubytovania 
a jej základné ustanovenia boli prerokované tak 
so študentmi, ako aj v Akademickom senáte UK. 
Uzatváranie zmluvy na 10 mesiacov navrhli sami 
študenti, no nie je problém, ako zdôraznil rektor 
UK, túto lehotu v budúcom roku zmeniť na 9 me
siacov.

Na viaceré otázky študentov ohľadne situácie 
vzniknutej pri prerušení štúdia 6  pn nástupe na 
stáže mimo Bratislavy, ohľadne splátkového kalen
dára, ako i osobitných požiadaviek doktorandov 
reagoval riaditeľ internátu a ubezpečil študentov, 
že je možné ich riešiť individuálnou dohodou, čo 
je zakotvené aj v zmluve. Taktiež študentov obo
známil s nákladmi na prevádzku internátov (iba 
ročné náklady na energie predstavujú 55 mil. Sk), 
od ktorých je odvodená výška bytného a ktorú 
na začiatku každého semestra prerokuje, resp. 
schváli Akademický senát UK. Upozornil, že zmlu
va nemôže garantovať stabilnú výšku bytného na 
celých desať mesiacov -  každé zvýšenie cien ale
bo zmeny legislatívnych podmienok sa musia 
nutne premietnuť aj do poplatkov za ubytovanie. 
Doplnil, že kritériá na ubytovávame študentov po 
20. septembri nie sú stanovené, ale prednostne

sa voľné miesta prideľujú študentom prvých a pia
tych ročníkov.

Následne sa diskusia dotkla aj internetizácie 
študentských domovov, študenti boli nespokojní, 
že k 1, júlu tohto roka bola odpojená ich pro
vizórna internetová sieť. V odpovedi rektor UK 
argumentoval nutnosťou legalizácie celei siete 
a vyjadril prekvapenie, že z doterajších 400 legál
nych pripojení na internet ich študenti využili iba 
44 %. Dodal, že momentálny nezáujem študentov 
o pristúp na internet proces internetizácie inter
nátov nezastaví a že k 1 10 2004 bude daných 
do užívania dalších 660 nových internetových pn- 
pojení, čim sa ich celkový počet zvýši na 1 060

Študenti sa tiež zaujímali o záruky na zvýše
nie kvality vyučovacieho procesu V odpovedi sa 
dozvedeli, že jedným z mechanizmov hodnotenia 
kvality výučby je aj ich názor, získaný prostred
níctvom študentských ankiet, ktoré uskutočňujú 
fakulty. Do ankiet sa však zapája iba veľmi male 
percento študentov, preto nemaiú výpovednú 
hodnotu Malo by byť vecou študentských komôr 
fakultných senátov, aby sa zapojili do organizo
vania ankety a pomohli zvýšiť zaangažovanosť 
študentov na tomto spôsobu hodnotení kvality 
výučby

Študentom teda najviac vadí zmena systému 
ubytovania, zavedeme záväzných pravidiel Zmluva 
o ubytovaní im trocha pnstnhla krídla -  sprisňuie 
ubytovací ponadok a zavazuje študentov k po
platku za tO mesiacov 6  už tam po Céfy čas by 
vajú alebo n «  No na druhei strane umožňuje aj 
vymmky z praviďei, i k#d nie ce*op*ošne Zdá sa, 
že študentom ešte celkom nedošlo, že aj v ich ne
prítomnosti sa musí na internátoch napnklad kúriť 
a že musí fungovať aj celý sociálny servis. A že 
to niekto musí zaplatiť. Ak to nebudú oni, budú to 
ich kolegovia.

Isteže, vždy je čo zlepšovať. Nový systém uby
tovania sa iba zabeháva, a vítané sú všetky pri
pomienky a názory študentov, ktoré ho pomôžu 
zlepšiť. Zrejme nebude vždy vyhovovať všetkým, 
ale je v záujme tak vedenia univerzity a internátov, 
ako aj študentov, aby sa priblížil k predstavám 
oboch strán.

Na stretnutí odzneli pádne argumenty, prečo 
došlo k zmene systému. Pochopili ich študenti?

J. Hlnnerová

-----------------------------------] Recenzia  ~~|--------------------------------------

Vzácne užitočná kniha pre všetkých
V polovici roku sa objavila na knižnom trhu nová kniha s názvom 

.Ľudské telo, atlas anatómie človeka“ . Kniha je preložená z anglického 
originálu „The Atlas of Human Body“ od autora prof. Petra Abrahamsa 
a vydalo ju v tomto roku Ottovo nakladatelství, s.r.o., Praha 3, v divízii 
.Cesty“ . Slovenská mutácia bola vydaná takisto v roku 2004 a odborným 
editorom slovenského prekladu je prof. MUDr. Jozef Zlatoš, DrSc., pred
nosta Ústavu histológie a embryológie LF UK v Bratislave.

Kniha má o niečo väčší formát než je formát A4, jej rozsah je 256 strán, 
obal má tvrdý s príťažlivou úpravou na prednej aj zadnej strane a obsa
huje velký počet názorných farebných obrázkov (asi 500). Určite upúta 
výtvarným a fotografickým spracovaním, pretože už obal, ako i jej pre
listovanie zaujme každého čitateľa. Nevtieravo sa ponúka k čítaniu a keď 
sa opýtate na jej cenu, budete prijemne prekvapení, pretože v porovnaní 
s knihami podobného zamerania je cenovo veľmi prístupná. Po prečítaní 
knihy som nadobudol presvedčenie, že vďaka patrí nielen autorovi ori
ginálu, ale samozrejme aj všetkým tým, ktorí vybrali dielo k prekladu a po
dieľali sa na slovenskej mutácii. Vytvorili totiž verný preklad diela, v ktorom 
sú koncízne a veľmi zrozumiteľne podané informácie o ľudskom tele, jeho

stavbe a funkciách a o niektorých ochoreniach v takej šírke a na takej 
úrovni, že obsah bez problémov pochopí aj človek so základným školským 
vzdelaním.

Hádam z týchto mojich pár viet sa dá vycítiť, že kniha by sa mohla stať 
súčasťou každej rodiny. A nielen to. V súčasnosti sa na viacerých vyso
kých školách otvorili a otvárajú nové študijné odbory nelekárskeho smeru, 
kde v študijnom programe má zastúpenie aj anatómia ľudského tela Na 
niektorých fakultách už majú učebné pomôcky a učebnice pre tieto nové 
odbory, na iných sa iba pripravovujú Kniha -  atlas, ktorý máme k dispo
zícii, je vynikajúcou učebnou pomôckou, vhodne vyplňujúcou prípadný 
nedostatok študijnej literatúry a môže slúžiť natrvalo ako učebnica, ku 
ktorej sa aj fx) absolvovaní skúšky radi vrátime.

Okrem štátnych vysokých škôl existuje niekolko privátnych školiacich 
inštitúcii pre odbory masér, chiropraktik, kozmetik, tréner, kineziológ. ergo- 
metrik, fyziater, rehabilitačný pracovník, kde sa vyučuje aj anatómia. Uve
denú knihu ako učebnú pomôcku odjxírúčam aj pre tieto nemedicínske 
školiace pracoviská a ich študentov.

Prof MUDr. Jozef Beňuška, CSc , 
Anatomický ústav LF UK
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Pedagógovia z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine získali najvyššie ocenenie za kvalitu Grand Prix Slovak 
Gold. Táto prestížna cena im bola udelená za knihu „Diferenciálna diagnostika pomocou laboratórneJ medicíny“, ktorá vyšla v celosvetovo 
renomovanom vydavateľstve Springer

Grand Prix Slovak Gold pedagógom z Univerzity Komenského
Po prísnom profesionálnom posúdení produktov podľa domácich a za

hraničných kritérií, udeľuje každoročne odborná porota v dvoch termínoch 
približne 12 Zlatých medailí Slovak Gold. Následne nominuje 9 držiteľov za 
príslušný rok, z ktorých traja získavajú Grand Prix Slovak Gold. Tohto roku 
medzi nimi bolo aj dielo martinských pedagógov.

Slávnostný ceremoniál odovzdávania ocenení Grand Prix sa konal 11. júna 
2004 vo Velkej koncertnej sále Slovenského rozhlasu za účasti osobností 
politického, kultúrneho, podnikateľského i  spoločenského života.

Pri tejto významne/  príležitosti nám poskytol rozhovor zostavovateľ 
ocenenej knihy -  prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.

• S  akými pocitmi ste preberali cenu?
-  Za týmto ocenením sa skrýva podpora priateľov, kolegov z práce, 

našich rodín, ale aj dlhoročná práca kolegov slovenských, českých i z celé
ho sveta, z publikácií ktorých sme čerpali pre našu knihu, profesionálny 
výkon vydavateľstva i mnohých nemenovaných „za scénou“. I ked si naplno 
nepripúšťame zaradenie nášho knižného produktu medzi slovenskú kva
litatívnu elitu, i tak to bol zaujímavý pocit ocitnúť sa medzi slovenskými 
„gigantami" a počúvať slová, že aj školstvo a zdravotníctvo im môže kon
kurovať. Možno je to aj motivácia pre dalších kolegov z vysokých škôl pustiť 
sa touto cestou. Cenu považujeme za spoločné ocenenie Univerzity Komen
ského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, Martinskej 
fakultnej nemocnice a vôbec slovenského školstva a zdravotníctva.

•  Ako vznikala ocenená kniha?
-  Príchodom študentov študujúcich v anglickom jazyku sa v r. 1991 na 

Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine vytvorili podmienky aj pre kva
litnú jazykovú pripravu pedagógov, pripravujúcich rôzne učebné pomôcky. 
My sme pripravili na praktiká výučbový dvojjazyčný 26-stranový text z úvodu 
do laboratórnej medicíny, takže študenti mali k dispozícii nielen odborný 
text, ale aj slovensko-anglickú „jazykovú učebnicu“ . Postupne sa informácie 
v materiáli rozrastali, až v roku 1998 vyšla vo vydavateľstve Osveta 1 650- 
stranová slovensko-anglická kniha Vademékum klinickej biochémie, ktorú 
sme napísali spoločne s prof. Pullmannom a prof. Nosáľovou z našej lekár
skej fakulty. Reedíciu knihy potom v anglickom jazyku vydalo vydavateľstvo 
Springer.

•  Ako to, že kniha vyšla práve v celosvetovo renomovanom 
vydavateľstve Springer?

-  S knihou vydanou na Slovensku sme oslovili spolu 17 renomovaných 
zahraničných vydavateľstiev. Odpovedali nám síce všetci, ale s reálnou 
ponukou prišli len dve, a jedným z nich bolo práve vydavateľstvo Springer 
z Heidelbergu v Nemecku. Po detailných analýzach sa rozhodli, že našu 
knihu, ktorú doplníme a inovujeme, vydajú v anglickom jazyku. Nemali 
sme sa s kým poradiť o tom, ako sa vydáva kniha v zahraničí, bola to 
vlastne „prvolezba na neznámu lákavú horu“ . A tých otázok bolo nesmieme 
veľa -  spoluautorstvo, ochrana autorských práv, komunikácia s vydavateľ
stvom, legislatíva a podobne. A najmä to bola „vysoká škola kompromisov“ . 
Ak sme chceli uspieť vo svetovej konkurencii, muselo ísť nabok, odkiaľ 
sme. Výsledkom je, že kniha je prostredníctvom pobočiek vydavateľstva 
Springer v New Yorku, Londýne, Miláne, Paríži, Tokiu a v Hong Kongu do
stupná vo viac ako 110 krajinách sveta, dokončuje sa jej preklad do gréč
tiny, začal sa preklad do čínštiny, špeciálne vydanie má vyjsť pre región 
Indie, Pakistanu, Bangladéša a Srí Lanky. Máme ku knihe najmä emocio
nálny vzťah -  je to príjemný pocit vedieť, že lekári z Martina zanechali vo 
svete stopu, ked niekde na poličke lekára v Brazílii či v Austrálii, u študen
ta v Japonsku alebo vo švédsku, leží naša kniha.

•  Je kniha niečím unikátna?
-  Vo svete je celý rad špičkových, mimoriadne kvalitných a určite lepších 

kníh z porovnateľných oblastí, avšak bývajú skôr detailnejšie a zamerané 
na užšiu oblasť. My sme objavili „škulinku“ práve v tom, že čo do formy, 
rozsahu a obsahu podobne koncipovaná kniha, ako je naša, zatiaľ na sve
tovom trhu s medicínskou literatúrou chýbala. Unikátny je záber laboratór
nych parametrov prakticky vo všetkých biologických materiáloch, najmä 
v telových tekutinách. Kniha je pritom písaná stručne a jednoznačne, po
dáva základné lexikonicko-encyklopedické laboratórne informácie vlastne 
o celom tele. Velká výhoda je, že študent, lekár, laborant či vedec nemu
sia tieto základné informácie prácne hľadať vo viacerých zdrojoch. Ďalšou 
unikátnou kapitolou knihy sú abecedne usporiadané ochorenia a pri nich 
uvedené laboratórne parametre s odchýlkami v jednotlivých biologických 
tekutinách, čo takto doposiaľ nebolo vo svetovej literatúre spracované. No 
a nemenej zaujímavá je kapitola o vzájomnom vzťahu liečiv a parametrov 
vnútorného prostredia. Kedže kniha vznikala z celosvetových informačných 
zdrojov, je aj jej použitie celosvetové.

•  Môže použiť informácie z knihy aj laik?
-  Samozrejme môže, ale primerane. Všetka zodpovednosť za interpre

táciu výsledkov u ktoréhokoľvek pacienta je na príslušnom lekárovi, naša
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kniha poskytuje informácie o „všeobecnom pacientovi“ , nie o konkrétnom 
jedincovi. Pacient si ale pre orientáciu môže v knihe nájsť príslušný joara- 
meter a prečítať si o ňom základné informácie (napríklad kde sa jorodukuje 
enzým, akú má základnú funkciu, kedy sa dáva vyšetrovať a čo môžu zna
menať jeho zvýšené alebo znížené hodnoty). Rovnako môže postupovať 
napríklad pri konkrétnom ochorení, ktoré si nájde podľa abecedného 
usporiadania, ako aj jeho možné sprievodné nálezy.

•Získali ste aj iné ocenenia za svoje knihy?
-  Autori dvoch vydaní uvedenej knihy získali Cenu zväzu polygrafie na 

Slovensku a Cenu Univerzitnej knižnice v Bratislave, opakovane Prémiu 
Literárneho fondu, Zlatú plaketu Slovmediky, Jesseniovu cenu prezídia 
Slovenskej lekárskej spoločnosti, Zlatú medailu a Certifikát Slovak Gold.

•  A teraz niečo o Vás. Kde všade ste pôsobili a prednášali počas 
Vášho profesijného života?

-  Pôsobil som na viacerých pracoviskách v zahraničí, za najvýznam
nejší považujem študijný pobyt na prestížnej Mayo Clinic v Rochestri 
v Spojených štátoch. Je to pracovisko, kde pôsobiť, čo len krátko, je asi 
snom väčšiny lekárov, nakolko ide a jedno z najlepších vedeckovýskumných 
a medicínskych pracovísk na svete. O tomto pobyte by sa dal napísať 
seriál článkov. Ďalej som bol na študijných pobytoch vo viedenskej ne
mocnici AHK, na univerzitách v Edinburgu (Škótsko), v Padove (Taliansko), 
v Limericku (Írsko), v Aveiro, (Portugalsko), v Enschede (Holandsko). Viac 
rokov som sa venoval problematike pedagogiky a manažmentu univer
zitného života, získal som v tejto oblasti aj viacero európskych certifikátov 
(napr. z Bruselu a z Paríža). Prednášal som na viac ako 30 európskych a 
svetových kongresoch najmä v Európe a Ázii. Najväčší ohlas mali moje 
vystúpenia na svetových kongresoch v Izraeli, Ománe a v Spojených štátoch 
amerických.

•  Na akých knižných projektoch ste sa doteraz podieľali 
a čo chystáte do budúcnosti?

-  Tých knižných projektov je viacero, okrem už spomenutých som sa 
spoluautorsky podieľal na príprave knihy Vademecum Media, Vademékum 
Pediatra, Telovýchovno-lekárske vademékum. Pracovné lekárstvo atcuo- 
kológia, Ošetrovateľstvo -  teória a vedecký výskum. No a začiatkom prázd
nin vyšla kniha Akademická príručka, ktorá je určena stredoškolským 
a vysokoškolským študentom a ich pedagógom, doktorandom, vedeckým 
pracovníkom, školiteľom, oponentom, ale aj ľudom z praxe O jej vydaní 
informovala aj Naša univerzita Táto publikácia je akýmsi .vademekom“ rad. 
skúseností, odporúčaní, ale aj normovaných činnosti a metodotogickych 
postupov pre uľahčenie orientácie v jednotlivých oblastiach. Ponúkame 
v nej skúsenosti a odporúčania tých, ktorí boli úspešní, i tých. kton urobili 
chyby. Poskytujeme najmä mladým čitateľom možnosť získat či doplnit si 
mozaiku aktivít, aby sa stali úspešní v edukačnej, odbornej, vedeckej 6  
profesionálnej činnosti, v štúdiu ä  v praxi nielen u nas. ale aj v celom európ
skom pnestore.
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Pri listovaní históriou ľudstva nemožno v žiadnom prípade vynechať antiku a v nej slávne hry starých Grékov, 
spomedzi ktorých boli najvýznamnejšie Olympijské hry. Konali sa na počest boha Dia a účast na týchto hrách 
bola vyhradená pre najlepších z najlepších. Aktéri museli byt dokonale pripravení nielen po stránke fyzickej, 
ale aj po stránke morálnej. Súťažiť na počesť najvyššieho boha bolo záležitosťou zbožnosti, cnosti, vysokých 
morálnych kvalít a dokonalého tréningu.

č Meno a priezvisko Disciplína Umiestnenie
1 Jozef Krnáč džudo, do 66 kg 2

2 Jozef Gónci šport, střelba
vzduchová puška 3
malokalibrovka 60 4

malokalibrovka 3x40 9
3 Michal Riszdorfer kanoistika. K4 3

Erik Vlček kanoistika, K4 3

5 Róbert Erban kanoistika, K1 semifinále

6 Marcela Erbanová kanoistika, K1 S

O ly m p ijs k é  s v ia tk y  v  ro ku  2 0 0 4

Olympijské zisky našich reprezentantov

Na tohtoročných paralympijských hrách získala Alena Kánová, čerstvá 
absolventka PraF UK, bronzovú medailu v stolnom tenise. Takmer zopako
vala svoj úspech z roku 2000, kedy ako študentka 2. ročníka PraF UK získala 
na paralympijských hrách v Sydney zlatú medailu. V deň promócií na Univer
zite Komenského v júni 2004 je j v mene vedenia UK zablahoželal doc. RNDr. 
S. Kalavský, CSc., akademický správca IIKS, a poďakoval jej za vzornú repre
zentáciu fakulty i univerzity.

Reprezentant v zápasení v grécko-rímskom štýle Attila Bátky (do 84 kg), 
ktorý sa umiestnil sa na 10. mieste, je študentom FTVŠ UK od akade
mického roku 2004/2005

V súvislosti so starogréckymi 
hrami filozof Platón vyslovil zaují
mavý názor: „Kto stojí o vitazstvo 
pri Pýtických a Olympijských hrách, 
nemôže sa zaoberať nejakou inou 
prácou." V súčasnosti sa možno 
nad týmito slovami niekto trochu 
pousmeje, ale ked sa hlbšie za
myslí, uvedomí si, že Platón mal 

pravdu. Len s tým rozdielom, že zatiaľ čo v dobe slávneho filozofa sa nemo
hol zaoberať inou prácou ten, kto stál o víťazstvo na niektorých z panhelén- 
skych hier, v súčasnosti sa nemôže zaoberať inou prácou každý, kto sa na 
Olympijských hrách chce zúčastnit. Už za samotnou účasťou na Olympij
ských hrách sa skrývajú dlhé hodiny tréningu, litre potu, nevyčísliteľná náma
ha odriekanie, psychické napätie, dodržiavanie životosprávy a mnoho dalších 
dôležitých skutočností, na ktorých závisí úspech či neúspech športovca 
na pretekoch.

Mnoho športovcov, vrátane tých vrcholových, chce pokračovať po ukon
čení aktívnej športovej kariéry v kariére trénera, kde bude viest adeptov na 
najvyššie vavríny. Výnimku netvoria ani športovci, účastníci na Hrách XXVIII. 
olympiády v roku 2004 v Aténach, ktorí sú súčasne študentmi Fakulty 
telesnej výchovy a športu UK. Mierili často na najvyššie olympijské méty 
a niektorí dosiahli v Aténach skvelé výsledky. A na margo Platóna, zaoberali 
sa aj inou činnosťou popri športovaní -  štúdiom.

Študenti našej fakulty, reprezentanti alma mater, sa v Aténach tohto roku 
nestratili v konkurencii najlepších z najlepších. Na najvyššie méty sa postavili 
viacerí. V prvom rade treba spomenúť velký úspech džudistu Jozefa Kmáča, 
ktorý v hmotnostně) kategórii do 66 kg vybojoval stnebornú medailu. Me
dailu, ktorá je o to cennejšia, že je v tomto športe prvá pre Slovensko. Muž
ských hmotnostných kategórií v džude bolo na Hrách olympiády spolu 
sedem a v štyroch triumfovali zástupcovia Ázie! Jozef Kmáč dokázal, že 
skĺbenie náročnej športovej prípravy so štúdiom ie možné a že bojovať na 
žinenke do konca sa oplatí.

Ostrieľaný olympionik Jozef Gônci, tiež študent našej fakulty, mal trochu 
športovej smoly, ked vo svojej najsilnejšej disciplíne nedosiahol na najvyššie 
vavríny. Športová střelba je ale nevyspytateľná a aj najmenšie zaváhanie 
dokáže dokonale pripravený súper využiť vo svoj prospech. V strelbe zo 
vzduchovej pušky dosiahol Jozef Gónci na bronzovú medailu. To však ešte 
nebol koniec streleckých súťaží. V ľubovoľnej malokalibrovke, resp. po 
ukončení súťaže v strelbe z ľubovoľnej malokalibrovky, prišlo mierne skla
manie v podobe „zemiakovej“ medaily za štvrté miesto. No, niekto musí byť 
aj štvrtý. Na Olympijských hrách sa ráta aj takého umiestnenie a mnoho 
športovcov by ho bralo všetkými desiatimi. Jozefovi trochu nevyšla súťaž 
v strelbe z malokalibrovky na trikrát 40 výstrelov, kde obsadil deviate miesto. 
Jeho celkové vystúpenie na najslávnejšom sviatku športu možno hodnotit 
vysoko pozitívne.

Mnohokrát neporazení majstri sveta v štvorkajaku (K4) na 1000 metrov -  
Richard a Michal Riszdorferovci, Erik Vlček a Juraj Bača, Michal Riszdorfer 
a Erik Vlček „sedia" v laviciach Fakulty telesnej výchovy a športu UK. nastu
povali vo svojej disciplíne s ambíciami, ktoré sa možno trochu ťažko „tlačia 
pred sebou". Takmer celé Slovensko očakávalo len a len zlato Napokon 
zvíťazil madarský štvorkajak a pred našich sa dostali ešte Nemci, aj ked 
len s minimálnym náskokom 0,655 s. Bronzová medaila je snád trochu 
pod očakávanie športových fanúšikov, ale v takej silnej konkurencii je to 
velký úspech.

Málokedy sa stane, že sa na Olympijských hrách zúčastnia súrodenci, 
ktorí naviac súťažia v takmer rovnakých disciplínach A súčasne študujú 
v rovnakom študijnom odbore a špecializácii1 Marcela Erbanova súťažila 
v kanoistike (K1) na 500 m a jej brat Róbert Erban takisto v K1. aie na 1000 m 
Róbertovi to v Aténach nevyšlo -  zo semifinálových jázd už nepostúpil 
dalej. Zato však Marcela, ktorá iste bojovala s maximálnym nasadením 
obsadila vo finále vynikajúce piate miesto. Ked sa pozrieme na výsledky v 
jej kategóni zistíme, že keby sa Marcele podarilo prekonať pretekársku trat 
o dve sekundy a jednu desatinu rýchlejšie, tak by to mohol byt bronz 
Nuž ale realita je realita a verme, že Marcela vytrvá vo svoiom športovom 
snažení a že na Hrách XXIX. olympiády v roku 2008 v Pekingu jej to vyjde

Attila Bátky, mnohonásobný majster republiky v zápasení v gréckorim 
skom štýle, zasiahol tiež do olympijských súťaží Pravda, v čase Olympij
ských hier ešte nebol študentom Fakulty telesnei výchovy a športu UK. ale 
po nich nastúpil do prvého roku štúdia na špecializáciu trénerstvo, kde 
bude študovat, ako inak, zápasenie V náročnej zápasmckej súťaži obsad i 

odchovanec gabčikovského zápasenia desiate miesto Umiestnil sa teda 
asi v strede skupiny borcov v hmotnostnej kategóni do 84 kg Chceme však 
povedať niečo iné. Attila súťažil v športe (zapaseme), ktorý bol už v programe 
antických olympijských hier!

V olympijskej dedine vystriedali olympionikov paratymponia Ľudia, 
ktorým život popravil krušné chvíle a ktorí sa nenechajú životom paseme 
unášať, aie aktívne si ho dalej utvárajú tak, ako najlepšie vedia Mnoho z men 
športuje a dosahuje vynikajúce vysledky. Na tohtoročných xii. Paraiympij- 
ských hrách nemala Fakulta telesnej výchovy a športu zástupcu v podobe 
paralympionika. Doktorand Katedry spoločenských vied, Mgr Martin 
Doroš, bol zástupcom vedúceho výpravy a podľa jeho slov je „úradnícka 
a organizačná práca na takomto podujatí aspoň taká náročná ako samotné 
športovanie“. Neustále v pohybe, málo spánku, žiadny čas na obdivovanie 
antických pamiatok, asi takto možno zhrnúť pobyt športového funkcionára 
v Aténach.

Všetkým športovcom, ktorí reprezentovali Fakultu telesnej výchovy a špor
tu, Univerzitu Komenského a Slovenskú republiku, vyslovujeme touto cestou 
poďakovanie za reprezentáciu. Medailistom blahoželáme k úspechom a verí
me, že nie sú posledné v ich športovej kariére. Akademická obec fakulty 
môže byt na našich reprezentantov skutočne pyšná. Pokračujú v šľapajách 
olympionikov, svojich predchodcov, zástupcov akademickej komunity fakulty 
a univerzity. Aj športoví funkcionári nasledujú svojich predchodcov (prvý 
dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK, prof. Stráňai, bol vedúci čs. 
výpravy na Hrách olympiády v roku 1948 v Londýne) a dovolíme si vyslovit 
presvedčenie, že Fakultu telesnej výchovy a špiortu UK budú aj v budúc
nosti opúšťať kvalifikovaní telovýchovní pedagógovia s priamymi skúsenos
ťami z Olympijských hier

Mgr. František Seman, 
PhD., FTVé UK
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Neurovedná európska spolupráca
V júli 2004 sa ukončila veľmi úspešná, takmer šesťročná činnosť medzivládnej európskej kooperácie pre vedecký a technologický výskum 

(European Cooperation in Scientific and Technological Research) COST a jej podprogram COST B10: „BRAIN DAMAGE REPAIR“ -  Poškodenie 
a uzdravenie mozgu. Program COST bol vytvorený ako jeden z najväčších európskych sietí pre kooperáciu vo vede a výskume a zahŕňa okolo 
200 akcií -  podprogramov, do ktorých je zapojených viac ako 30 000 vedcov zo všetkých krajin EÚ, ako aj iných európskych a severoamerických 
štátov. Na podklade definovaných Memorandum of Understanding, ktoré podpisujú vlády príslušných zúčastnených krajín, sa COST snažil a stále 
snaží o umožnenie koordinácií národných výskumných projektov v rôznych vedných a technických oblastiach aj na európskej úrovni.

Hlavným cieľom podprogramu COST B10 bolo zvýšenie poznania pro
cesov poškodenia a úspešnej opravy deficitu, či získanej poruchy centrál
neho nervového systému (mozgu a miechy) na úroveň, ktorá by dovolila 
jeho významné zlepšenie a teda aj úspešný návrat poznávacích a men
tálnych funkcií CNS. Podprogram začal svoju činnosť v januári 1998, na 
čele s predsedom prof. R. Pochetom z Free University Brussells, pričom 
v roku 2001 sa k nemu po schválení Memoranda pripojila aj Slovenská 
republika s kolektívom z Ústavu lekárskej biochémie JLF UK v Martine, s ná
rodným koorodinátorom a členom Management Committe prof. Dr. Jánom 
Lehotským, CSc., z toho istého ústavu. V roku 2002 sa ku COST B10 ako 
druhé slovenské pracovisko pripojil Ústav experimentálnej farmakologie 
SAV v Bratislave s koordinátorom doc. Dr. S. Stolcom, DrSc.

Po plodných skoro šiestich rokoch v júli 2004 podprogram svoju činnosť 
ukončil záverečným mítingom a stretnutím Management Committe. Program 
sa vedecky orientoval na získanie nových pohľadov na základné biologické 
procesy spojené s vývojom a reorganizáciou CNS ako aj s aplikáciou tých
to princípov na patologické podmienky pozorované pri poškodení či cho
robách CNS u zvierat ako aj u ľudí. Veľmi akcentované boli taktiež témy 
vývoja nových procedúr/metód, farmák či technik, ktoré by prispeli k adek
vátnej oprave či návratu nervového tkaniva po poškodení.

Vlastná činnosť programu sa vykonávala v pracovných skupinách, z kto
rých najmä dve a to „Neuroprotection and Repair“ a “ Regeneration and 
Functional Recovery" boli veľmi aktívne, pričom v oboch mali zastúpenie aj 
slovenské kolektívy. V rámci programu sa vedecké výsledky jednotlivých 
skupín priebežne vyhodnocovali na spolu 14 mítingoch a zasadnutiach 
Management Committee, pričom záverečný lisabonský bol súčasne aj 
satelitným mítingom Európskeho kongresu neurovied (FENS). Od vstupu 
JLF UK v Martine a neskôr SAV do programu, odprednášali prof. Lehotský 
a doc. Stole výsledky prác svojich laboratórií na 7 mítingoch a publikovali 
ich vo forme abstraktov, a to v Biede (Slovinsko). Seville, Cascais (Portu
galsko), Dubline, Uppsale. Varšave a Lisabone.

Celkove za takmer 6 rokov publikovali účastníci programu a kooperujúce 
inštitúcie 620 vedecký prác dotýkajúcich sa témy COST B10, a to v najreno- 
movanejších vedeckých časopisoch. Mnohé práce boli výsledkom spoloč
ných koordinovaných projektov, čo jasne potvrdilo správnosť základného 
cieľa, a to vytvorenia spoločnej neurovednej európskej siete. Veľmi cen
nou boli aj dalšie aktivity COST B10, a to: a) vytvorenie tezauru riešených 
problémov, tém a adries neurovedných pracovísk v rámci EÚ, b) vytvo
renie a vystavenie web stránky: http://braindamagerepair.hiim.hr, kde je 
prezentovaná celá aktivita programu, účastníci, ako aj tezaurus, c) podnetné

Herdegen • Delgado-Garcw (Eds.)

Damage and Repair

bolo aj napísanie a editovanie monografie s názvom: „Brain damage and 
Repair. From molecular research to clinical therapy“ ktorá bola vydaná 
v renomovanom vydavateľstve Kluwer, Holandsko. Táto monografia bola ná
rodným koordinátorom prof. Lehotským distribuovaná na popredné neu- 
rovedné, klinické a knižničné pracoviská v rámci celého Slovenska, a to 
s veľmi dobrým odborným ohlasom. Program taktiež umožnil krátke vedec
ké stáže pre mladých vedeckých pracovníkov, avšak pre oneskorený vstup 
slovenských členov sa stáž zo Slovenska nepodanlo uskutočniť.

Poznanie patologických procesov tkaniva mozgu a miechy, ako aj 
nachádzanie nových metód a farmák, ktoré by slúžili na ochranu a rege
neráciu tohto životne dôležitého tkaniva, nie je stále dokončené a chýba 
spoločná európska koordinácia. Preto sa účastníci pôvodného programu 
COST B10, a to aj z JLF UK v Martine a zo SAV, rozhodli žiadať o pokra
čovanie tohto úspešného programu v nanovo formulovaných cieľoch.

Prof. RNDr. Ján Lehotský, CSc.
Ústav lekárskej biochémie JLF UK, Martin

Prispeli k ochrane prírody
Vo Varíne pri Žiline sa dňa 7. -  8. septembra 2004 uskutočnila česko-poľsko-slovenská konferen

cia „Ochrana prírody a krajiny v právnej teórii a v praxi“ venovaná problematike právnych 
aspektov ochrany prírody v členských štátoch Európskej únie. Konferenciu, ktorá bola dalšou zo 
série spoločných pracovných stretnutí učiteľov environmentálneho práva, zorganizovala Právnická 
fakulta UK spolu so Štátnou ochranou prírody SR. Záštitu nad podujatím prevzal minister životného 
prostredia László Mikiós a dekan PraF UK doc. JUDr. Marián Vrabko, CSc. Odborným garantom 
podujatia bola doc. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., z Katedry správneho a environmentálneho práva 
PraF UK.

z Prahy, Brna a Olomouca. Zaujímavými témami 
prispeli aj zamestnanci českého a slovenského 
ministerstva životného prostredia, pre ktorých sú 
takéto akcie vítanou príležitosťou konfrontovať 
a riešiť problémy, s ktorými sa potýkajú pri apli
kácii práva v praxi.

Aktuálna a čoraz pálčivejšia téma ochrany prí
rody a krajiny a s ňou bezprostredne spojená 
právna problematika sa stala ústrednou témou 
jednotlivých príspevkov, ktoré si medzi sebou 
vymenili poprední odborníci v tejto oblasti. Vedec
ké diskusie plynulo prechádzali do priateľských 
rozhovorov počas prestávok a vyústili do spoloč
ného rozhodnutia pokračovať v rozhovoroch na 
dalšom spoločnom stretnutí v Českej republike, 
ktoré bude venované právnej ochrane lesa.

Účastníkov podujatia taktiež nadchla spoločen
ská časť programu -  výlet do národného parku 
Malá Fatra po trase náučný chodník Štefanová -

Diery -  Štefanová s odborným sprievodcom, na 
ktorom sa nielen dozvedeli zaujímavé informácie 
o problematike ochrany tohto chráneného úze
mia. ale tiež si pri výstupe v divom kaňone mohli 
overiť aj svoje fyzické schopnosti. Dojmy z tejto 
dvojhodinovej atraktívnej túry následne rozobrali 
pri ohni na výbornej a poctivo zaslúženej spoloč
nej večeri, na ktorej -  ako to už býva -  sa vytvoril 
priestor aj pre odborné debaty 

Na záver treba podakovaf organizátorom tohto 
medzinárodného podujatia za jeho perfektnú prí
pravu, ktorá prispela tak po odbornej ako aj ľud
skej stránke k vzájomnému obohateniu a zblíženiu 
všetkých zúčastnených

JUDr. Ing Branislav Cepek.
JUDr Jozef Toth.

Katedra správneho a environmentálneho prava
PraF UK

Zaujímavý pracovný program bol rozdelený do 
dvoch dní. V rámci poľskej, slovenskej a českej 
sekcie so svojimi referátmi vystúpili kolegovia 
z vratislavského Inštitútu právnych vied a z dru
žobnej Právnickej fakulty v Lodži, učitelia z trnav
skej právnickej fakulty ako aj z právnických fakúlt
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J u b i l e u m  S A S

Letná škola slovenského jazyka a kultúry Studia 
Academica Slovaca (SAS) zavŕšila týmto jubilej
ným ročníkom štvrté decénium svojho úspešného 
pôsobenia na medzinárodnej akademickej scéne. 
Vdaka predvídavým zakladateľom myšlienky SAS 
i jej oddaným pokračovateľom, ktorí bohatou, te
maticky a žánrovo pestrou skladbou programu 
každoročne pritiahli stovky zahraničných záujem
cov o slovenský jazyk a slovenskú kultúru, Studia 
Academica Slovaca dodnes účinkujú a stali sa 
uznávanou letnou univerzitou doma i vo svete. 
V duchu pôvodného zámeru ponúkajú zahranič
ným slovakistom možnosť absolvovať vzdelávací 
pobyt v krajine, ktorej jazyk si osvojujú, sprístup
ňujú autentické poznávanie slovenských reálií, 
umožňujú staf sa členom veľkej medzinárodnej 
rodiny sasistov. Za uplynulých 40 rokov existencie 
letnej školy sa rozrástla skupina priamych účast
níkov a priaznivcov SAS z radov domácich organi
zátorov, lektorov a prednášateľov i zahraničných 
frekventantov. Pohľad do personálnej štatistiky 
SAS hovorí, že v organizačnom tíme či lektorskom 
zbore sa vystriedalo množstvo členov, ale jadro 
korpusu tvoria stálice, dlhoroční pracovníci, ktorým 
SAS prirástol k srdcu, ktorí prebrali štafetu od 
svojich predchodcov a svojím pôsobením rozvíjali 
myšlienku vzájomnosti a spolupatričnosti tak, aiby 
SAS bol inštitúciou klasickou, rozvíjajúcou tie naj
lepšie tradície a zároveň modernou, reflektujúcou 
aktuálne spoločenské udalosti i vedecko-pedago- 
gické metamorfózy slovakistiky. Mnohí spolupra
covníci zanechali výraznú stopu a roky formovali 
a dodnes formujú program letnej školy, sú autormi 
koncepčných zmien, novátormi obsahu i metodi
ky, aby čo najpôsobivejšie oslovili slovenčinychti- 
vých frekventantov, umocnili ich záujem a rozšírili 
vedomosti o Slovensku, jeho krajine a kultúre.

K jubilejnému 40. ročníku letnej školy Studia 
Academica Slovaca 2004 organizátori pripravili 
klasický, ale aj špecializovaný program. Okrem 
jazykových kurzov a prednášok sa uskutočnilo 
sympózium 40 rokov Studia Academica Slovaca 
pod záštitou doc. F. Gahéra, rektora UK, na kto
rom sa zúčastnilo takmer 40 bývalých účastníkov 
letnej školy, ktorí ako vedci, učitelia, kultúrni a osve
toví pracovníci sa stali priaznivcami, ba vyslanca-

jubiloval

LOVENSKY

VETOVY

mi Slovenska vo svete, prispeli k šíreniu slovaciV 
vo svojich krajinách a pomohli získať cfalších záu
jemcov o slovenský jazyk a kultúru. Sympózium 
malo vedecko-metodický a spoločenský charakter 
a bolo príležitosťou na ocenenie zaslúžilých pra
covníkov SAS, lektorov a zahraničných slovakistov 
ministrom školstva SR. rektorom Univerzity Komen
ského a dekanom Filozofickej fakulty UK Medzi 
vyznamenanými boli: profesor Jozef Mlacek, ria
diteľ SAS (Velká medaila sv. Gorazda. Zlatá me
daila UK), profesor Ján Sabol (Zlatá medaila UK), 
docent Peter BaJáž (Zlatá medaila UK), štyria pra
covníci vedenia SAS (Strieborná medaila UK). 
14 zahraničných slovakistov pôsobiacich na za
hraničných univerzitách (Památná medaila UK). 
11 lektorov SAS (Zlatá medaila FiF UK). Vyjad
rením najvyššieho uznania bolo prijatie sasistov, 
účastníkov sympózia u prezidenta Slovenskej re
publiky Ivana Gašparoviča.

Súčasťou sympózia bolo podujatie venované 
reáliám SAS, na ktorom priami účastníci prvých

ročníkov sprítomnili začiatky mapujúce zrod Studia 
Academica Slovaca (prof. Simon Ondruš, doc. Pe
ter Baláž, dr. Ján Štibraný, doc. Miloslav Darovec 
a další). Okrem faktografických príspevkov teraj
ších i bývalých organizačných pracovníkov SAS 
zaujalo sprítomnenie životnej filozofie výraznej 
osobnosti, dlhoročného riaditeľa SAS profesora 
Jozefa Mistnka očami vlastného syna doc Miloša 
Mistnka. Vystúpenia prednášateľov názorne priblížil 
jednak filmový dokument o histórii SASu pod 
názvom SAS -  slovenský aj svetový, vytvorený 
s využitím bohatého archívu letnej školy (réžia 
Juraj Kákoš, dramaturgia: Eva Vojtěchová) a sprie
vodná výstava k histórii a súčasnosti SAS inšta
lovaná v priestoroch konania letnej školy (Inštitút 
pre verejnú správu v Dúbravke) Súčasne organizá- 
ton pripravili publikáciu 40 rokov Studia Acade
mica Slovaca (2004, Ed J. Pekarovičová. E Voj
těchová), ktorá ponúka curnculum SAS v kocke 
reč faktov a čísel, pohľad na vývinové etapy, oži
vený príspevkami kolegov s osobným vyznaním 
svojho vzťahu k SAS a spomienkami bývalých frek
ventantov s kompletnou bibliografiou phspevkov 
publikovaných v doterajších 33 ročníkoch zbor
níka prednášok Studia Academica Slovaca 

Program sympózia splnil očakávania organizáto
rov i účastníkov, bol bohatý na informáoe vzájom
né odovzdávanie skúsenosti, hľadanie spoločných 
kontextov pri špecifikácii predmetu slovenčina 
ako cudzí jazyk a zároveh rozšíril prehľad o akti 
vitách domácej a zahraničnej slovakistiky Tento 
zámer sa podanlo zrealizovať aj vdaka našim ges 
torom, sponzorom, vedeckým a kultúrnym organ* 
záctám. mediálnym partnerom a najma našej alma 
mater Univerzite Komenského a jej Filozofickej 
fakulte, pod záštitou ktorej sa letná škola každo 
ročne uskutočňuje Program jubilejného ročníka 
aj osobná zanietenosť všetkých účastníkov su zá 
rukou, že Studia Academica Slovaca nie su len 
záležitosťou histórie a spomienok ale že majo 
aj perspektívnu budúcnosť. Verím, že spoločným 
úsilím sa nám podarí nadviazať na najlepšie tra
dície tak, aby SAS zostal slovenský aj svetový!

Jana Pekarovičová, 
riaditelka SAS

Publikácie vydané pri príležitosti jubilejného 40. ročníka letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca
STUDIA ACADEMICA SLOVACA 33. Prednášky XL. ročníka letnej školy slovenského jazyka a kultúry

Editori Jozef Mlacek a Miloslav Vojtech, Bratislava, Stimul 2004, 308 s.

Už po štyridsiaty raz sa v auguste tohto roku konala v Bratislave letná 
škola slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca, ktorú orga
nizuje Filozofická fakulta Univerzity Komenského. V rámci jej programu 
odznela pre frekventantov celá séria zaujímavých a podnetných predná
šok, ktoré už tradične zachytáva v tlačenej podobe zborník, vychádzajúci 
tento rok už po tridsiaty tretí krát. Práve táto publikácia je dôkazom výni
močnosti podujatia, pretože ide na Slovensku o jedinú letnú školu sloven
ského jazyka a kultúry, ktorá popri primárnom dôraze na rozvíjanie jazy
kovej a slovakistickej kompetencie svojich frekventantov jasne deklaruje 
záujem zachovat si aj akademický a vedecký rozmer.

Zborník obsahuje štúdie, ktoré už tradične mapujú nielen problémy jazy
kovedy a literárnej histórie, i ked tieto tvoria väčšiu časf príspevkov, ale 
zasahujú a reflektujú témy z oblastí slovenských dejín, etnológie či religio- 
nistiky. Tým, že obsah zborníka korešponduje s obsahom prednášok letnei 
školy, stáva sa táto publikácia vynikajúcou učebnou pomôckou pre tých. 
ktorým je prvotne určená, pre jej študentov. Navyše štúdie svojim zamera
ním reflektujú aj aktuálne otázky jednotlivých oblastí slovakistiky, vdaka 
čomu sa 33. zväzok zborníka Studia Academica Slovaca určite stane 
vdačnou študijnou pomôckou a poznávacím zdrojom pre širokú domácu 
a zahraničnú slovakistickú a slavistickú veřejnost
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Špecifikom tohto zborníka, ako na to poukazuje v jeho úvode editor 
Miloslav Vojtech, je „orientácia pomerne rozsiahlej skupiny príspevkov na 
oblasť interkultúrnych vzťahov reflektovanú paralelne z pozície viacerých ved
ných disciplín" (s. 8). Editor tu mal na mysli najmä príspevky týkajúce sa 
bilingvizmu, otázok medziliterárnych vzťahov a umeleckého prekladu, či 
problematiky náboženského života etnických skupín žijúcich na Slovensku. 
Časf príspevkov bola venovaná i okrúhlym výročiam niektorých významných 
slovenských osobností vedeckého a kultúrneho života: v oblasti historio
grafie to bol príspevok venovaný storočnici profesora Branislava Varsika, 
v jazykovede storočnici profesora Jána Stanislava a v oblasti literatúry 
storočniciam básnika Ladislava Novomeského, prozaika Mila Urbana a prí
spevok venovaný k 120. výročiu narodenia dramatika Vladimíra Hurbana 
Vladimírova.

Na nové trendy v lingvistike upriamujú pozornosť čitateľa príspevky týkajú
ce sa všestranne využiteľného Slovenského národného korpusu a možností 
využívania nových médií a informačných technológií pri štúdiu slovenčiny 
ako cudzieho jazyka, ktoré dokazujú, že i v týchto oblastiach sa nezadrža
teľne presadzuje celospoločenská informatizácia.

Príspevky a štúdie prinášajú všetko^podstatné, čo odznelo na tohtoroč
nej letnej škole Studia Academica Slovaca 2004, a zároveň sú reprezenta
tívnym prehľadom súčasných otázok a trendov v jednotlivých disciplínach 
dotýkajúcich sa slovenského jazyka, literatúry a kultúry. Navyše prednášky 
obsiahnuté v zborníku sú hmatateľným dôkazom toho, že vysokohodnotný 
atribút akademickosti, ktorý naša letná škola nesie aj vo svojom názve, jej 
právom patrí.

Martin Dzúr

4 0  R O K O V  S T U D IA  A C A D E M IC A  S LO V A C A
Editori Jana Pekarovičová a Eva Vojtěchová. Bratislava, Univerzita Komenského 2004, 173 s.

Pri príležitosti jubilejného ročníka letnej školy SAS vyšla publikácia s náz
vom 40 rokov Studia Academica Slovaca.

Nie je to len pútavé čítanie pre bývalých účastníkov SASu, ale kniha mô
že byť i zaujímavým a poučným zdrojom informácií pre ľudí „nezasvätených“ . 
Po slávnostných príhovoroch v úvode publikácie, ktoré odzneli na oficiál
nom otvorení letnej školy, sa dozvieme aj o jej histórii. Príspevok Jozefa 
Mlaceka je analyticky podaným historickým exkurzom do prehistórie a prvých 
ročníkov letnej školy Studia Academica Slovaca. Zrekonštruovať obraz za
čiatkov letnej školy nebolo iste ľahké, v pozadí vzniku príspevku je badateľná 
náročná práca v archívoch Filozofickej fakulty UK. Jana Pekarovičová sa 
v príspevku s názvom Studia Academica Slovaca -  harmónia tradície a mo
dernosti zameriava prevažne na prínos letnej školy k výskumu slovenčiny 
ako cudzieho jazyka, ale nezabudne pritom priblížiť ani pravidelne vychá
dzajúci zborník Studia Academica Slovaca, vlastivedný program letnej 
školy, výberové semináre a tvorivé dielne, alebo kroniku, ktorá je od roku 
1972 spoľahlivou pamäťou SASu. Slovenskú literatúru a literárnovednú

slovakistiku na letnej škole analyzuje v osobitnom príspevku Miloslav Vojtech 
a etnológiu Ján Michálek.

Druhú časť publikácie tvoria príspevky lektorov, sprievodcov, či samotných 
účastníkov letnej školy. Sú to prevažne texty spomienkového rázu a z kaž
dého cítiť, že SAS je „škola srdca a nadšenia“ , ako povedala vo svojej spo
mienke Zuzana Kleschtová (s. 93). Niektorí sa vyznali zo svojho pozitívneho 
vzťahu k SASu, iní vyrozprávali krátku príhodu či napísali básničku. Uvoľ
nený, nestrojený štýl príspevkov umožňuje čitateľovi hlbšie preniknúť do 
podstaty a poslania letnej školy. Ale hlavne, je tu hodnotenie od tých naj
povolanejších, od frekventantov. Autentickosť ich výpovedí umocňujú foto
grafie a ukážky z kroniky.

V závere knihy sú uvedení všetci členovia vedenia, lektorského zboru 
a sprievodcovia, ktorí sa v týchto funkciách vystriedali. Vhodným doplnením 
publikácie je aj zoznam všetkých prednášok uverejnených v zborníku Stu
dia Academica Slovaca od roku 1972.

Róbert Sabo

U niverzita  K om en skéh o  a p iaty  b ratis lavský m ost
Piaty bratislavský most budil od začiatku vý

stavby zaslúženú pozornosť verejnosti. Jeho hlav
ná časť. 231 metrov dlhé hlavné pole. zavesené 
na 66 oceľových lanách, ktoré sú ukotvené na 
dvoch impozantných oceľových oblúkoch vyso
kých 32 metrov, bola vybudovaná ojedinelým spô
sobom na jednom (ľavom) brehu Dunaja. V druhej 
polovici októbra, za pozornosti tisícok divákov, 
otočili stavbári kolos, vážiaci viac ako 5 000 ton, 
naprieč toku Dunaja a upevnili na pripravený pilier 
pri pravom brehu rieky. Most bude spojazdnený 
až niekedy v polovici budúceho roku, po dobudo
vaní nájazdov a štvorprúdovej vozovky, ale už 
dnes je jasné, že sa stal dalšou bratislavskou do
minantou.

O moste s pracovným názvom „most Košická“ 
(aj keď „Oblúkový most“ by bol výstižnejší názov“) 
sme sa v masovokomunikačných prostriedkoch, 
i počas dňa otvorených dverí na stavbe, dozve
deli veľa zaujímavostí. Napríklad, že svojou dĺžkou 
a hmotnosťou je európskym rekordérom vybudo
vaným touto technológiou.

Okrem odbornej verejnosti málokto vie, že neza- 
nedbatelhý prínos pri výstavbe mostu mail aj 
naši kolegovia z Fakulty matematiky, fyziky a in
formatiky UK.

Pri meraní sily v závesoch mosta, na ktorých 
visí hlavné pole, a na monitorovanie ich stavu po

čas budúcej prevádzky mostu bola použitá vo sve
te unikátna metóda, založená na magnetomecha- 
nickom jave. Magnetické vlastnosti ocele (a dalších 
feromagnetických matenáiov) sa menia pn jej me
chanickom namáhaní. Výskumu fyzikálnej podstaty 
a technických aplikácií tohto javu sa už viac ako 
15 rokov venuje kolektív fyzikov Fakulty matema
tiky, fyziky a informatiky UK pod vedením doc. 
Andreja Jaroševiča. Výsledkom výskumu a vývoja 
sú meracie snímače a aparatúry, ktoré umožňujú 
bezkontaktné meranie sily v oceľových lanách, na 
ktorých visí hlavné pole mostu.

Počas leta strávili doc. Jaroševič s najbližším 
spolupracovníkom dr. Fabom nejeden deň v útro
bách mostu pri svojej aparatúre a na pripojenom 
počítači sledovali a vyhodnocovali okamžitý stav 
napínaných lán.

Túto metódu je možné použiť všade tam, kde 
je dôležité vedieť čo najviac o silách pôsobiacich 
v lanách, tyčiach a kábloch, ktoré sú súčasťou 
takých inžinierskych stavieb, ako sú mosty, vodoje
my, ochranné obaly reaktorov jadrových elek
trární a pod. Je to dôležité z hľadiska bezpečnosti 
prevádzky a včasnému odhaleniu únavy mate
riálov.

Skupina okolo docenta Jaroševiča pri vývoji 
a zdokonalovaní metódy spolupracuje s viacerými 
zahraničnými univerzitami a firmami, napríklad

University of Illinois v Chicagu. Portsmouth Univer
sity (GB), firmou Strainstall Engmeenng Services 
(GB), firmou HILTI (Lichtenštajnsko), firmou Keiso- 
ku Research Consultans (Japonsko) a viacerými 
stavebnými firmami v SR a ČR Každá monitoro- 
vacia aparatura je v podstate onginálna. šitá na 
mieru konkrétnej stavbě. Technickú realizáciu mo
nitorovacích systémov vykonáva slovenská firma 
PROJSTAR PK s.r.o.

Medzi najvýznamnejšie realizované diela patri 
systém na monitorovanie sily v predpínacich káb
loch ochranných obálok reaktorov na obidvoch 
blokoch jadrovej elektrárne Temelín (pracuje od 
roku 1994) a systém na nepretržite monitorovanie 
sily v nosných kábloch zaveseného mosta Jiangym 
cez rieku Jang-c-jiang v Číne (pracuje od roku 
1999). Monitorovacie cievky nechýbajú ani v moste 
Lafranconi, či v telese autostrádneho nadjazdu pn 
Liptovskom Hrádku

Začiatkom októbra doc. Jaroševič a dr. Fabo po
máhali v španielsku zachraňovať kostolík z 15 sto
ročia Jeho vežičku bolo treba stiahnuť ocefovymi 
pásmi, aby sa nerozpadla ale aby ju zároveň pásy 
nerozdrvili. Na to je táto metóda ideálna

Martin Belluš. FMFI UK
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• UNDATlONlS  
M C M X IX -M M íV

Európske univerzitné jazykové centrá zavítali do Bratislavy
i » J í ľ Veriľta Kome" skel™ b ° la v dňoch 9. -  11. septembra 2004 hostiteľom 8. medzinárodnej konferencie Európskej konfederácie univerzitných 
jazykových centier (CercleS) na ternu: „Univerzitne |azykové centra: Rozšírenie obzorov, nové možnosti spolupráce.“ Organizátorom konferencie 
bol sekretariát Českej a Slovenskej asociácie učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách /CASAJC/. ktorý sídli na Jazykovom centre UK

Predchádzajúce konferencie CercleS sa konali 
v Bordeaux vo Francúzsku (1992), v Hull vo Velkej 
Británii (1994), v Drážďanoch v Nemecku (1996), 
v Bergamo v Taliansku (1998), v Antwerpách v Bel
gicku (2000) a v Paríži vo Francúzsku (2002).
Bratislava a naša alma mater sa pre účastníkov 
stali lákadlom, pretože pre väčšinu z nich to bola 
prvá návšteva v krajine bývalého východného blo
ku. O tom, že si z nej odnášali tie najpozitívnejšie 
dojmy a bohaté zážitky svedčí fakt, že pri rozlúčke 
sa z mnohých strán ozývalo: „Rozhodne sa sem 
ešte musíme v rá tif.

Na konferencii sa zúčastnilo 201 zástupcov 
z univerzít vo Velkej Británii, írsku, Španielsku,
Francúzsku, Belgicku, Holandsku, Švajčiarsku,
Taliansku, Nemecku, Fínsku, Rakúsku, Kanade,
Poľsku, Maďarsku, Litve, Estónsku, Českej repub
like a na Slovensku. Najpočetnejšiu skupinu tvorili 
kolegovia z Fínska a z Velkej Británie.

V programe odzneli tri hlavné prednášky 
a 78 príspevkov v siedmich pracovných skupi
nách. Hlavní prednášajúci boli Paul Sweeney,
E-learning Manager, British Council Rím, prof.
Peter Medgyes, námestník ministra školstva v Ma
ďarsku a prof, Bernd Voss z Inštitútu anglistiky 
a amerikanistiky na Technickej univerzite v Dráž
ďanoch. Ich zaujímavé, podnetné a vysoko aktuál
ne príspevky sa dotkli revolučných zmien v učení 
sa jazyka, ktoré vniesli do výučby nové techno
lógie. problémov spojených s procesom tvorby 
a implementácie národného jazykového programu 
a prirodzenej potreby a dôležitosti vytvárať profe
sionálne a záujmové združenia a siete.

Pracovné skupiny sa venovali siedmim témam:
Európske jazykové portfolio, Autonómia učiaceho 
sa. Testovanie a udeľovanie certifikátov, Odbor
ný/akademický jazyk, Učenie sa v multimediálnom 
a elektronickom prostredí, Otázky manažmentu, 
kvality a akreditácie a Ďalšie vzdelávanie učiteľov.
Najviac prfspevkov sa venovalo témam Odborný/ 
akademický jazyk a Učenie sa v multimediálnom 
a elektronickom prostredí.

Okrem tradičných otázok týkajúcich sa jazy
kovej problematiky (ako napr. odborný jazyk vo 
frazeológii), účastníci vniesli do diskusie vysoko 
aktuálne problémy súvisiace s vývinom sociálnej 
sféry, so vzrastajúcou komputerizáciou spoloč
nosti, ako aj s fenoménom europriestoru. Viaceré 
diskusné príspevky sa týkali nového javu -  auto
nómie a autonómneho učenia sa, pri ktorom do
chádza k zmene od doterajšej externej na internú 
samoreguláciu učenia, pričom sa kladie dôraz na 
analýzu primeranosti používaného média, na 
úcasf študentov na diskusii o obsahu a študijných 
materiáloch. Prvoradá je tu aktivizácia študentov, 
užitočnosť získavaných informácií a neustála spät
ná väzba. Zaujímavým príspevkom v tejto oblasti 
boli skúsenosti práce kolegov Univerzity v Man
chestri, kde študenti majú voľný prístup do Jazy
kového centra ako zdroja informácií.

V oblasti využívania počítačovej techniky zau
jal holandský projekt digitalizácie výučby Digitalen- 
k/as -  učenia na webových stránkach, ktorý umož
ňuje pri výučbe jazyka čo najefektívnejšie využívať 
počítačové technológie. Zaujímavú aktivitu v tejto 
oblasti vyvíjajú kolegovia z Cambridge Univerzity, 
ktorí voľne sprístupnili multimediálně materiáíy 
on-line na intranete Materiál vyrobený centrom 
je výsledkom vývoja v Oblasti integrácie rôznych 
technológií audiovizuálnych a multimediálnych 
pomôcok verzus klasická didaktika a osobný prí
nos vyučujúceho

Velký význam počítačovej gramotnosti a jej 
využitiu pripisujú vo Fínsku, o čom svedčia viaceré 
ich projekty. Výskumy a výsledky aktivít súvisiacich 
s využívaním počítačových programov Jazykové
ho centra na Univerzite v Helsinkách poukazujú 
na evidentný vzrast komunikatívnosti, pragmatic
kej a kultúrnej kompetencie, ako aj autonómneho 
učenia sa.

Viaceré príspevky sa týkali problematiky jed
notného hodnotenia vedomostí, štandardizácie 
úrovne vedomostí, skúseností s niektorými klasi
fikačnými nástrojmi a certifikácie. V tejto súvislosti 
sa najviac spomínal dokument Rady Európy 
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky 
(Common European Framework of Reference for 
Languages). V príspevkoch sa diskutujúci zaobe
rali jeho objektivitou, jeho overovaním so zame
raním na rôzne cieľové skupiny, vyskytujúcimi sa 
problémami v lexike.

Podľa mnohých štandardy vo výučbe cudzích 
jazykov na univerzitách predstavujú záruku me
dzinárodnej kompatibility a mobilít, umožňujú 
komparabilitu programov výučby a pomáhajú pri 
evaluácii vzdelania. Model využívajúci Európske 
jazykové portfólio reprezentuje ďalšiu možnosť 
európskej spolupráce v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania pri výučbe a učení sa cudzích jazy
kov. Zaujímavý experiment s Európskym jazy
kovým portfóliom robí v súčasnom období Uni

verzita Marca Blocha v Strasbourgu pri multiling- 
válnom samoštúdiu v centre SPIRAL (Service 
Pédagogique Inleruniversitaire de Ressources 
pour tAutotormation en Langues). Ponúka 18 ja
zykov študentom troch strasbourgských univerzít 
okrem angličtiny, ktorá sa vyučuje na všetkých 
fakultách. V roku 2003 iniciatívne využívalo služby 
centra 200 študentov.

Otázkou, ktorú nemožno v tomto kontexte 
opomenúť, je internacionalizácia sociálnej sféry, 
multikultúrny fenomén, dôležitosť kultúrneho po
vedomia súvisiaceho nielen s mnohonárodnosfou 
niektorých štátov, ale aj so vzrastajúcou mobilitou 
študentov. V tejto súvislosti sa hovonio aj o prí
nose medzinárodnej spolupráce Zaujímavým prís
pevkom bola skúsenosť kanadských a mexických 
učiteľov vyučujúcich v anglickom jazyku V spoloč
nom projekte sa zamerali na väčšiu koncentráciu 
na študenta, na vývin metodik vyučovania a na 
zlepšovanie jazykových zručností, na spojenie teó
rie s praxou, na implementáciu nových vedomosti 
vo vzájomnom dialógu a v neposlednom rade na 
prekonávanie osobných, inštitucionálnych aj kul
túrnych bariér

V rámci pracovnej skupiny Otázky manaž 
mentu, kvality a akreditácie sa v sobotu 11 sep 
tembra uskutočnilo otvorené fórum názorov, ktoré 
zhodnotilo momentálne postavenie jazykových 
centier a úlohy do najbližšej budúcnosti Fórum 
viedla Sandra Kremer z University Surrey vo Veľ
kej Británii Z odzneľych príspevkov vyplynulo, že 
nemôžeme hovoriť o jednom type univerzitného 
jazykového centra nakofko sú evidentné rozrkely 
medzi univerzitami tak v jednotlivých štátoch 
ako aj v rámci samotných štátov Problémy sa 
zhrnuli do mekolkych bodov:

1. Úlohy jazykového centra a jeho postavenie 
v rámci univerzity stále prechádzajú určitým vý
vinom. Všeobecne sa prijíma, že jazykové centrum 
nie je len servisným pracoviskom.

2. Zmeny, ktoré sú evidentné: menej študen
tov, ktorí sa prihlasujú na jazykové odborové štú
dium. Väčšia požiadavka na kurzy pripravené pre 
študentov z rôznych fakúlt. Väčšia diverzifikácia 
kurzov vzhľadom na externú klientelu -  zisky. Za
pájanie sa do aplikovaného výskumu. Postupné 
zvyšovanie profesionálneho štatútu a profilu.

3. Výskum: Niektoré jazykové centrá sa neza- 
pájajú do výskumu. Iné robia aplikovaný výskum 
(učenie a učenie sa jazyka, „e-leaming"), ktoré sa 
neposudzujú tak. ako „čistá lingvistika/filológia, atď

4. Servisné pracovisko: Sú podstatné rozdie
ly medzi jednotlivými univerzitami a ich jazyko
vými centrami. Niektoré jazykové centrá sú plne 
financované univerzitami, niektoré len čiastočne. 
Niektoré inkasujú za všetky kurzy, ktoré posky
tujú univerzitným študentom, niektoré len za tzv. 
„komerčné kurzy". Tým majú aj odlišné postave
nie v rámci univerzity. Centrá, ktoré sa angažujú 
vo výskume, sú na úrovni odborných katedier 
Na niektorých univerzitách ide len o servisné pra
coviská.

5. Vzťah k odborným katedrám/pracoviskám 
Na niektorých univerzitách sú súčasťou odbor
ných pracovísk, inde sú oddelené. S tým súvisí aj 
ich priradenie k súčastiam univerzity (ďalšie vzde
lávanie, pedagogická fakulta, filozofická fakulta) 
Význam slova „centrum" je niekedy zavádzajúci 
(jazykové laboratórium, knižnica, samovzdeláva
cie centrum).

6 Existujúca rôznorodosť úloh jazykových 
centier: samovzdelávacie centrum prístupné pre 
každého, inštitúcia pre poskytovanie jazykového 
vzdelávania pre odborníkov -  špecialistov vo všet
kých vedných odboroch, kurzy pre verejnosť, od
borné katedry, metodické pracoviská pre učiteľov 
stredných škôl, pracoviská poskytujúce tlmočníc
ke a prekladateľské služby.
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Z uvedeného vyplýva, že ešte veľa otázok 
zostalo nezodpovedaných a že nastúpená cesta 
transformácie v 90-tych rokoch nebola ešte v mno
hých prípadoch ukončená, no mala by viesf k di
verzifikovanému pracovisku vyznačujúcemu sa 
rôznorodými činnosťami. Zástupcovia európskych 
jazykových centier veľmi kladne hodnotia rolu a po
slanie CercleS, členstvo v ktorom im umožňuje 
vzájomný dialóg a výmenu skúseností. Preto každá 
konferencia CercleS je výnimočnou príležitosťou 
na osobné stretávanie a nadviazanie pracovných 
a partnerských kontaktov, bez ktorých si jazykové 
centrá v zjednotenej Európe svoju prítomnosť i bu
dúcnosť nevedia predstaviť.

Na záver konferencie účastníci ako aj členo
via výkonného výboru CercleS konštatovali, že 
vdaka kvalite príspevkov, ktoré odzneli v diskusii, 
mala konferencia vysokú profesionálnu úroveň. 
Hlboký dojem v nich zanechala celková organizá
cia konferencie, spoločenský a kultúrny program, 
ako aj priateľská atmosféra, ktorá sprevádzala ich 
pobyt u nás. Prekvapila ich aj Bratislava, ktorú moh 
li lepšie spoznať vdaka organizovanej prehliad
ke starého mesta, recepcii v Primaciálnom paláci 
a večeri v Hradnej vinárni a niektorí účastníci sa 
v Limbachu oboznámili aj s vinárskymi tradíciami 
bratislavského okolia. Potešilo nás, ked účastníci 
konštatovali, že pre dalších organizátorov CercleS 
konferencií Bratislava postavila latku veľmi vysoko. 
Nasledujúca 9. medzinárodná konferencia sa bu
de konať v roku 2006 na Európskej univerzite 
Viadrina vo Frankfurte nad Odrou v Nemecku.

Z histórie CercleS
Európska konfederácia univerzitných Jazyko

vých centier bola založená v roku 1991 v Stras- 
bourgu. Vznikla v období, kedy sa výrazne zmenila 
tvár Európy a kedy si vysoké školy začali uvedo
movať nutnosť reagovať na nové požiadavky doby 
a na potreby v oblasti výučby cudzích Jazykov. 
Mnohé európske univerzitné Jazykové pracoviská 
sa vtedy začali transformovať a zmenili sa na mo
derné Jazykové centrá. Prejavilo sa to v rôznoro
dosti ponúkaných učebných programov akade
mického, odborne špecifického, profesionálneho 
i neakademického (servisného) charakteru, v no
vých technológiách používaných pri výučbe, v roz
voji spolupráce pri výskumných aktivitách medzi 
pracoviskami podobného charakteru doma i v za
hraničí. Najlepšou odpoveďou na zabezpečenie 
nových úloh a na dosiahnutie cieľov bolo vytvorenie 
medzinárodnej profesionálnej organizácie, ktorá by 
umožnila výmenu skúseností, spoluprácu na pro
jektoch, profesionálny rast a podporu publikačnej 
činnosti svojich členov. A práve za týmto účelom 
vzniklo CercleS, ktorého členská základňa sa mo
mentálne združuje z 23 európskych krajín. Sloven
sko, spolu so susednou Českou republikou sa 
k tomuto združeniu pričlenili 1. januára 2001, ako 
nadnárodná Česká a Slovenská asociácia učiteľov 
cudzích jazykov na vysokých školách (CASAJC).

PhDr. Alžbeta Moravčíková, CSc., 
riaditelka JC UK

O niekolko dní po skončení konferencie 
prišiel na JC UK z írskeho Dublinu mailom 
list, v ktorom okrem iného Mary Ruane, gene
rálna tajomníčka CercleS, napísala:

Dear Colleagues,
On behalf of the conference delegates and 

members of CercleS, may I thank the main organ
iser, Alžbeta Moravciková, her team at Comenius 
University, and the Czech and Slovak National 
Association (CASALC) for organizing such a superb 
conference in Bratislava last weekend, 9 - 1 1  Sep
tember.

It was generally agreed that CercleS' 8th Inter
national Conference in Bratislava ivas an out
standing success. There was a large number of 
conference delegates, the quality of the academic 
presentations was extremely high, and the debate 
in the workshops was lively and very focussed. On 
the social side, the warmth of the welcome, the 
elegance of the setting and the lavish hospitality 
combined to ensure a relaxed, stimulating and 
most enjoyable few days. Well done to ail con
cerned!

Expozícia liečivých rastlín FaF UK 
na Agrokomplexe 2004

M edzinárodný poľnohospodársky a potravinársky veltrh Agrokom plex v Nitre je tra
dičným  miestom stretnutia poľnohospodárskeho, potravinárskeho priemyslu a s nimi 
úzko spolupracujúcich odvetví s odbornou i laickou verejnosťou. Tohoročný 31. ročník, 
ktorý sa uskutočnil v dňoch 19. -  24. augusta 2004 pod gesciou Ministerstva pôdo
hospodárstva SR, bol súčasne prvým ročníkom konaným v podmienkach novej, roz
šírenej Európy. V širšom európskom  obchodnom  teritóriu sa objavujú pre dom ácich 
výrobcov nové príležitostí, ktoré umožňujú aktívne reagovať na meniace sa pod
m ienky trhu. Súčasne však odzrkadľujú potrebu zvyšovania konkurencie schopnosti 
v oblasti nákladov, kvality i bezpečnosti potravín.

Základná koncepcia výstavy vychádzala aj v tom to roku z tradičnej myšlienky spo
trebiteľského veltrhu potravinárskych výrobkov a technológií, prostriedkov na ochranu 
rastlín, poľnohosprodárskej techniky, agronómie a záhradníctva, hospodárskych zvierat 
a technológ ií chovu, ktorý okrem odbornej verejnosti navštevujú aj celé rodiny.

Tradične početná účasť cca 300 novinárov a 100 000 návštevníkov z dom ova i zo 
zahraničia, z ktorých približne štvrtinu predstavujú odborníci, bola dobrým  predpokla
dom  pre užitočné osobné stretnutia, reklamu, pre podporu predaja ako aj firemných 
kontaktov s verejnosťou. Bohatý sprievodný program poskytoval dostatok zaujímavých 
podnetov odborným  i laickým návštevníkom. Spokojnosť prevažnej častí návštevníkov 
svedčí o kvalitnej obchodnej ponuke zo strany vystavujúcich firiem, ako aj o vhodnom  
prostredí na získanie nových informácií, pre obchodné rokovania, upevňovanie existu
júcich obchodných vzťahov, či realizáciu nákupných rozhodnutí.

Na tohoročnom  veltrhu Agrokom plex 2004 sa predstavilo 530 vystavovateľov z do
mova i zo zahraničia. Najpočetnejšie bola zastúpená Česká republika, potom Dánsko. 
Holandsko, Madársko, Nemecko, Poľsko, Švajčiarsko, Taliansko a Turecko. Celková 
prenajatá výstavná plocha presahovala 25 000 m2.

Jednou z charakteristických črt veltrhu bolo netradičné spojenie vzdelávania, komercre 
a historického poznania, pretože návštevník našiel v expozíciách nielen veľa informácii 
a  zaujímavé ponuky približne 131 výrobcov, 155 obchodných firiem  a 52 dovozcov, 
ale aj množstvo poznatkov na zdokonalenie vlastnej práce vo svojom odbore. Žvé  
expozície výstavných políčok sú v dobe špičkovej virtuálnej techniky nenahraditeľnou 
zložkou správnej učebnice každej špeciálnej botaniky.

Súčasťou areálu je aj nádherné Slovenské poľnohospodárske múzeum, ktoré so 
svojim i viac než 20 000 exponátm i približuje návštevníkom názorný prehľad vývoja 
polhohospodárskej techniky. Neoddeliteľnou súčasťou výstavy boli aj kultúrne a odbor
né podujatia.

SmÄCEUTICKA h  
FAKULTA l ! k j £ > .

Na veltrhu sa prezentovala aj Farmaceutická fakulta UK prostredníctvom Za
hrady liečivých rastlín, ktorá spolu so spracovateľmi liečivých rastlín Fytopharmou. 
a.s., Malacky a firmou Bylinné prípravky Hanus, Nitra predstavila kolekciu vybra
ných liečivých rastlín. Expozíciu obohatil predaj liečivých čajov a sadeníc liečivých 
rastlín. Kolekciu liečivých rastlín pripravili pracovníci Záhrady liečivých rastlín pod 
vedením  RNDr. Jána Stana CSc.. a garantky expozície Ing. Ludm ily Procházkově;, 
pracovníčky Agrokomplexu Nitra. Dlhoročný pracovník FaF UK doc. PharmDr. Jarosiav 
Kresánek, CSc., spolu s RNDr. Jánom Stanom CSc., návštevníkom výstavy posky
tovali informácie o pestovaní, spracovaní a použití liečivých rastlín. Absenciu vhodnej 
odbornej literatúry sme doplnili dostupnou publikáciou „Pestovanie liečivých rastlín', 
ktorú Fytopharma, a.s., Malacky poskytla bezplatne všetkým záujemcom. Záujemcov 
o odbornú literatúru sme upozornili na odborný časopis Liečive rastliny, ako na zdroj 
informácii v tom to odbore. Početní návštevníci z radov m ladších aj starších konšta
tovali, že prezentovaná expozícia je živou učebnicou liečivých rastlín. Tohtoročná 
expozícia bola obohatená o bylinkovú špirálu, kde boli sústredené najdôležitejšie liečive 
rastliny. V spolupráci s garantkou výstavy Ing. L. Procházkovou bola toho  roku expo
zícia doplnená jazierkom s dekoračným i doplnkam i od firmy Andromeda 

Sme radi, že návštevníci si v našej expozícii rozšírili poznatky o  liečivých rastlinách 
a ich požiadavky a p iipom ienky sme pripravení zohľadniť v koncepcii budúcoročného 
scenára.

Ján Stano. Marián Bukovsky
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Námorný úspech 
našich 

reprezentantov
Reprezentanti Univerzity Komen

ského sa v dňoch 23. -  26. sep
tembra 2004 zúčastnili medziná
rodne] univerzitne] regaty New 
Europe v námornom Jachtingu 
v prístavnom mestečku Izola v Slo
vinsku. Medzinárodnú regatu, ktorej 
sa zúčastnilo 12 posádok, zorgani
zovala Univerzita z Mariboru. Po
sádku Univerzity Komenského tvorili 
šiesti členovia z Fakulty telesnej výchovy a športu UK. Z nich sa priamo na 
vode, pod vedením a kormidlováním RNDr. Vladimíra Psalmana, snažili o čo 
najlepšie umiestnenie doktorandi Mgr. Štefan Džadoň, Mgr. Jana Pelikánová 
a študenti Dušan Venglarčík a Igor Vičan.

Pretekalo sa na námorných plachetniciach typu J 24, čo znamená, že 
boli dlhé presne 24 stôp. Pôvodne organizátori uvažovali o tom, že všetky 
posádky budú tvoriť len študenti jednotlivých univerzít, avšak z dôvodu 
zvýšenia kvality regaty sa napokon dohodlo, že v posádke môžu byť aj skú
sení kormidelníci z radov pedagógov, nepedagógov a doktorandov. Túto 
možnosť využil aj tím Univerzity Komenského, kde autor článku ako tréner 
a pedagóg mohol využiť svoje dlhoročné športové skúsenosti priamo na 
vode a byť súčasne aj kapitánom a kormidelníkom našej posádky. Tým si 
naša posádka mohla lepšie rozdeliť svoje pozície na lodi, kvalitnejšie spo
lupracovať a dosiahnuť v regate prekvapivo veľmi dobrý výsledok.

Termín týchto jachtárskych pretekov bol vybraný optimálne, lebo sme 
zažili náročné poveternostné podmienky so silným až veľmi silným vetrom 
s rýchlosťou 10 až 15 m/s, v nárazoch až okolo 20 m/s. Absolvovali sme tri 
rozjazdy na stredne dlhých tratiach. Prvá bola medzi mestami Izola a Koper 
druhá medzi Izolou a začiatkom talianskeho pobrežia v Terstskom zálive 
a posledná medzi Izolou a mestom Piran, za ktorým už nasleduje chorvátske 
pobrežie. V jednotlivých rozjazdách sa naša posádka umiestnila postupne 
na druhom, piatom a tretom mieste, čo v konečnom poradí znamenalo vý
borné tretie miesto, a ako vnútrozemský štát sme si získali u viacerých 
účastníkov rešpekt a uznanie našich športových schopností.

Vlastný súboj troch lodí o celkové druhé, tretie a štvrté miesto priniesol 
mnoho dramatických momentov a nakoniec sa skončil s minimálnymi bo
dovými rozdielmi. V sobotu večer po dvoch rozjazdách mali vlastne všetky 
posádky rovnaké šance skončiť za víťaznou domácou lodou, a preto sa 
v kuloároch odhadovalo, kto, ako a za akých podmienok by mohol za
bodovať. Taktizovanie nemalo konca kraja, no naša posádka, štvrtá pred 
poslednou rozjazdou, si pochopiteľne chcela svoju pozíciu ešte o niečo 
vylepšiť. Poznajúc už svoje kvality, ako aj prednosti a drobné nedostatky 
súperov, sme si pripravili taktiku, ktorá nám mala zabezpečiť celkové tretie 
miesto. Štart poslednej rozjazdy nám síce nevyšiel najlepšie, ale postupne 
sme sa prepracovali na druhé miesto, dokonca sme asi 1 km pred cieľom 
aj chvíľu viedli, tesne súperili s výborne jazdiacimi súpermi, ktorí napokon 
skončili na druhej priečke. Asi 30 až 50 metrov za nami útočila ďalšia loď, 
ktorá si chcela uchrániť tretie miesto. Neostávalo jej nič iné, len takticky 
zariskovať a zamieriť viac od pobrežia na otvorené more. V tom momente 
sa začal tesný súboj troch vyrovnaných konkurentov meniť na celoplošnú 
hru. Naša posádka tak mohla alebo v tomto súboji zvíťaziť a získať celkové 
druhé miesto/alebo zostať medzi oboma najväčšími súpermi a obsadiť cel
kové tretie miesto, alebo skončiť až na nepopulárnom štvrtom mieste. Sta
čilo k tomu naozaj pomerne málo: prehrať tesný súboj pozdĺž pobrežia 
s loďou dovtedy na druhej pozícii, kým tretej lodi stačila menšia veterná 
zmena od mora. Rozhodnutie kapitána v tej chvíli bolo, aby sme nena
háňali dvoch zajacov naraz a radšej si kontrolovali riskujúceho súpera na 
horšej pozícii. Zúženie koncentrácie len na jedného súpera nám stačilo na 
to, aby sme boli v cieli o jedno miesto pred ním -  tretí. Takéto bolo aj naše 
konečné umiestnenie, ktoré sme brali všetkými desiatimi.

V priebehu dvoch spoločenských večerov sme mali možnosť nielen sa 
zoznámiť aj s členmi iných posádok, ale i predstaviť našu alma mater, za 
ktorú jazdíme.

Celý priebeh regaty možno hodnotiť ako významnú športovú a spolo
čenskú akciu. Jej športová úroveň bola veľmi vysoká, keď víťazmi sa stala 
domáca Univerzita Prímorská, ktorá kvalitne poznala a využila domáce pros
tredie. Druhá bola posádka kormidlovaná tretím najlepším kormidelníkom 
z ME na jednoposádkovej plachetnici olympijskej triedy Laser. Celá regata 
bola doplnená veľkou výstavou najnovších námorných lodí a motorových 
člnov.

Regatu za veľmi úspešnú označili aj usporiadatelia a súčasne sme do
stali ústne pozvanie aj na budúci ročník.

RNDr. Vladimír Psalman

PUBLIKÁCIE VYDANÉ VO VYDAVATEĽSTVE UK
v apríli -  októbri 2004

Ceny publikácií sú be2 DPH

Študijná literatúra

Andrejeva-Grigorovlč, A. S. -  Hudáčková, N. -  Ožvoldové, L.:
Systematická peleontolĎgia bezstavovcov 2 Sk 230,-

Bajzíková, Ľ. a kot.: Manažment ľudských zdrojov Sk 295,-
Baláž, P. -  Serafinová, D.:

Partons slovaque ou Les amis de rintemet - 1.
Bándy, J.: Exegéza knihy proroka Jonáša Sk 48,
Bandy, J.: Úvod do staret zmluvy Sk 156,-
Bertuška, J. -  Holomáňová, A. -  Macková, M.:

Príručka k praktickým cvičeniam z anatómie I. Kosti a kĺby Sk 212,-
Breza, J. -  Kliment, J. -  Valanský, L. a kol.:

Všeobecná a špeciálna urológia pre poslucháčov lekárskych lakúll Sk 212.-
Drobný, L -  Drobná, M.: Biológia dieťaťa

pre špeciálnych pedagógov Sk 122.-
Fargašová, A.: Všeobecná ekológia Sk 264,- j
Fejdi, P.: Kryštalochémia hommotvomých minerálov Sk 129,- i
Foltán, V. a kol.: Sociálna farmácia Sk 138.-
Gálová, E. -  Ševčovlčová. A. -  MíkJovičová, M. -  Švec. M

Vybrané texty a príklady na cvičenia z genetiky Sk 133.-
Gažik, P.: Kapitoly z dejín filozofie a krestanského myslená Sk 79.-
Holomáft, K. a kol.; Vybrané kapitoly z pôrodníctva Sk 170,-
Klavec, J.: Terorizmus ako politický lenomén Sk 78.-
Kotlárik, T. a kol.: Sociálna psychológia Sk 498..
Kollárová, E.: Somatopedia pre vychovávateľov Sk 84.-
Krajčovič, R. -  Žigo, P.: Príručka k dejinám spisovnej slovenčiny Sk 85
Krúpa. J.: Matka nášho pána. Katolička manolOga i ) i .
Krúpa, J.: Pôvodca večnei spásy Katolícka sotencíóga Sk 99
Mokáh, M. a kol.: Vnútorné lekárstvo 1 Sk 239.-
Mokrá, A.. Pracovny zošit z biológie
Morovicsová, E. a kol.: Komunikácia v ošetrovateľstve
Novák, J.: Chronológia
Plesnik, P.: Všeobecná btogeograha Sk 567, •
Šoucová, J.: Socíolingvistický aspekt zdvorilej komunikácie

v japončine. Učebnica japonského zdvorilostného jazyka Sk 157,-
Žigová, Ľ.: Komunikácia v slovenčine.

Textová príručka a cvičebnica Sk 54,-

Študijné programy

Lekárska fakulta Bratislava -  slovenská verzia
Lekárska fakulta Bratislava -  anglická verzia
Jesseniova lekárska fakulta Martin -  slovenská verzia
Jesseniova lekárska fakulta Martin -  anglická verzia
Farmaceutická fakulta
Právnická fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Fakulta telesnej výchovy a športu
Evanjelická bohoslovecká fakulta
Rímskokatolícka cyrílometodská bohoslovecká fakulta
Fakulta managementu -  slovenská verzia
Fakulta managementu -  anglická verzia
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Univerzita tretieho veku

Zborníky vedeckých prác

Acta Mathematica UC LXXIII2004/1
Acta Zoologica vol. 45/2003
Bibliografia 2003. Publikačná činnosť zamestnancov JLF v Martine v r. 2003
Espaŕta y Európa Central. Ei pasado y la actualidad de las relaciones mutuas
Faculty of Natural Sciences. Annual Report 2003
Knižničná a informačná veda XX
Phtlologica LX
Pokroky v anorganickej chémii
Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze
Španielsko a stredná Európa. Minulost a prítomnosť vzájomných vzťahov
Vývoj vysokoškolského vzdelávania v ošetrovateľstve -  na CD
40 rokov Studia Academica Slovaca
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O nových formách výučby

■M M /J

V id e o k o n fe re n c ia  c e z  in te rn e t
Čo je  videokonferencia?
V súčasnom búrlivom rozvoji informačnej spoločnosti už nie je nutné, 

aby sme boli fyzicky prítomní na rôznych konferenciách alebo na pra
covných poradách. Vďaka masívnemu rozšíreniu a používaniu počítačov 
a internetu môžeme namiesto klasických stretnutí použif videokonferenčnú 
technológiu. Videokonferencia môže zastúpiť stretnutie, ktoré vyžaduje 
konkrétny čas a osobnú komunikáciu. Redukuje cestovné náklady ako aj 
čas na cestovanie. Môže spestriť samotné stretnutie a zlepšiť tímovú prá
cu od seba vzdialených ľudí, ktori pracujú na tom istom projekte. Umožňuje 
vidieť výrazy tváre, reč tela, teda komunikáciu podobnú osobnému stretnu
tiu. Ak videokonferencia prebieha dobre, bez technických chýb, výpadkov 
zvuku obrazu a pod., stáva sa dôstojnou náhradou fyzických stretnutí.

Videokonferencia je  primárne tvorená prenosom
• audia -  telefonovanie, prenos zvuku cez internet v reálnom čase,
• videa -  prenos obrazu vzdialeného užívateľa.

Naviac môže integrovať
• chat -  rýchla výmena krátky textových správ cez internet,
• sharing -  zdieľania pracovnej plochy a iných aplikácií z počítača, ktorý je 

vzdialený,
• prenos dát -  výmena rôznych súborov,
• whiteboard -  spoločná tabuľa pre maľovanie, program, ktorý umožňuje 

kresliť na vlastnom počítači s okamžitým zobrazením na obrazovke dru
hého účastníka.
Aj napriek snahe napodobniť bežnú komunikáciu, je videokonferečné stret

nutie trochu odlišné.

Spojenia
Spojenie point to point -  videokonferenčné spojenie dvoch počítačov 

■ /eden s jedným -  dvaja navzájom vzdialení účastníci vo vzájomnej komu
nikácii,

Obr. 1

> jeden so skupinou (na obr. 1) -  napr. profesor prednáša vzdialenej triede,
■ skupina so skupinou -  napr. profesor prednášajúci prítomným študentom 

a zároveň inej skupine prítomnej vo vzdialenej videokonferenčnej miest
nosti. Medzi obidvoma miestnosťami sa prenáša reálny zvuk i obraz, 
teda aj študenti vo vzdialenej miestnosti majú možnosť reagovať a klásť 
otázky.

é

Obr. 2

Multipoint spojenie (obr. 2) -  vzájomné spojenie viac ako dvoch počíta
čov. Úspech takéhoto stretnutia vzdialených účastníkov ovplyvňuje mekolko 
faktorov. Súčasťou by mala byť možnosť, aby sa účastníci navzájom videli. 
Ešte dôležitejšie je, ako sa navzájom počujú. Účastníci určujú, kto je vedú
cim stretnutia a kto má možnosť prideľovať diskutujúcim čas na príspevok.

Čo účastníci môžu vidieť
• Hlasová aktivácia -  video zobrazujúce hovoriaceho sa zobrazí nad vi

deami ostatných účastníkov.

Obr. 3

• Plynulá účasť nazývaná aj .Hollywood Squares' (obr. 3), keď každý účast
ník môže súčasne vidíet všetkých ostatných (alebo si sám vybrať koho 
chce vidieť).

Čo účastníci môžu počuť
• Halt duplex audio (niekedy prirovnávané k vysielačke) -  keď účastníci 

môžu počuť len jedného hovoriaceho v danom čase (hlas dominantného 
hovoriaceho automaticky každého preruší), každému účastníkovi musí 
byť nejakým spôsobom naznačené, kedy má svoj príspevok začať a ke
dy ukončiť.

• Full duplex audio -  každý môže počuť všetkých v rovnakom čase, zvuk 
je prirodzený (nikým neprerušovaný), ale nepríjemnosti môžu nastať pn 
vzájomnom prekrikovaní účastníkov.

Formy kontroly
• Bez kontroly -  pri .full-duplex audio“ je priebežne každý prístupný a môže 

hovoriť na každého. V tomto prípade je hlavný hovoriaci určený všeo
becným súhlasom, presne ako pri osobnom stretnutí. (Obraz účastníkov 
môže byť aj formou hlasovej aktivácie aj plynulou účasťou).

• Kontrola predsedom -  keď je tento prvok zahrnutý do videokonferenčnej 
technológie (v termináli alebo MCU -  Multipoint Control Unit), môže sa 
každý účastník prihlásiť o slovo u predsedu (elektronicky alebo jednodu
chým zdvihnutím ruky na videu).

• Prednáška -  variácia kontroly predsedom. Jedno spojenie je zadefinovane 
ako hlavné a kontrola predsedom môže byť dostupná alebo nedostup
ná. Možné je aj počuť alebo nepočuť (vidietnevidief) ostatných účastníkov.
V každom z uvedených prípadov je pre od seba vzdialených účastníkov 

kritickým faktorom kvalita audio a video spojenia, ktorá zásadne ovplyv
ňuje ich pocity zo stretnutia. Dôležitou požiadavkou na konanie dobrej 
videokonferencie je preto zabezpečiť po technickej stránke jej hladký prie
beh. Nekvalitný zvuk (audio) je velkým nedostatkom a môže pokaziť celkový 
dojem zo stretnutia. Hlavné problémy pri videu (pixelizácia. zamrznutie, atďf 
sú často účastníkmi tolerované, samozrejme to závisí od druhu stretnutia

Zaujímavým faktorom je aj špeciálna príprava inštruktora na videokon- 
ferenčné vyučovanie. V ideálnom prípade by čas potrebný na prípravu mal 
byť minimálny, ale realita nám zatiaľ diktuje potrebu dosť dlhej pnpravrie; 
fáze. pretože sa inštruktor musí naučiť zohľadňovať výhody aj nevýhody 
videokonferenčného spojenia.

V prípade záujmu viac Informácii nájdete na www:
http://www.videnet.gatech.edu/cookbook.. http www vTvs.org

PaedDr. Soňa Bendiková, PaedDr. Karla Hola. Mgr. Miroslav Šedivý
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Recenzie

Žigo, P. a kolektív: SLOVACICUM. KAPITOLY ZO SLOVENSKEJ KULTÚRY
Bratislava, Academic Electronic Press 2004, 356 s.

Cieľom knižného titulu Slovacicum je predstavenie jednotlivých zložiek 
slovenskej národnej kultúry pri vyučovaní slovenského jazyka, slovenskej 
literatúry a kultúry na zahraničných univerzitách. Stimulom na zostavenie 
knihy bolo množstvo krátkodobých a dlhodobých kurzov zahraničných štu
dentov a stážistov na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty UK 
a medzinárodný projekt Filozofickej fakulty UK a Viedenskej univerzity 
Wechselbeziehungen zwischen der ôsterreichischen Slowakistik und den 
stowakischen Geisteswissenscheften. koordinovaný prof. P. 2igom z Katedry 
slovenského jazyka FiF UK, prof. G. Fischerom z Katedry slavistiky Vieden
skej univerzity a lektorkou slovenského jazyka na Viedenskej univerzite 
doc. E. Tibenskou. Jednotlivé tematické celky čiastočne odzneli v podobe 
prednášok pre viedenských slavistov, časf problémov dopracovali autori 
do ucelenej podoby na základe svojich prednášok pre zahraničných účast
níkov krátkodobých študijných pobytov a letnej školy slovenského jazyka 
a kultúry Studia Academica Slovaca.

Cieľom jednotlivých kapitol je predstaviť zahraničným záujemcom o slo
venskú kultúru jej základné zložky. Na začiatku knihy v osobitnej kapitole 
PhDr. D. Škvama, PhD., predstavuje prehľad slovenských národných dejín. 
Doc. PhDr. M. Botiková, CSc., z Katedry etnológie FiF UK opisuje jednotlivé 
zložky duchovnej a materiálnej kultúry -  problematiku tradičných zamest
naní, stravy, odevu, staviteľstva a bývania, rodinných vzťahov. Súčasfou 
kapitoly je opis ľudových obyčajov ročného cyklu, rodinných obyčajov 
a jednotlivých žánrov ľudovej slovesnosti. V samostatnej kapitole sa opi
sujú jednotlivé vývinové etapy slovenského spisovného jazyka v predspi- 
sovnom aj spisovnom období, t. j. jeho nekodifikovaná aj kodifikovaná 
podoba (autor prof. PhDr. P. 2igo, CSc., Katedra slovenského jazyka FiF UK). 
Osobitnú kapitolu tvorí prehľad dejín slovenskej literatúry, ktorý je roz
členený do chronologických celkov. Ich cieľom je okrem syntetizujúceho 
prehľadu významných osobností, diel a žánrov aj postihnutie vplyvu kul
túrnych a ideových kontaktov ostatných literatúr a kultúr na vývin staršej 
ale aj novšej a súčasnej slovenskej literatúry (autori Mgr, P. Darovec, doc. 
PhDr. B. Hochel, CSc., doc. PhDr. Z. Kákošová, CSc., PhDr. D. Kročanová- 
Roberts, PhD., PhDr. Helena Májeková, CSc., PhDr. M. Vojtech, PhD ). Z kon
taktového hľadiska sa v samostatnej kapitole o slovenskom divadelníctve 
charakterizujú jeho počiatky, prehľad novšieho vývinového obdobia od trid
siatych rokov 19. storočia po súčasnosť (autorka Mgr. J. Beňová). Samo
statnú kapitolu knihy tvorí prehľad vývinových etáp slovenskej národnej 
hudby, jej štýlových premien, skladateľskej tvorby a samostatný problémový

okruh tvorí charakteristika hudobných nástrojov, nástrojárstva a novšie 
dejiny národnej hudby (autori prof. PhDr. L. Chalúpka, CSc., doc. PhDr. 
M. Hůlková, CSc., PhDr. J. Bártová, PhD., z Katedry hudobnej vedy FiF 
UK). Samostatná kapitola je venovaná problematike výtvarného umenia -  
sochárstvu, maliarstvu a architektúre. Každá zo zložiek sa čitateľovi predsta
vuje z hľadiska vývinových etáp, ich charakteristických znakov, predstavite
ľov a ich diela (autori prof. PhDr. D. Boŕutová, CSc., PhDr. B. Bachratý. CSc , 
PhDr. S. Oriško, CSc . PhDr Mária Smoláková, CSc . PhDr K Chmeli- 
nová, CSc., z Katedry dejín výtvarného umenia FiF UK). V osobitnej kapi
tole sa uvádza podrobný prehľad dejín a štruktúry informačných médií od 
konca 16. storočia po súčasnosť (od najstarších letákových novín z r 1594 
a osvietenskej tlače po súčasnosť, členenie jednotlivých periodík podľa 
záujmov, jazyka,-v ktorom vychádzali, ich politickej orientácie). Členenie 
kapitoly rešpektuje aj povahu informačných médií -  osobitne sa predsta 
vujú tlačové médiá, samostatnú časf tvorí charaktenstika zvukových a obra
zových médií (autori doc. PhDr. D. Serafínové, CSc., doc. PhDr J Vatrál, 
CSc., z Katedry žurnalistiky FiF UK). Záver knihy tvorí charakteristika slo
venských enkláv žijúcich v zahraničí (základné migračné vlny Slovákov na 
Dolnú zem, územie dnešného Maďarska, Srbska, ale a| Rumunska a čias 
točne Bulharska, na územie Čiech a Poľska, smerom na východ (Ukrajina, 
Rusko, Kirgizsko), do západnej Európy (Rakúsko. Belgicko, Francúzsko), 
do Severnej Ameriky (USA, Kanada), Južnej Ameriky (Argentína) a do 
Austrálie (autorka Doc PhDr M Botiková. CSc . z Katedry etnológie FiF 
UK) Prílohu knihy tvorí multimediálny nosič (CD), na ktorom sa okrem 
celého textu knihy prezentujú aj ukážky reprezentatívnych diel slovenskej 
národnej kultúry.

Autori sformulovali jednotlivé kapitoly posudzovaného titulu na zaklade 
dlhoročných skúseností v oblasti vedeckého výskumu, svoiho pedagogická 
ho pôsobenia a rozsiahlych publikačných aktivít Slovacicum je výsledkom 
spoločnej snahy popredných odborníkov Filozofickej fakulty UK vyplniť 
chýbajúce miesto pn prezentácii Slovenska a jednotlivých zložiek naiej 
národnei kultúry na lektorátoch v zahraní*' Zhrnutie prehľadu jednotlivých 
zložiek slovenskej národnej kultúry v jednom titule a jeho doplnenie m., • 
mediálnym nosičom je spoľahlivým študijným prameóom a prostriedkom 
spoznávania slovenskej národnej kultury v zahraničí.

Renáta Mračníková, 
Katedra slovenského jazyka FIF UK

Teodor Kollárik a kolektív: SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA
Bratislava, Univerzita Komenského 2004, 548 s.

Od založenia prvého psychologického laboratória W. Wundtom v roku 
1879, čo sa považuje za rok oficiálneho vzniku psychológie, uplynulo 
presne 125 rokov. Odvtedy psychológia prešla pomerne dlhou cestou 
formovania jednotlivých psychologických vied. Osobité postavenie medzi 
nimi má sociálna psychológia, ktorá sa stala prierezovou vednou discip
línou, disponujúcou dostatočným potenciálom poznatkov, využiteľných pri 
odhaľovaní a definovaní rôznych javov v spoločnosti.

Nové postavenie sociálnej psychológie sa pokúsili 22 autori publikácie 
uplatniť aj pri výbere tém, o ktorých sa v nej hovorí. Kniha v porovnaní 
s obdobnými prácami prekračuje klasický rámec, a to nielen v témach, ale 
aj v prezentovaní sociálneho rámca človeka v širších súvislostiach, hlavne 
ekonomických a vývojových. Výsledný produkt je dielom pätnástich psycho
lógov a siedmich odborníkov z príbuzných vedných disciplín.

.Práca predstavuje veľmi potrebný text sociálnej psychológie, ktorý v ta
komto rozsahu a hĺbke na Slovensku doposiaľ absentoval. Hoci v ostatnom 
období vyšlo u nás viacero publikácií k problematike sociálnej psychológie, 
predložený text sa problematike venuje z podstatne širšieho záberu a ide 
vlastne o veľmi dobrý prehľad aktuálneho stavu v oblasti tak sociálnej psy
chológie, ako i príbuzných disciplín (subhumánnej psychológie, sociológie, 
politológie, ekonómie, filozofie, pedagogiky, štatistiky), ktoré sa zaoberajú 
sociálnymi aspektmi a vzťahmi vo všeobecnosti, č i dopadom ekonomic
kých aktivít, ako je  napr. globalizácia č i lokalizácia miesta," uvádza PhDr. 
Ivan Sarmány-Schuller, CSc., v posudku práce.

Práca je rozdelená do dvanástich častí, logicky začína charakterizo
vaním sociálnej psychológie ako vedy s opisom jej najdôležitejších vývo
jových medzníkov. Všíma si princípy sociálnosti u človeka aj u zvierat, 
prechádza charakterizovaním spoločnosti ako sociálneho systému, pričom 
zdôrazňuje jej ekonomické charakteristiky, sociálne štruktúry a pod.

Schopnosť človeka porozumieť iným ľuďom, konať rozumne v ľudských 
vzťahoch -  to je podstata sociálnej inteligencie, ktorá nachádza čoraz 
širšie uplatnenie. 2e sa na svet dívame a prežívame ho rôzne, má korene

aj v rodovej charakteristike a v spoločnosti vytvorených rodových stereo
typoch. Podstatný priestor je venovaný kľúčovému pojmu sociálnej jisy- 
chológie -  postojom, ich vzťahu k správaniu, aktuálnym prístupom k vysvet
leniu ich zmeny. Čitateľ sa môže viac dozvedieť o zákonitostiach vnímania 
človeka človekom, o tom, akú úlohu majú v spoločnosti prezentované vzory, 
čo je to sociálna motivácia a aký význam má pre náš život komunikácia 
Kniha osvetľuje život človeka v malých skupinách či prejavy jeho sprá
vania v kultúrnych spoločenstvách, jeho vplyv na verejnú mienku a spatné 
pôsobenie médií na jeho prejavy.

Oponent, doc. PhDr. Igor Brezina, CSc., konštatuje, že .autorom sa 
podaril prienik do veľmi zložitej problematiky psychologických vied Autori 
analyzujú a poukazujú na veľmi komplikovaný, interdisciplinárne ladený 
smer sociálnej psychológie, ktorý prelína funkčné vzťahy v rámci psycho
lógie, ako samostatnej vednej disciplíny -  a nesporne sa významne dotýka aj 
iných spoločensko-vedných odborov “

Psychológovia, ale aj pracovníci z príbuzných oblastí, písali svoje časti 
s ohľadom na novšie tendencie, ktoré sa pokúšajú vysvetliť mechanizmy 
a zákonitosti „sociálneho sveta" v relácií so širšími komplexnejšími stránkami 
existencie človeka.

Kniha je určená predovšetkým študentom so zámerom pomôcť im 
orientovať sa v spleti interpersonálnych vzťahov a aktívne zasahovať do 
priebehu spoločenských procesov v osobnom i pracovnom živote Podľa 
autora úvodnej kapitoly a zostavovateľa publikácie prof. Kollárika možno 
konštatovať, „že vyzbrojenie absolventov vysokých škôl, poznatkami sociálnej 
psychológie má ďalekosiahle dôsledky na kvalitu ich života I života iných 
ľudí v rámci mikroprostredia a makroprostredia."

Kolektív autorov dúfa, že publikácia, najmä s ohľadom na jej hlavných 
užívateľov -  študentov, splní ich očakávania a že autorom sa podarilo na
črtnúť dostatočne široký rámec tém, ktoré tvoria jadro alebo širší rámec 
sociálnej psychológie.

Elena Hradiská
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Šálom, Izrael!
„Predstavte si, že sa váš deň začne hebrejským 

pozdravom šálom, ktorým sa prihovoríte izraelskej 
spolubývajúcej. Predstavte si, že študujete hebrejči
nu a popri tom pochytíte aj arabské, ruské, amhar- 
ské, francúzske, španielske a iné slovíčka, ktoré 
je  počuť v univerzitnom kempuse. Predstavte si, 
že zo svojej internátnej izby vyjdete priamo do 
Národného parku Karmei, ktorý je izraelským naj
väčším parkom. Predstavte si, že priamo z Univer
zity, ktorej komplex stojí na hore Karmei z troch 
strán obkolesenej morom, pozorujete východ či 
západ slnka nad Galileou a Stredozemným morom.

Všetky tieto predstavy sa stanú skutočnosťou, 
ak strávite leto, semester alebo celý rok na Odde
lení zámorských štúdií (Department of Overseas 
Studies) Univerzity Haifa. “

Také sú úvodné slová propagačnej skladačky 
Oddelenia zámorských štúdií Univerzity Haifa 
v Izraeli. Sú pravdivé. Vdaka štipendiu, ktoré mi 
Overseas Studies poskytli (za vernosť a lojalitu, 
kedze to bol môj štvrtý študijný pobyt na Univer
zite Haifa), som mohla absolvovať posledný ročník 
intenzívneho kurzu súčasnej hebrejčiny -  ivrit, 
spolu s takmer 200 študentmi z 36 krajín sveta!

Univerzita Haifa je významná výskumná inšti
túcia so šiestimi medzinárodne uznávanými fakul
tami: filozofickou, sociálnych vied, právnickou, 
pedagogickou, sociálnej starostlivosti a zdravia, 
a fakultou vedy. Pod hlavičkou univerzity pracujú 
viaceré vedeckovýskumné centrá (30), inštitúty 
(14) a špecializované laboratóriá a archívy (13). 
Vyše 15 000 študentov tvorí zmes židov, mosli
mov, kresťanov, drúzov, beduínov, nových prisťa
hovalcov (z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. 
Etiópie, Argentíny, ale aj z iných kútov sveta), rode
ných Izraelčanov, sekulárnych, aj veriacich. Toto 
národnostné a náboženské spektrum je odrazom 
multikulturality, ktorá v Izreali panuje. V porovna
ní s počtom obyvateľstva je v svetovom merítku 
Izrael najväčším národom integrujúcim prisťaho
valcov. Imigranti tu hľadajú demokraciu, nábo
ženskú slobodu a pracovné príležitosti. V rokoch 
1984 až 1991 napríklad Izrael presídlil 22 tisíc 
etiópskych Židov z ohrozenia v Etiópii do bezpe
čia v Izraeli.

Oddelenie zámorských štúdií ponúka široký vý
ber kurzov (vyučovací jazyk angličtina) ako stredný 
východ a súčasný Izrael, religionistika, psychológia, 
sociológia, právo, politické vedy, anglický a fran
cúzsky jazyk a literatúra, hebrejčina a arabčina 
a archeológia. Všetky kurzy majú kredity v súlade 
s normami a kritériami európskych a amerických 
univerzít.

Ďalšia univerzita -  najväčšia zo 7 izraelských 
vysokých škôl -  ktorú som navštívila, sa nachádza 
v kultúrnom, finančnom a priemyselnom centre 
Izraela, v Tel Avive. Na 9 fakultách, 24 školách, 
105 oddeleniach a ponad 100 výskumných inštitú
tov študuje 27 000 študentov (bakalárske a magis
terské štúdium) a vyše 10 000 v iných študijných 
programoch. Na rozdiel od Univerzity Haifa, ktorá 
je orientovaná humanitne, Univerzita Tel Aviv má 
aj technickú fakultu, fakultu exaktných vied, lekár
sku fakultu a fakultu manažmentu, a to popri fa
kulte práva, sociálnych vied, filozofickej fakulte 
a fakulte humanistiky. Dôraz kladie na rozširovanie 
interdisciplinárnych programov. Multidisciplinámy 
prístup charakterizuje aj výskum. Z regionálneho 
hľadiska je centrom záujmu vedcov výskum prob
lematiky Stredného východu a hľadanie mierové
ho riešenia.

Medzi priority oboch univerzít patrí integrácia 
nových prisťahovalcov. Univerzita Tel Aviv prijala 
vyše 2 000 študentov z krajín bývalého Sovietske
ho zväzu, zamestnala stovky pracovníkov a orga
nizuje pre nich rôzne vzdelávacie a rekvalifikačné 
programy. Raritou je univerzitný superpočítač, 
ktorý je najväčší v Izraeli, a astronomické obser
vatórium, jediné na Strednom východe. Pre zaují
mavosť dodávam: Izrael má najväčší pomer vyso
koškolsky vzdelaných obyvateľov a vydáva viac 
vedeckých diel na hlavu než iné krajiny (109 na 
10 000 obyvateľov).

Univerzita Komenského podpísala s Univer
zitou Tel Aviv dohodu o vzájomnej spolupráci

(v rámci krátkodobých výmenných pobytov sa 
uskutočnila aj moja návšteva). Oddelenie zámor
ských štúdií (The Lowy School for Overseas 
Studies) podobne ako Univerzita Haifa pozýva na 
semestrálne alebo ročné študijné pobyty. Každo
ročne sa možno uchádzať o vládne štipendium 
v rámci Programu výmen medzi vládou SR a vlá
dou štátu Izrael (týka sa tiež Hebrejskej univer
zity v Jeruzaleme). O ďalších možnostiach sa 
dozviete na www.haifa.ac.il a www.tau.ac.il. aiebo 
priamo na oddeleniach zámorských štúdií oboch 
univerzít.

V súvislosti s aktuálnou situáciou na Strednom 
východe treba poznamenať, že štát Izrael vyna
kladá obrovské úsilie na bezpečnosť Táto malá 
krajina ako jediná liberálna demokracia na Stred
nom východe, musí na vlastnú ochranu vydať viac 
finančných prostriedkov na hlavu než ktorákoľvek 
iná na svete. Všetky univerzity, ale aj iné inštitúcie 
vrátane obchodných domov, zamestnávajú bez
pečnostné služby, ktoré kontrolujú každého vstu
pujúceho do areálu a strážia univerzitný areál. 
Vďaka tomu môže štúdium prebiehať v pokoji 
a v priateľskej atmosfére, pričom palestínski štu
denti a učitelia tvoria neoddeliteľnú súčasť akade
mickej obce. Zostáva len dúfať, že mierový proces 
sa bude vyvíjať priaznivo a Palestínčania i Izrael
čania nájdu spôsob, ako spoločne žiť na jednom 
území.

Jana Mielcarková, 
Inštitút judalstiky/ÚKŠ FSEV UK

Univerzita v Haife

Pred skúškou Budúci študenti univerzity
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Za čo a kolko sa na Univerzite Komenského platí
*

Dňa 1. septembra 2004 nadobudla účinnosť nová smernica rektora UK (č. 9/2004), ktorou sa určuje výška školného
a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského 
a kolko sa na UK platí.

Školné pre občanov SR, občanov krajín Európskej únie štu
dujúcich v slovenskom jazyku, cudzincov -  štipendistov vlády SR, 
cudzincov s trvalým pobytom  v SR, (ďalej len „poplatníci I.“ ) -  
bezplatne.

Školné pre ostatných cudzincov (ďalej len „poplatníci II.“) -  
odplatne podľa zmluvy

Poplatky spojené so štúdiom

Poplatky za prijímacie konanie a rigorózne konanie

a) poplatníci I.

-  Materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na fakultách -  
najviac 1 700 Sk

-  Rigorózne konanie na fakultách -  najviac 10 400 Sk

-  Vydanie diplomu o priznaní akadem ického titulu absolventom 
magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku -
2 000 Sk

b) poplatníci II.

-  Materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na fakultách -  
najviac 1 700 Sk (ak zmluva nestanovuje inak).

-  Rigorózne konanie na fakultách -  podľa zmluvy

-  Vydanie dip lomu o priznaní akadem ického titulu absolventom 
magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku -  podľa 
zmluvy

Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópii

poplatníci I. aj poplatníc i II. 4

-  Preukaz študenta a duplikát preukazu študenta -  
max. 500 Sk

-  Duplikát (kópia) výkazu o štúdiu (index) v 1. roku štúdia -  
500 Sk

-  Poplatok za vystavenie duplikátu indexu sa za každý začatý 
rok štúdia zvyšuje o 200 Sk

-  Výpis výsledkov štúdia (§ 67 ods. 5 písm. a), b) zákona) za 
jeden akademický rok -  100 Sk

-  Výpis výsledkov absolventovi štúdia (§ 67 ods. 5 písm. c) zá
kona) -  500 Sk

-  Výpis výsledkov kom pletného štúdia absolventovi v cudzom 
jazyku, ak fakulta alebo vysoká škola zabezpečuje preklad 
a je potrebné archívne vyhľadávanie -  5 000 Sk

Priložením karty k univerzitnému terminálu si tento rok všetci študenti 
aktivovali elektronickú šasi preukazu.

Bratislave na akademický rok 2004/05. Pozrime sa teda, za čo

-  Iné potvrdenia súvisiace so štúdiom (v slovenskom jazyku) -  
100 Sk

-  Iné potvrdenia súvisiace so štúdiom (dvojjazyčné alebo v inom 
jazyku) -  200 Sk

-  Potvrdenie o návšteve školy -  bezplatne

Poplatky za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia 
a ich kópií

a) poplatníci I.

-  Vydanie bakalárskeho, magisterského a doktorského diplomu
-  bezplatne

-  Vydanie doktorandského diplomu absolventom dennej formy
-  bezplatne

-  Vydanie doktorandského diplomu absolventom z externých 
vzdelávacích inštitúcií (v súlade s § 109 ods 1 zákona) -  
1 500 Sk

-  Duplikát vysokoškolského diplomu -  1 000 Sk
-  Duplikát vysvedčenia o štátnej (záverečnej) skúške -  1 000 Sk

b) poplatn ic i II.

-  Vydanie bakalárskeho, magisterského, doktorského a dokto
randského diplomu podľa zmluvy

-  Duplikát vysokoškolského diplomu -  1 000 Sk
-  Duplikát vysvedčenia o štátnej (záverečnej) skúške -  1 000 Sk

Iné poplatky

a) poplatníci I.

-  Potvrdenie o štúdiu z archívnych dokumentov -  200 Sk/strana
-  Potvrdenie o absolvovaní štúdia z archívnych dokumentov 

spojené s potvrdením o možnosti používať akademický titul 
„magister“ (v skratke „Mgr.") -  800 Sk

b) poplatníci II.

-  Potvrdenie o štúdiu z archívnych dokumentov -  200 Sk/strana

Poplatky za uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu 
(vzdelaní") -  § 106 ods. 2 písm. a) zákona)

a) poplatníci I.

-  Vydanie rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní bez 
vykonania doplňujúcich skúšok -  1 500 Sk

-  Vydanie rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní pri 
vykonávaní doplňujúcich skúšok -  2 000 Sk

-  Vykonanie doplňujúcich skúšok na fakultách -  1 000 Sk/skúška

b) poplatníci II.

-  Vydanie rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní bez 
vykonania doplňujúcich skúšok -  2 000 Sk

-  Vydanie rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní pri 
vykonávaní doplňujúcich skúšok -  3 000 Sk

-  Vykonanie doplňujúcich skúšok na fakultách -  2 500 Sk/skúška
(ih)
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