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Všetci sme Božie deti

Nedávno v médiách prebleskla správa o mož
nom teroristickom útoku aj na Slovensko. Ako je to 
možné, že stále existujú ľudia, ktorí rozsievajú strach 
a ničia ľudské životy? Kde sú hranice ich násilia 
a aké sú jeho skutočné príčiny?

Príčin je určite veľa, ale k tým najpodstatnejším 
patrí nespravodlivosť, chudoba, otroctvo, útlak, 
násilie a nesloboda. Kto už nič nemá, ani svoju 
ľudskú dôstojnosť, kto nemá už čo stratiť, je  po
tenciálny násilník. Zakrývaním si očí pred touto 
základnou pravdou sa stávame jeho budúcim spo
jencom. Preto dovtedy, kým na svete nezavládne 
spravodlivosť, budeme sa vždy cítiť ohrození, aj te
rorizmom.

Kotkokrát sme si povzdychli, alebo počuli po
vzdychnúť: „ Bože, prečo si tak daleko. ..“ Ale predsa 
Boh nie je ďaleko, priblížil sa k človeku -  počas 
prvých Vianoc v Betleheme na svet prišlo jeho 
svetlo, ktoré osvecuje vnútro každého z nás. Boh 
existuje od večnosti, ale od tých prvých Vianoc je 
v každom človeku viditeľnejší.

Vianoce -  to nie je  čas rétoriky alebo sentimen- 
talizmu. Je to čas viery a obdivu. Dieťa, ktoré sa 
narodilo v Betleheme, muž, ktorý bol s tŕňovou 
korunou pribitý na kríž, je  Boží Syn. Stal sa člove
kom, aby ľudí vykúpil z otroctva a násilia. Prišiel, 
aby nám dal život... Ak ho dokážeme prijať, ak 
v betlehemskom dieťati spoznáme svojho Učiteľa 
a Záchrancu a necháme sa jeho učením pretvoriť 
na lepšieho človeka, staneme sa tvorcami pokoja 
a lásky vo svete.

Nechajme sa všetci preniknúť betlehemským 
svetlom Božej lásky a budeme mať pekné Vianoce. 
Nech takéto pekné a pokojné Vianoce majú všet
ci: kresťania aj židia, moslimovia aj budhisti, ale aj 
tí, ktorí sa neštítia násilia. Všetci sme Božie detí, 
rozdeľujú nás iba egoistickí fanatici.

Jozef Kutarňa

Z obsahu
•  K Medzinárodnému dňu studentstva 

boli vyznamenaní nielen študenti, ale aj 
pedagógovia

•  0  čom rokovalo Kolégium rektora UK 
v Trenčianskych Tepliciach

•  Súťaž o najkrajšiu novoročnú grafiku
•  Rektor UK otvoril nové Centrum 

informačných technológii PriF UK
•  Gymnik oslávil 40 rokov
•  V Martine prebehli dni pracovného lekárstva 

a toxikologie
•  Nový nadnárodný študijný program na PdF UK
• Na PriF UK sa už osvedčilo novozriadené 

Centrum projektovej spolupráce
•  Univerzita Komenského pomáha na Spiši 

a Gemeri opäť otvoriť Gotickú cestu
• Velká konferencia o AIDS
•  Schola Ludus vystavovala 

Kvapaliny ako fyzikálny objekt
• Študenti žurnalistiky sa tešia na Vianoce

Prajeme vám šťastný a pokojný vianočný čas 
a do Nového roka 2005 veľa zdravia\, spokojnosti 

a úspechov.

Víťazná práca z výtvarnej súťaže na tému Novoročný pozdrav od Martiny Krčovei. študentky 3 ro i 
Katedry výtvarnej výchovy PdF UK



Editorial
N a jv ä č š í š tu d e n ts k ý  s v ia to k

Vianoce. Klišé? Ak sa pozrieme na obsah 
tohto čísla, tak my proti nemu nízkou frekven
ciou vianočné ladených príspevkov bojujeme 
dôsledne. Ako to dopadne, keď sa pozrieme 
do seba?

Kolkí z nás počujú ešte to, čo v detstve -  
duchovno evokujúcu melodiku Vianoc? Nie
ktorí dovolili, aby sa im hudba Vianoc zameni
la za nakupovanie stimulujúce šestinové rytmy 
hypermarketov (šestinové od vnútenej dĺžky 
ponuky v roku -  november a december). Pre 
niektorých je  len znakom religiózneho posol
stva. Pre iných je hudba intuitívnym kom- 
plementom vedeckého spôsobu poznávania. 
Ďalší ju  vnímajú ako zážitok a nevedeli by po
vedať prečo konkrétne. A väčšina má z toho 
orchestrálne dielo, v ktorom sa chvíľu viacej 
presadzujú sláky, inokedy bicie. To duchovno 
sa teda projikuje od  reálnych materiálnych 
statkov až po hlboké rozjímanie. Je to ako 
zrkadlo nášho pestrého sveta.

Hudba odráža jedinečnú tvorivosť autora 
i  interpreta. Poslucháčovi ju  ponúka tiež. 
Len musí chcieť. Chcieť rozmýšľať o tom, čo 
mu hovorí. Šťastnejší nemusia ani rozmýšľať, 
len ju  prosto vnímajú. Tak či onak -  zväčša 
to vyžaduje čas na chvilku pokoja, keď nám 
riešenia rutiny neotupujú zmysly. Vianoce takú 
chvíľu v sebe nesú. Posmeľujú nás -  využi ten
to dar, vnímaj seba, svojich blízkych, svojich 
blížnych.

Tak ako zažitie Vianoc priamo nesúvisí 
s hmotnými statkami, aj náš pocit užitočnosti 
z profesionálneho žitia nemusí byt v rozhodu
júcej miere determinovaný množstvo peňazí, 
ktoré môžeme počas pracovného dňa minút. 
Ak nájdeme dosť síl, nebude ten pocit určo
vaný ani diktátom finančných donorov. Som 
presvedčený, že trpezlivým hľadaním vo vlast
nom vnútre dokážeme v budúcom roku ešte 
lepšie učiť i skúmať, aj keby sa nám náho
dou nepodarib korunami lepšie vystužiť naše 
schopnosť. A to už ani nehovorím o možnos
tiach lepšieho súžitia na našich malých pies
koviskách.

Prajem vám spokojné prežitie sviatkov 
Vianoc a dobré podmienky na prácu v roku 
nastávajúcom.

Hoci deň 17. november je v našom kalendári 
označený ako Deň boja proti totalite, Univerzita 
Komenského si stále ctí a uznáva aj jeho histo
rickú podobu ako najväčšieho študentského sviat
ku -  Medzinárodného dňa študentstva. Tento deň 
býva preto na univerzite každý rok spojený s pri
jatím a ocenením vynikajúcich študentov našej 
alma mater Akademickou pochvalou rektora UK. 
Tentoraz však boli pozvaní nielen excelentní štu
denti, ale aj tí pedagógovia, ktorí sa na fakultách 
nezištne a obetavo venujú rozvoju vedeckej, od
bornej a umeleckej činnosti študentov a majú 
teda na študentských úspechoch nemalú zásluhu. 
Keďže si v tomto roku Univerzita Komenského 
pripomína 85. výročie svojho vzniku, rektor UK 
sa rozhodol oceniť ich prácu udelením Pamätnej 
medaily k 85. výročiu založenia Univerzity Komen
ského v Bratislave.

Slávnostné prijatie ocenených študentov a pe
dagógov sa uskutočnilo dňa 16. novembra 2004 
v Rektorskej sieni UK za prítomnosti vedenia 
univerzity, dekanov takúlt UK i rodičov vyzna
menaných študentov.

V slávnostnom príhovore rektor UK doc. PhDr
F. Gahér, CSc., vyzdvihol vynikajúce študijné, 
vedecké, umelecké i športové výsledky študentov, 
ktorými doma i v zahraničí reprezentujú našu 
krajinu i Univerzitu Komenského. Pnpomenul. že 
medzi prítomnými dvadsiatimi ôsmimi študentmi 
sú mimoriadne vedecké talenty i olympijskí víťazi. 
„Viem, že za výsledkami vašej práce /e nesmierne 
úsilie, vyžadujúce i osobitné povahové a morálne 
vlastnosti. Predovšetkým však oceňu/em, že beriete 
vážne zodpovednosť za svo/u budúcnosť a že 
vzdelanie považujete za najcennejší kapitál. Patrite 
k študentskej elite a ďakujem vám, že spdudotvá- 
rate obraz o kvalite Univerzity Komenského", po
vedal rektor UK študentom.

Zvlášť rektor UK ocenil prácu pedagógov, ich 
záujem o talentovaných študentov a o pestovanie 
vztahu študentov k vedeckej práci. „Svojimi aktivi
tami zvyšujete nielen vedecký kredit našej alma 
mater, ale staráte sa vlastne aj o je j budúcnosť, 
keď sa vďaka vám u viacerých študentov posilňuje 
záujem o ďalšie štúdium a o vedecké bádanie 
a rastie šanca, že po ukončení doktorandského štú
dia budú pokračovať na univerzite vo vedeckej 
práci. Obdivujem váš zápal a som vám vďačný za 
všetko, čo robíte pre študentov", dodal rektor UK.

Po slávnostnom akte oceňovania študentov 
a pedagógov vystúpil univerzitný komorný vo- 
kálno-inštrumentálny súbor Camerata Comeniana 
Bratislavensis z PdF UK, aby výberom z histo
rickej hudby európskych regiónov zavŕšil tieto 
slávnostné chvíle.

Na základe návrhov dekanov fakúlt rektor UK 
udelil Akademickú pochvalu za rok 2004 týmto 
študentom:

LEKÁRSKA FAKULTA UK 
Michal Turček, študent 6. ročníka, získava 

ocenenie za aktívne pôsobenie v študentskej ve
deckej odbornej činnosti na 41. a 43. fakultnej 
konferencii ŠVOČ LF UK, za aktívnu účasť na 
20. kongrese ECTRIMES 2004 vo Viedni v októbri 
2004 a za vedeckú publikáciu Používanie návyko
vých látok študentmi stredných škôl.

Nina Hakáčová, študentka 6. ročníka, s vy
nikajúcim študijným priemerom 1,17 V júli 2004 
absolvovala s pochvalou stáž v Hospital for Sick 
v Torontě (Kanada). Ocenenie získava aj za úspeš
nú reprezentáciu na 43 fakultnej konferencii ŠVOČ 
LF UK, kde získala 2 miesto v klinickej sekcn. 
ako aj za aktívnu prácu v Klube detskej nádeje, 
kde pôsobí od roku 2000 

Lívia Hlaváčková, študentka 4. ročníka, pri 
kladne reprezentovala na 12 kongrese Slovenskej 
a Českej spoločnosti patológov s medzinárodnou 
účasťou v septembn tohoto roka Získala 2 miesto 
v 43 fakultnei konferencii ŠVOČ LF UK a za prácu 
s názvom Fibrogén a kolagen IV typu pri portalnei 
cirhóze a chronickej venostaze pečene

PRÁVNICKÁ FAKULTA UK 
Matúš Kudlák, Jana Jakubova, Katarina Iľá- 

novska a Natalia Dalnton. študenti 4 a 5 roč
níka. úspešne reprezentovali na medzinárodných 
sútažiach vo február 2004 v Lisabone a v apr 
2004 v Rige v odbore európske právo ktoré boli 
vyhodnocované sudcami Európskeho súdneho 
dvora Ich tímová práca je prínosom pre rozvoj 
poznatkov študijného odboru

FILOZOFICKÁ FAKULTA UK 
Barbora Holubova, študentka 5. ročníka štu

dijného odboru sociológia, získava ocenenie za 
rozpracovanie rodovej problematiky ako aj za 
participáciu na zavádzaní nových metód výučby 
na Katedre sociológie FiF UK. V akademickom ro
ku 2003/04 sa s prácou Zavedenie kurzu Tréning 
sociologického výskumu umiestnila na 3. mieste 
v ŠVOK.

Jana Dukátová, so študijným priemerom 1,08, 
patrí k najlepším študentom 3. ročníka v štu
dijnom odbore knižničná a informačná veda
V roku 2003 výborne reprezentovala univerzitu 
i fakultu na Akademických majstrovstvách sveta 
vo vodnom slalome, kde získala 3. miesto. V roku 
2004 obsadila 1. miesto na Majstrovstvách Európy 
do 23 rokov a 6. miesto v celkovom hodnotení 
Svetového pohára.

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA UK 
Matúš Valach, študent 4. ročníka študijného 

odboru biochémia. V rámci projektu VEGA sa 
ako spoluautor zapojil do riešenia problematiky 
štruktúry mitochondriálnych genómov v kvasinke 
Candida parapsilosis. Výsledky výskumu boli v ro
ku 2004 publikované vo významnom zahraničnom 
časopise Microbiology.

Michal Juríček, so študijným priemerom 1,1, 
patrí k vynikajúcim študentom 5. ročníka štu
dijného odboru chémia a ocenenie získava najma 
za prínos v rozvoji stereoselektívnych syntetic
kých metód v odbore organická chémia. Výsledky 
z jeho vedeckovýskumných prác ako spoluautora 
budú uverejnené v časopise Organometallics Veľ- 
mi piozitívne bola hodnotená a| jeho výskumná 
činnosť v rámci stáže na Univerzite v Nijmigene 
(Holandsko).

Mgr. Michal Pltoňák, študent 2. ročníka dok
torandského štúdia, v rámci študijných pobytov 
na Viedenskej univerzite dosiahol významné vý
sledky, ktoré prezentoval na niekolkých konfe
renciách. Okrem vedeckých aktivít, ktorými sa 
podieľa na zavedení veľmi efektívneho prístupu 
k presným výpočtom vlastností molekúl, prispieva

M. Dúbrava, prorektor UK
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tiež k vzdelávaniu vývojom nových úloh v študij
nom predmete počítačová chémia.

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK 
Viera Mikulášiková, študentka 3. ročníka špe

ciálnej pedagogiky -  poradenstva. Dosiahla 
vynikajúce športové výsledky na paralympiáde 
v roku 2004. V športovej disciplíne plávanie ob
sadila 2. miesto a získala striebornú medailu.

Eva Nábélková, študentka 5. ročníka v štu
dijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdeláva
cích predmetov, špecializácia psychológia -  
matematika, príkladne si plní svoje študijné po
vinnosti a dosahuje vynikajúce študijné výsledky 
so študijným priemerom 1,03.

Simona Tomášková, študuje v 4. ročníku 
špecializáciu anglický jazyk a literatúra -  ne
mecký jazyk a literatúra s vynikajúcimi študij
nými výsledkami. Aktívne sa podieľa na riešení 
medzinárodných projektov v rámci programu 
Theodor Heuss-Kolleg a Leonardo da Vinci. Fa
kultu vzorne reprezentovala aj počas študijného 
pobytu na Humboldtovej univerzite v Berlíne (v Ne
mecku).

FARMACEUTICKÁ FAKULTA UK
Michal Holec, excelentný študent 4. ročníka,

je svedomitým experimentátorom a plnohodnot
ným členom riešiteľského kolektívu na Katedre 
farmakológie a toxikológie na projekte Pharma
cological intervention of cardiac hypertrophy 
induced by hypertension. Jeho výsledky zmien 
expresie génov sú významnou súčasťou publi
kovaných výstupov z tohto projektu.

Martin Ševec, študent 5. ročníka. Jeho práca 
na Katedre farmaceutickej analýzy a nukleárnej 
farmácie je zameraná na prípravu a hodnotenie 
nových potenciálnych rádiofarmák odvodených 
od aminokyselín a krátkych peptidov. Výsledky 
tejto vysoko aktuálnej témy prezentoval na ŠVOČ 
v r. 2003 a v súčasnosti je pripravená do tlače.

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU 
UK
Matej Kazár, študent 3. ročníka, špecializácia 

trénerstvo, je úspešným reprezentantom Sloven
skej republiky v biatlone. Na Majstrovstvách 
Európy 2004 v Minsku (Bielorusko) obsadil v ka
tegórii juniorov 1. miesto vo vytrvalostných prete
koch na 15 km, 4. miesto v rýchlostných pretekoch 
na 10 km a 6. miesto v stíhacích pretekoch na 
12,5 km. Na Majstrovstvách sveta 2004 v letnom 
biatlone v Osrblí obsadil 5. miesto.

Jozef Krnáč, študent 4. ročníka, úspešne 
reprezentoval Slovenskú republiku na Hrách

XXVIII. olympiády v Aténach. V džude obsadil
2. miesto v hmotnostnej kategórii 66 kg, a tak pre 
Slovensko vybojoval striebornú olympijskú me
dailu, prvú v tomto športe.

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA UK 
V MARTINE
Lucia Lúčanová, študentka 5. ročníka, je dvoj

násobnou úspešnou účastníčkou Študentskej ve
deckej konferencie. V tomto roku zvíťazila v sekcii 
Klinických disciplín. Publikovala in extenso v časo
pise Acta Medica Martiniana v minulom i v tomto 
roku.

Mária Jakubesová, študentka 5. ročníka, je
4-násobnou úspešnou účastníčkou Študentskej 
vedeckej konferencie. V časopise Acta Medica 
Martiniana v minulom roku publikovala 2 články 
ako spoluautorka a v tomto roku ako prvá autorka. 
Svoje výsledky prezentovala aj ako prvá autorka 
na Študentskej vedeckej konferencií v Budapešti.

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY 
A INFORMATIKY UK
Lubomír Lovas, študent 5. ročníka, dosahuje 

výborné študijné výsledky. V oblastí jadrovej fy
ziky sa zaoberá novou tematikou veľmi vysokých 
početností v časticových interakciách so zame
raním na dvoj-časticové Bose-Ensteinove kore
lácie. Ocenený rieši vedecké úlohy v rámci spo
lupráce FMFI UK s výskumnými pracoviskami 
v Dubne (v Rusku) a vo Fermilabe Batavia (v USA), 
kde budú výsledky jeho práce aj prezentované.

Pavol Mravec, študent 3. ročníka, študijný 
odbor informatika. Dlhodobo sa podieľa na orga
nizácii korešpondenčných seminárov z programo
vania pre študentov stredných škôl. Opakovane 
bol členom družstva programátorov, ktoré repre
zentovalo Univerzitu Komenského na medzinárod
nej súťaži v programovaní ACM.

Tomáš Jurík, študent 5. ročníka odboru 
matematika, úspešne sa zúčastnil Študentskej 
vedeckej konferencie na FMFI UK s prácou Broy- 
denova metóda použitá pri štúdiu pohybu rovin
ných kriviek. Univerzitu a fakultu úspešne repre
zentoval tiež v Brne (ČR) na medzinárodnej Súťaži 
vysokoškolákov vo vedeckej odbornej činnosti 
v matematike.

RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ
BOHOSLOVECKÁ FAKULTA UK
Ing. Andrej Václav, študent 4. ročníka. Ako

šéfredaktor a aktívny prispievateľ sa výraznou 
mierou podieľa na vydávaní a kvalite časopisu 
nitrianskych bohoslovcov, ako i na tvorbe obalov 
kníh, ktoré vydáva Kňazský seminár sv. Gorazda 
v Nitre.

FAKULTA MANAGEMENTU UK
Ludmila Onderková, študentka 5. ročníka,

s vynikajúcimi študijnými výsledkami a prikladne 
zodpovedným pristupom k práci. V akademickom 
roku 2003/2004 úspešne reprezentovala fakultu 
i univerzitu v rámci programu Socrates na študij
nom pobyte v Aténach. Zúčastnila sa i fakultného 
kola ŠVOČ s prácou Analýza demografických 
ukazovateľov.

Peter Karácsony, študent 5. ročníka v odbo
re manažment, zodpovedne plní svoje študijné 
povinnosti. Bol členom tímu, ktorý získal 1. miesto 
v súťaži s názvom Začať podnikať. V tomto aka
demickom roku úspešne reprezentoval fakultu 
i Univerzitu Komenského v súťaži Slovak American 
Enterprise Found (SAEF) a v budúcnosti chce 
túto súťaž sponzorovať, aby podporil generáciu 
mladých slovenských podnikateľov v oblasti ma
lého a stredného podnikania.

Na základe návrhov dekanov fakúlt rektor UK 
udelil Pamätnú medailu k 85. výročiu vzniku Uni
verzity Komenského týmto pedagógom:

PhDr. Miroslav Andreánsky, PdF UK 
Doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc., LF UK 
Doc. RNDr. Eduard Boda, CSc.. FMFI UK 
RNDr. Mirko Bohuš, PhD., PriF UK 
Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc., FiF UK 
Prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD., FaF UK 
RNDr. Vladimír Fajnor, PhD., PriF UK

Z prejavu, 
ktorý neodznel

„Pri rozhovoroch v týchto reprezentačných 
priestoroch, ale i na svojich fakultách väčši
na z nás môže konštatoval, že na svojom 
pracovisku -  Univerzite Komenského -  sme 
prežili celý svoj produktívny život, často sa 
v tichu domova pýtame, prečo je tomu tak. 
Je veta dôvodov pre i proti. Dovolte mi, aby 
som uviedla aspoň tri, ktoré ja osobne pova
žujem za dôležité.

Po prvé -  svoju pedagogickú prácu máme 
radi -  uvedomujúc si pritom, že sme tu kvôli 
vám -  študentom. Pre vás si vytvárame čas na 
svojom pracovisku, ale aj v dňoch volna -  
ked čítame vaše semináre či diplomové práce.

Po druhé -  je  zrejmé, že vzfah učiteta a štu
denta je vzájomne obohacujúci. Vy, študenti, 
ste sa stali pre nás inšpiráciou celoživotného 
vzdelávania. A tiež si pri vás akosi neuvedo
mujeme svoje starnutie, ten pocit mladosti 
nám zotrváva i ked  skutočnosť je už iná

Po tretie -  aké povolanie môže byt krajšie 
ako formovanie ľudského ducha? Podieľame 
sa na rozvoji vašej osobnosti, vášho pozna
nia, vzdelanosti a kultúry. Okrem rodinného 
a osobného šfastia nepoznám kra/ší pocit 
ako vtedy, ked nás naši bývali študenti oslo
vujú a hlásia sa k nám pri náhodných stretnu
tiach. Vtedy je význam a zmysluplnosí našej 
pedagogickej práce doslova hmatateľná.'

Doc. PhDr. Elena Strešková, PhD.

Doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc., FSEV UK 
Doc. PhDr. Kornélia Jakubíkova, CSc., FiF UK 
PaedDr. Lubomír Kalečík, FTVŠ UK 
Prof. ThDr. Igor Kišš, EBF UK 
RNDr. Ivan Košinár, CSc., FMFI UK 
doc. RNDr. František Kundracík, CSc.,

FMFI UK
Doc. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.,

LF UK
MUDr. Juraj Mokrý, JLF UK 
Doc. JUDr. Mária Patakyová, PraF UK 
Doc. RNDr. Marta Sališová, CSc., PriF UK 
PhDr. Magdaléna Samuhelová, PhD., FM UK 
Ing. Iveta Stankovičová, FM UK 
Doc. PhDr. Elena Strešková, PhD., FTVŠ UK 
Mgr. František Tomík, PdF UK 
RNDr. Lídia Turanová, PhD., PriF UK 
RNDr. Michal Winczer, FMFI UK

Rektor UK udelil univerzitné vyznamenanie tiež 
dalším osobnostiam, ktoré vynikajúcim spôsobom 
reprezentujú našu krajinu i Univerzitu Komen
ského. Pamätnú medailu k 85. výročiu založenia 
UK udelil aj Petrovi Hochschomerovi. bývalému 
pracovníkovi Filozofickej fakulty UK, teraz tréne 
rovi svojich dvoch synov Petra a Pavta Hochschor- 
nerovcov, absolventov Univerzity Komenského, 
ktorí nielen na olympiáde pred štyrmi rokmi, ale 
aj v tomto roku v Aténach získali vo vodnom 
slalome pre Slovensko zlaté olympijské medaily 
Vyznamenanie dalej odovzdal Jozefovi Góncimu. 
držiteľovi bronzovej medaily v strelbe zo vzducho
vej pušky na tohoročných letných olympijských 
hrách v Aténach, študentovi Fakulty telesnej vý
chovy a športu UK, a JUDr. Margite Prokeinovej. 
PhD., z Katedry trestného prava, kriminalistiky 
a kriminológie PraF UK. ktorá od r. 1996 uspes- 
ne v plávaní reprezentuje Slovensko i našu alma 
mater a pravidelne získava medaily na majstrov
stvách Európy, sveta i na Paralympijskych hrách

Všetkým vyznamenaným srdečne blahoželáme 
a do dalšej prace im prajeme vela úspechov

(jh)
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Kolégium rektora UK rokovalo 
v Trenčianskych Tepliciach

V Trenčianskych Tepliciach sa v dňoch 24. -  26. novembra 2004 
stretli členovia Kolégia rektora UK. Bohatý program rokovania viedol 
doc. PhDr. F. Gahér, CSc., rektor UK.

K hlavným bodom rokovania patril návrh metodiky rozpisu dotácií 
prostriedkov štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2005, 
ktorý vypracovala pracovná skupina Rady pre rozvoj a financovanie vyso
kých škôl. Po dlhej a obsažnej diskusii kolégium súhlasilo, aby po zakom
ponovaní pripomienok kolégia bola táto metodika použitá pri tvorbe kritérií 
na rozdelenie štátnej dotácie na fakulty a súčasti UK v r. 2005.

Kolégium sa dalej zaoberalo stavom akreditácie študijných programov 
na fakultách UK a vyjadrilo vážne znepokojenie nad postupom Akredi
tačnej komisie vlády SR, ktorá docentom na funkčnom mieste profesora 
(mimoriadny profesor) nepriznáva právo garantovat doktorandské študijné 
programy. Odporučilo preto rektorovi UK, aby opätovne listom upozornil 
ministra školstva a predsedu Akreditačnej komisie viády SR. že tento postup 
komisie je nad rámec zákona a ohrozuje existenciu viacerých študijných 
programov.

Kolégium taktiež vzalo na vedomie informáciu o počte študentov na UK 
k 31. 10. 2004 a ocenilo výsledky vyhodnotenia prijímacích skúšok na UK 
v roku 2004 vo vzťahu k stredným školám uchádzačov. S uspokojením 
konštatovalo, že výsledky štúdie potvrdzujú nadregionáinu úspešnosť UK pri 
získavaní uchádzačov o štúdium a odporučilo tieto údaje publikovať a vy
užiť pre propagáciu univerzity.

Pozornosť venovalo kolégium aj príprave fakultných kritérií habilitácií a vy
menúvacieho konania profesorov, o ktorých bude rokovať decembrové za
sadnutie Vedeckej rady UK a akceptovalo žiadosť rektora UK, aby fakultné 
kritériá boli v súlade so Smernicou rektora č. 5/2004. Taktiež vzalo na vedo
mie informáciu o uplatňovaní kreditového systému v doktorandskom štúdiu 
v zmysle Smernice rektora č. 6/2004 o organizácii doktorandského štúdia 
na UK.

Obšírnejšie sa kolégium zaoberalo aktuálnym stavom fakúlt UK, najmä 
s ohľadom na organizáciu a využívanie ľudských zdrojov, a informáciami 
pánov dekanov o organizovaní študentských ankiet v r. 2004, zameraných 
na skvalitňovanie pedagogického procesu. Ako páni dekani konštatovali, na 
väčšine fakúlt UK výsledky študentských ankiet nemajú výpovednú hodnotu 
vzhľadom na nízky počet zapojených študentov. Kedže realizáciu ankety 
ukladá vysokoškolský zákon, požiadal rektor UK, aby s ohľadom na svoje 
podmienky všetky fakulty zabezpečili v roku 2005 jej úspešný priebeh. Návrh 
univerzitného dotazníka bude zverejnený na webovej stránke UK.

Kolégium rektora UK dalej vzalo na vedomie informáciu o príprave novej 
Smernice rektora UK o imatrikulačnom a promočnom poriadku UK, ktorá 
bude obsahovat tiež úpravu vydávania diplomov. Následne členovia ko
légia prerokovali doterajší spôsob určovania počtu a štruktúry pracovných 
miest na UK a další postup v tejto oblasti.

Osobitnú pozornosť venovalo kolégium aktuálnym ekonomickým infor
máciám, súvisiacich najmä s čerpaním zostatkov štátnych dotácií z r. 2002 
a 2003 na úrovni fakúlt, so zefektívnením podnikateľskej činnosti pri dodr
žiavaní právnych noriem a s prípravou účtovného auditu za rok 2004, 
ktorý sa v priebehu februára a marca 2005 uskutoční na fakultách UK. 
Závažná bola tiež informácia týkajúca sa zákonnej povinnosti užívateľov 
objektu mat k dispozícii projektovú dokumentáciu elektrorozvodov. Kedže 
v mnohých objektoch UK užívaných fakultami táto dokumentácia chýba, 
požiadal rektor UK o jej doplnenie.

Členom kolégia bol tiež predstavený novozakúpený program LMS eDoceo, 
určený na podporu elektronického vzdelávania na UK, ako i organizačný 
a prevádzkový poriadok Akademickej knižnica UK.

ah)

Blahoželáme!
Prezident SR I. Gašparovič vymenoval dňa 9. novembra 2004 nových 

univerzitných profesorov. Medzi nimi boli aj prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., 
a prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc., z Prírodovedeckej fakulty UK, 
ktorí boli vymenovaní za vysokoškolských profesorov v odbore mole
kulárna biológia Spolu s nimi sa novým vysokoškolským profesorom 
v odbore psychiatria stal prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc., z Lekár
skej fakulty UK.

V Aule UK sa na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UK konali dňa 
5. novembra 2004 promócie doktorov vied, docentov a a absolventov 
doktorandského štúdia. Z rúk rektora UK doc. F. Gahéra prevzali diplomy 
traja noví doktori vied, dekréty 13 noví docenti a 57 absolventom bol ude
lený titul PhD.

Oh)

Súťaž  o n a j k r a j š í  n o v or oč n ý  g r a f i c k ý  l ist
V októbri doc. PhDr. F. Gahér, CSc., rektor UK, vypísal pre študentov 

Katedry výtvarnej výchovy PdF UK súťaž na tému Novoročný graficky 
list, s cieľom jednu z ohodnotených prác poprípade použiť ako prílohu 
k pozvánke na Vianočný koncert. Za umiestnenie na prvých troch mies
tach stanovil pre študentov aj finančnú odmenu.

Súťaže sa zúčastnilo 58 študentov, ktorí do súťaže poslali 161 výtvarných 
diel Odborná komisia vyhodnotila 10 najlepších prác. ktoré predložila ve
deniu UK:

1. miesto: grafika Martiny Kŕčovej, študentky 3. roč
2. miesto: grafika Lucie Penzovej, študentky 4. roč.
3. miesto: grafika Martiny Kolembusovej, študentky 4 roč
Pre realizáciu novoročnej grafiky však vedenie UK vybralo prácu Anny 

Adamičkovej, študentky 3. roč., ktorá sa umiestnila na 5 mieste Za reai> 
záciu svojej práce tiež získala od rektora UK finančný bonus

Výrobu grafického listu ako polohy k pozvánke na Vianočný koncert real* 
zovala Katedra výtvarnej výchovy PdF UK. čitatefom ju predstavíme v bu
dúcom čísle nášho spravodaja V tomto čísle uverejňujeme všetky víťazne 
grafiky -  na titulnej strane grafiku Martiny Kŕčovej, ktorej odborná komisia 
udelila prvú cenu, a na str 13 grafiku umiestnenú na 3 mieste

Oh)

Novoročný pozdrav od Lucie Penzovej, študentky 4 roč. Katedry výtvarnej 
výchovy PdF UK -  2. miesto v súťaži
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Počas Týždňa vedy EÚ bola na Prírodovedeckej fakulte UK dňa 8. novembra 2004 oficiálne pre študentov otvorená nová terminálová učebňa
ako súčasť Centra informačných technológií (CIT). CIT vybudovala fakulta bez príspevku zo štátnych zdrojov v rámci širšieho projektu Centra 
vzdelávania. Na slávnostnom podujatí sa zúčastnili rektor UK doc. PhDr. František Gahér, CSc., marketingová manažérka spoločnosti Hewlett Packard 
Slovakia, s.r.o., ing. Danica Balážová, prorektori UK MUDr. Martin Dúbrava, CSc., doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc., vedenie PriF UK, dekani fakúlt UK, pozvaní 
hostia a novinári.

Centrum informačných technológií na PriF UK otvorené
Ako pre novinárov zdôraznil dekan fakulty prof. 

RNDr. Anton Gáplovský, DrSc., táto časť centra, 
celkove v hodnote takmer 2,5 milióna korún, bola 
kompletne financovaná bez štátnej dotácie. „Je to 
prvá stavebná jednotka Centra informačných tech
nológii. Študenti aj neštudeni tu budú mať prístup 
nielen k internetu, ale aj k ďalším sieťovým službám, 
ktoré poskytuje UK, a ku komplexným informáciám 
o práci s PC vrátane možnosti získať certifikát 
ECDL (European Computer Driving Licence). ECDL 
je akýmsi medzinárodne uznávaným vodičským 
preukazom v oblasti informačných technológií," 
charakterizoval CIT prof. A. Gáplovský. Dodal, že 
fakulta plánuje CIT postupne rozšíriť o prezentač
né a výučbové miestnosti, a po skúšobnej prevádz
ke ho naplno otvoriť aj pre verejnosť.

Významným sponzorom pri zriaďovaní CIT 
bola spoločnosť Hewlett Packard, ktorá poskytla 
dvadsať nových osobných počítačov v hodnote 
1,2 milióna korún. Zvyšné PC zakúpila fakulta 
z mimorozpočtových zdrojov. Terminálová učebňa 
vznikla spoločným úsilím pracovníkov fakultného 
výpočtového strediska, vedenia fakulty a strediska 
prevádzky fakulty. Počítačová firma Topsoft, s.r.o., 
bola dodávateľom sieťových prvkov a zabezpe
čovacieho systému

„Ide o prvý projekt na našej univerzite chápaný 
ako súčasť ďalšieho vzdelávania. Na rozdiel od 
počítačových miestnosti na iných fakultách, bude 
do tohto Centra mať možnosť prístupu aj širšia 
verejnosť vrátane vyučujúcich a ostatných zamest
nancov univerzity. Podiel vysokých škôl na ne- 
vysokoškolskom vzdelávaní je  nízky, a keďže po
trebujeme vzdelávať aj vlastných ľudí, vlastnú 
administratívu, budeme sa na UK snažiť otvoriť aj 
ďalšie podobné pracoviská,“ povedal rektor UK 
doc. PhDr. F. Gahér, CSc. Doposiaľ sa univerzite 
darí zabezpečovať a skvalitňovať postupnú inter- 
netizáciu najmä formou rozvojových projektov 
MŠ SR. V súčasnosti je však velkým problémom 
zabezpečovanie dobrých správcov siete, pretože 
tí kvalitní odchádzajú z univerzity do súkromné
ho sektora. Stabilizácia personálu fakultných vý

počtových stredísk je skutočne kľúčovou otázkou 
ďalšieho rozvoja informatizácie na UK.

„Projekt Prírodovedeckej fakulty nás veľmi oslo
vil, vyhovuje študentom a je zameraný aj na ďalšie 
vzdelávanie širšej verejnosti,“ konštatovala Ing. 
Danica Balážová zo spoločnosti Hewlett Packard, 
ktorá prisľúbila fakulte aj v budúcnosti pomoc pri 
budovaní CIT.

Nová učebňa rozširuje možnosti vzdelávania, 
samostatného štúdia a práce študentov na vlast
ných projektoch. V súčasnosti na fakulte funguje 
niekolko špecializovaných počítačových miestnosť, 
do ktorých je nasadzovaný rozvrh výučby počas 
semestrov, a z týchto dôvodov je pristúp do nich 
limitovaný. Učebňa, ktorá je súčasťou CIT, je 
vybavená 60 osobnými počítačmi a pripojená na 
internet. Všetky pracujú pod operačným systé
mom Linux v režime klient/server, t.j. sú napojené 
na študentský server a fyzicky oddelené od zvyš
ku fakultnej siete. Táto topológia podsiete by 
mala zrýchliť prístup na fakultný intranet, ale aj 
na internet. Základnou filozofiou budovania prog
ramového vybavenia CIT je používanie voľne šíri-

teľných licencií aplikačných programov v ráma 
Linuxu. Súčasťou programového vybavenia je aj 
balík Open Office, ktorý je kompatibilný s kancelár
skym balíkom MS Office. Ďalšie prvky programo
vého vybavenia sa budú dopĺňať podľa požiada
viek používateľov. V budúcom roku chce fakulta 
doplnit vybavenie učebne o Baaareň/kopírku a ske
ner. Študentom sa tak rozšíria a zlepšia možnosť 
pri tvorbe a písaní bakalárskych, diplomových a di
zertačných prác. ako aj prác v rámci študentskej 
vedeckej a odbornej činnosť. Na druhej strane 
bude učebňa výzvou aj pre učiteľov fakulty, aby 
efektívnejšie využívali niektoré možnosť e-Leamin- 
gu prostredníctvom dynamických www aplikácií 
(doplnková študijná literatúra interaktívne riešenie 
príkladov alebo cvičné testy ako súčasf prípravy 
na skúšku). V súčasnosti je centrum otvorené od 
8.00 do 19.00 h, avšak fakulta má snahu, aby sa 
táto doba predĺžila.

Záznam z otvorenia CIT si môžete pozrieť na 
webovej stránke televíznej stanice TA3 

http://video.ta3.com/08112004/
I. Černušák

K 8 5 . v ý ro č iu  U n iv e rz ity  K o m e n s k é h o

V zácn y  d o k u m en t z Archívu UK
V Archívu UK sa uchoval vzácny dokument:

Zoznam prednášok, „které se budou konati na 
československé státní universitě (fakultě lékařské) 
v Bratislavě v zimním semestru 1919/20.“

Dokument obsahuje zoznam ústavov lekárskej 
fakulty, ich adresy, spolu s menami profesorov 
a termínmi, kedy a kolko hodín sa na nich bude 
vyučovať. Že sa za výučbu platilo, vidno z prilože
ného oznamu:

Oznámení
Zápisní Ihuta počína letos výjimečně teprve 

dne 1. prosince a končí dnem 8. prosince 1919 
o 12. hodině polední. Kdo se v této době nedal 
zapsati, muže býti ještě dodatečné zapsán se 
svolením profesorského skóru, po případě akade
mického senátu. Po uplynutí zápisní ihúty závisí 
každý zápis do jednotlivých přednášek anebo změ
na již zapsaných kolegii na povolení děkanově.

Všechny přednášky v tomto seznamu uvedené 
konají se za mnimální kolejné stanovené zákonem: 
chudým nebo nemajetným může kolejné za tyto 
přednášky býti zcela nebo na polovic prominuto.
Žadatelé za osvobození z kolejného nechť přiloží 
žádosti řádně doložené a adresované sboru pro
fesorskému na Děkanství fakulty lékařské.

Súčasťou dokumentu je aj zoznam členov prvého 
akademického senátu, a takto vyzerá jeho originál:

- ■ - -' ry-- 

- ŕ  i/ .-  rf* * i  /Za v/ */.■

- . týít<S<6t V rámci cyklu celouniverzit.nych profe
sorských prednášok odznela dňa 10. no
vembra 2004 v Aule UK prednáška prof. 
RNDr. Jozefa Masarika, DrSc., z FMFI 
UK, na tému Ako vytvořit obyvatelně pla
nétu.
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40-ročný Gymnik oslavoval
Vraj zrelý vek. Ťažko uhádnuť. Možno letmý pohľad do Auly Fakulty telesnej výchovy a športu UK, 

kde sa v sobotu 6. novembra 2004 zišli bývalí Gymnikári, by mohol laika pomýliť. Práve tu sa stretli 
tí skôr narodení tanečníci, hudobníci a speváci, aby si opäť pripomenuli atmosféru súboru v priesto
roch, v ktorých strávili mnoho hodín nácviku a driny. Behom krátkej chvíľe Aula sršala elánom, chuťou 
do života, vitalitou, duchom priateľstva a vzájomnej úcty. A najmä lásky. Lásky a úcty k folklórnym 
tradíciám, ktoré Gymnik už 40 rokov uchováva, rozvíja a pretavuje do ďalších generácií. Tak, ako to 
predurčila zakladatelka súboru pani Heda Šimoneková, ktorá svojím priam materským príhovorom 
umocnila slávnostnú atmosféru podujatia. Opäť rozdúchala oheň folklórnej vášne a pripravila tak všet
kých na vyvrcholenie osláv -  na galaprogram v DK Istropolis.

Kľud a pokoj však nemali súčasní členovia súboru. Tréma znásobená pocitom zodpovednosti pred 
generáciami Gymnikárov, pred vedením FTVŠ a Univerzity Komenského, či renomovanými folklorista
mi, najmä však pred rodičmi a priateľmi, sa rozplynula pri zaznení prvých taktov Oravských podôb. 
A potom vypukol ohňostroj tanca spevu a hudby. Pod dramaturgickým dohľadom J. Blaha a J. Ha- 
mara, ktorf sú zároveň autormi choreografií väčšiny tancov, vystúpenie viackrát gradovalo. Oravské 
podoby vystriedali svižné tance z Tekova a Nitry doplnené Hudbou zo Stožku vo virtuóznom podaní 
ľudovej hudby P. Uličného. V druhej časti si mohli diváci vychutnať blok tancov z Myjavy „Pod Javo
rinou” a tance zo Žitného ostrova (v choreografickom spracovaní P. Mezeia). V plnej kráse sa ukázalo 
to, čo robí Gymnik Gymnikom. Hravosť, dravosť, dynamika a už povestná, miestami s akrobaciou hra
ničiaca obratnosť. Niet sa čo diviť. Tanečníci sú pripravovaní pod odborným vedením bývalých absol
ventov FTVŠ UK R. Chorvátovej a P. Mezeia. V druhej časti podčiarkla slávnostnú atmosféru podujatia 
clivá pieseň z Myjavy v podaní P. Horňáka.

Už tradične Gymnik na velkých podujatiach prekvapuje paródiou na ľudové tance Tentoraz to bol 
„Gerontogymnik“ v choreografii J. Hamara a v podaní bývalých členov súboru. Humorne ladené číslo 
pripravilo pôdu pre finále -  tance z východného Slovenska. Neutíchajúci „standing ovation" bol prí
jemnou odmenou pre všetkých účinkujúcich i celý štáb prípravného výboru

V záverečnom slove vyjadnl rektor UK doc. F Gahér pocit hrdosti na výsledky práce tohto telesa 
a odovzdal Gymniku Pamätnú medailu k 85. výročiu vzniku Univerzity Komenského, ktorá vyiadruje 
ocenenie všetkým generáciám Gymnikárov. Niet sa čo diviť. Gymnik dlhodobo patrí medzi najlepšie 
akademické súbory na Slovensku. V posledných rokoch získal viacero veľmi významných ocenení, 
presahujúcich hranice Slovenska, ako napríklad „Cenu Mikuláša Šenku" za interpretáciu tanca „Na 
Jánošíka" na Medzinárodnom folklórnom festivale v Dubnici nad Váhom (2002), ako i „Grand Pnx" na 
XIII. Medzinárodnom folklórnom stretnutí v Žiwieci (Poľsko. 2002).

Hrejivo pôsobil i pozdravný list ministra kultúry SR R Chmela, v ktorom vyzdvihol nielen kvalitu 
súboru, ale hlavne záslužnú, dlhoročnú činnosť pani Hedy Šimonekovej. ktorá „svojou pedagogickou 
a umeleckou prácou vygravírovala dôstojnú pečať súboru Gymnik“

Nuž toto sú pádne dôvody na oslávenie jubilanta. Dovolte teda aj mne záverom popriať nám, 
súboru Gymnik, mnoho ďalších rokov ťažkej, tvorivej práce, mnoho vďačných divákov a hlavne veľa 
umeleckých úspechov.

Štefan Gerhát, riaditeľ FS Gymnik

Keď sme pred 40 rokmi zakladali Gymnik, vedela som, že nás čaká veľa obetavej a špecifickej práce. 
Predpokladala som, že pri kvalitnej organizácii, tvorivej nápaditosti, interpretačnej kvalite a podpore 
fakulty sa úspechy dostavia. Hypotéza sa potvrdila i napriek tomu, že sa mi pôvodne o tom, ako 
z malej rastlinky vyrastie velký, košatý strom, ani nesnívalo.

Skutočnosť, že za celé toto obdobie patrí súbor medzi najlepšie folklórne súbory Slovenska, resp. 
bývalého Československa, že je  trvalým nositeľom najvyšších umeleckých kategórii (v rámci umelec
kej kategorizácie amatérskych folklórnych súborov) a držiteľom najvyšších ocenení z domácich 
i zahraničných súťaži a festivalov, je  hodná obdivu. Preto patrí bez výhrady moja úprimná vďaka 
a úcta všetkým generáciám Gymnikárov. Verím, že aspoň ďalších 40 rokov budeme zbierať ovocie 
práce, ktorú pri založení a rozvoji Gymniku odviedla hŕstka nadšencov. Práve oni a pravdaže aj ich 
nasledovníci -  ďalšie generácie učiteľov telesnej výchovy, sa vzorne i mimo súbor starali o zachovanie 
tradícií nášho folklóru. Preto nech sa Vám všetkým aj naďalej spolu dobre, úspešne a šťastne spieva, 
hrá a tancuje!

Heda Šimoneková

Chcel by som sa v mene mojom a členov vedenia Fakulty telesnej výchovy a športu UK, ale aj Uni
verzity Komenského poďakovať všetkým bývalým aj súčasným tanečníkom, hudobníkom, umeleckým 
a odborným vedúcim a ostatným pracovníkom Gymniku za ich doterajšiu úspešnú reprezentáciu 
a predovšetkým im popriať veľa úspechov a hlavne svetlú perspektívu tak, aby sme o 10 rokov mohli 
úspešne osláviť abrahámoviny.

Doc. PaedDr. Dušan Kutlík, PhD., dekan fakulty

Američan v Bratislave
Slováci aj Američania sa ma často pýtajú, 

prečo som sa rozhodol prísť na Slovensko 
a tu študovať. Moja okamžitá odpoved znie: 
„Prečo nie?“ . Skutočná pravda však je. že 
sa mi tu páči. Nepatrím k tým mnohým Ame
ričanom z môjho Ohio, ktorí majú na Slo
vensku rodné korene, ale predsa tu cítim 
také vzťahy a pohodlie, ako keby som tu 
rodinu mal.

Pred dvoma rokmi som na naliehame blíz
keho rodinného priateľa, ktorého predkovia 
sú Slováci, opustil domov a strávil som vý
menný rok v Spišskej Novej Vsi. Zaľúbil som 
sa do tejto krajiny a zvlášť do jej východnej 
časti s jej horami, lesmi a pokojom Obľúbil 
som si ľudí, kultúru a stravu Zamiloval som 
sa do ducha Európy, hoci som sa narodil 
v Amerike a vždy som obdivoval jej ducha 
Ked som sa vracal domov, mal som pocit, 
ako by som nechával domov za sebou 
V tomto bolestnom dualizme túžby byť na 
dvoch takých vzdialených miestach som žil 
celé roky a mesiace až donedávna

Ked som prostredníctvom mojej školy. 
Indiana University of Pennsylvania, dostal 
pnležitosť študovať na Univerzite Komenské
ho. hned som začal pracovať na svojom ná
vrate na Slovensko Teraz, vdaka vedúcim 
študentských mobilít na obidvoch stranách 
sa mi to podarilo, a študujem na Univerzite 
Komenského

V žiadnom prípade to nebola lahka zmena 
Zdĺhavá komunikácia medzi univerzitami 
veľvyslanectva a polícia v obidvoch krapnách 
urobili občas z vymeny vefky boj Som vefrrv 
vdačný každému kto mi v tomto procese 
vymeny pomohol, pretože je to skutočne 
nádherná a obohacujúca skúsenosť.

Musím sa priznať, že počas môjho prvého 
roku na Slovensku sa mi Bratislava veľmi 
nepáčila. Vždy ked som sem prišiel, zdala 
sa mi príliš velká a príliš hektická v porov
naní s mojím domovom na Východe. Počas 
týchto niekoľkých mesiacov sa mi však 
Bratislava začala páčiť. Páčia sa mi všetky 
kaviarne na všetkých krásnych uliciach a ná
mestiach. Páčia sa mi jedinečné kultúrne prí
ležitosti divadiel, galérií, múzeí a filharmónie. 
Páči sa mi pocit a výhody pobytu v medzi
národnom meste. A predovšetkým sa mi pá
čia ľudia z Bratislavy, zistil som, že sú oveľa 
milší a priateľskejší ako povesť, ktorá ich pred
chádza.

Študujem na Univerzite Komenského a cí
tim velké vzrušenie. Som najprv a predo
všetkým študent filozofie, a som tu. vidiecky 
chlapec z Ohio, študujúci v Európe raciona
listov a empiristov Európa je kontinent, kde 
sa zrodila západná filozofia Štúdium tejto 
filozofie vo mne vzbudzuje pokoru, ale aj 
neuveriteľné povzbudenie. Po vyučovaní som 
sa často prechádzal po uliciach z kamen
ných dlžobných kociek, popri budovách star
ších ako je moja krajina, a v duchu som sa 
usmieval, že som vôbec tu

Skrátka, páči sa mi tu Páči sa mi myšlien
ka byť v Európe a skutočnosť byť na Slo
vensku. Páči sa mi stretávať sa so starými 
priateľmi a zoznamovať sa s novými Predo
všetkým sa mi páčia výzvy a poučenia sú
visiace so životom v zahraničí Nič sa nedá 
porovnať stým . že sa učím žiť mak. že si 
vytváram celkom nový život prispôsobený 
okoliu. Chvíle, ked dokážete oddeliť staré 
od nového, ked sa dokážete pozrieť na se
ba v zmesi subjektívnej objektivity, sú naj
viac fascinujúce a úžas vzbudzujúce chvíle 
života.

George Hays
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Jessen iova  lekárska  faku lta  UK o zn am u je  .

M artin ské  dni p racovného  lekárstva  a toxikologie
V Martine sa v dňoch 22. -  23. októbra 2004 

konali už Vili. Martinské dni pracovného lekár
stva a toxikologie s tradičnou ústrednou témou 
„Aktuality v pracovnom lekárstve a v toxikolo
gii“. Podujatie pripravili pracovníci Katedry pracov
ného lekárstva a toxikológie JLF UK a Martin
skej fakultnej nemocnice (MFN) pod vedením 
prof. MUDr. J. Buchancovej, CSc., a doc. MUDr.
G. Klimentovej, CSc., za spoluúčasti Spoločnosti 
pracovného lekárstva SLS, Spolku lekárov Martin 
a Asociácie súkromných lekárov SR.

Na podujatí sa zúčastnilo vyše 150 účastníkov, 
vrátane kolegov z Českej republiky. V priebehu 
dvoch dní bolo prezentovaných spolu 48 prác, 
z nich 13 v posterovej sekcii.

V úvodných prejavoch význam Martinských dní 
vysoko ocenili riaditeľ MFN doc. MUDr. Mojmír 
Vrlík, CSc., a prof. MUDr. E. Rozborilová, CSc., 
prodekanka JLF UK. Za MZ ČR účastníkov po
zdravila MUDr. Anežka Sixtová, za Spoločnosť 
pracovného lekárstva SR jej predseda MUDr. 
Miroslav Machata, PhD., ktorý slávnostne odovzdal 
doc. MUDr. G. Klimentovej, CSc., medailu SLS za 
zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť. Úlohy 
odboru obšírnejšie rozviedol hlavný odborník pre 
klinické pracovné lekárstvo doc. MUDr. F. Krutý, 
CSc., v mene Spolku lekárov Martin vystúpil prof. 
MUDr. Mirko Zibolen, CSc., a za družobnú Lekár
sku fakultu UP Olomouc MUDr. M Nakládalová, 
PhD., vedúca Kliniky chorôb z povolania.

Bolo potešiteľné, že na konferencii boli zastú
pení aj lekári z neštátnych zariadení a že záujem 
o jej program prejavili a| poslucháči VI. ročníka 
JLF UK.

Veľmi podnetné boli prezentácie prístupov 
k ochrane a podpore zdravia v koncerne Volks
wagen zo Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav 
a skúsenosti so zavádzaním lekárskej starostli-

(Žígová, A. a koľ, Hubačová, L), syndróm náhleho 
úmrtia pri fyzickom zaťažení (prof Meško a spol.). 
vznik psychických porúch vo vztahu k pracovným 
podmienkam (Hollá, G. a Drímaiová, M.), ako i agre
sia a násilie ako riziko práce v zdravotníctve (Var- 
gová, A.).

Zaujal aj blok prác týkajúcich sa narastajúceho 
výskytu alergických chorôb u žien (Rozborilová.
E., Vyšehradský,R.), obzvlášť profesionálnych aler
gií (Varga, M., Legáth, L.).

Na problematiku hodnotenia rizík karcinogeni- 
ty v medzinárodnej štúdii (Fabiánová. E. a spol.) 
sa viazali práce o riziku karcinogemty v AC. zá
vod Nitra (Machata, M., Machatová, Z.) a o moni
torovaní genotoxicíty pracovníkov slovenských 
jaskýň (Mušák, L. a koľ). Prínosné boli aj práce 
Tarabčákovej., D. a spol. o PAU a rakovine (medzi
národná štúdia Košice, Massachusetts; a z KPLaT 
JLF UK výsledky od Klimentovej. G a koľ na tému 
poškodenie zdravia z halogenizovaných uhľovodí
kov (vinylchloridu).

Prednášky doktorandov z JLF UK a LF UK boli 
zamerané na toxikológiu a riziká a profesionálne 
ochorenia infekčne -  parazitárnej genézy. Vdaka 
početne zastúpenej skupine pracovníkov z Ústa
vov verejného zdravotníctva SR sa diskutovalo a, 
o výskumných i praktických otázkach preventív
neho pracovného lekárstva.

Široká výmena poznatkov, názorov a skúsenosť 
pokračovala i na spoločenskom večere v hoteli 
Turiec Účastníkom i usporiadateľom ostáva tešiť 
sa z vydarenej akcie, podakovame patri aj spon
zorom podujatia -  Vydavateľstvu Osveta, ktoré 
propagovalo medicínsku literatúru a na kongrese 
noskytlo zľavu pri jej predaji

Prol. MUDr. Jana Buchancová, CSc., 
vedúca Kliniky pracovného lekárstva 

a toxikológie. MFN

vosti v novobudovanom montážnom závode na 
výrobu automobilov v ČR Kardia, s.r.o., Praha, 
po ktorých nasledovala živá diskusia. Ďalšie zau
jímavé témy boli venované rozboru výskytu cho
rôb z povolania v SR (Moricová, Š., Krutý, F ), 
chorôb z povolania v ČR, a to najmä s ohľadom 
na choroby z povolania v zdravotníctve, kde v po
rovnaní s inými odvetviami zaznamenáva ČR t.č. 
najvyšší počet profesionálnych novozistených 
ochorení. Analyzované boli aj najčastejšie sa vy
skytujúce profesionálne ochorenia v dôsledku 
dlhodobého nadmerného a jednostranného zata- 
žovania končatín (Fenolová, Z. a kol. z Prahy), rizi
kové faktory a ich vznik v niektorých odvetviach

----------------------------------------- Predstavu jem e nové knihy  ----------------------------------------

JANA BUCHANCO VÁ A KOL: PRACOVNÉ LEKÁRSTVO A TOXIKOLÓGIA
1. slovenské vydanie. Martin, Osveta, 2003, 1133 s.

Ide o prvú pôvodnú publikáciu na Slovensku, ktorá sa detailne a kom
plexne zaoberá problematikou pracovného lekárstva a toxikológie. Prináša 
poznatky z preventívneho pracovného lekárstva (hygieny práce) a klinického 
pracovného lekárstva vrátane toxikológie aj so zameraním na ekotoxikoló- 
giu, neprofesionálnu toxikológiu a súvisiace medziodborové vzťahy. Na tvor
be monografie sa podieľalo 48 popredných odborníkov zo Slovenska, ktorí 
pracujú v odboroch preventívneho a klinického pracovného lekárstva.

Vo všeobecnej časti je charakterizované interdisciplinárne postavenie 
pracovného lekárstva vo vzťahu k iným medicínskym disciplínam, k úlohám 
všeobecného lekárstva a služieb zdravia pri práci. V časti preventívne pra
covné lekárstvo sa preberajú súčasné ale aj očakávané problémy v oblasti 
zdravia pri práci, upozorňuje sa na zdravotné riziká vo vybraných odvetviach, 
popisujú sa metódy objektivizácie špecifických profesiografických riziko
vých faktorov, prípustné expozície a preventívne opatrenia. Náplň a metódy 
práce odboru so zameraním na sledovanie zdravotného stavu vo vzťahu

ku konkrétnej pracovnej záťaži pracovníka opisuje časť nazvaná Klinické 
pracovné lekárstvo a klinická toxikológia. Ťažiskom monografie je špe
ciálna časť, kde sa postupne v jednotlivých kapitolách popisuje veľmi výstiž
ným spôsobom problematika spojená s poškodením zdravia chemickými 
faktormi, zaujímavý je aj popis možných rizík a poškodenia chemickými 
a biologickými látkami pri vojnovom a teroristickom použití. Ďalej sa kapitola 
zaoberá poškodeniami zdravia fyzikálnymi faktormi, ochoreniami z dlho
dobého nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín a chorobami 
z vibrácií. Ďalšie časti upozorňujú na profesionálne ochorenia dýchacieho 
systému, na vplyv práce na choroby chrbtice, vzťah faktorov pracovného 
prostredia a chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Hodnotí sa vptyv fajčenia 
a dalších drogových závislostí. Knihu obohatili témy z toxikológie týkajúce sa 
diagnostiky a liečebných postupov pri akútnych intoxikáciách liekmi, rastlina
mi, hubami.

Za veľmi dôležitú pokladám pre študentov i lekárov kapitolu o profesio
nálnom strese a za zaujímavé a veľmi potrebné v časoch globaíizacie a čas
tého cestovania sú i údaje o ohrození zdravia a prevencie u pracovníkov 
nielen zamestnaných (ale i dovolenkujúcich) v zahraničí, o zdravotných prob
lémoch migrácie obyvateľstva za prácou, nezamestnanosti a dokonca a. 
o práci detí, hlavne v rozvojovom svete.

Pri jednotlivých častiach knihy su uvedené všetky rozhodujúce crtáae 
najmä knižné. Kniha má rozsiahlejší zoznam kľúčových slov, v osobitne; 
časti sú uvádzané aj moderné informačné zdroje, www-adresy databázy 
(napr. NLM) a adresy toxikologických informačných centier v SR a v za
hraničí, časopisy z odboru prístupné v tlačovej forme alebo cez internet

Učebnica má síce dominantne postgraduálny charakter, ale veľa užitoč
ných poznatkov nájdu aj študenti medicíny a pnbuznych odborov Môžu ;u 
využiť v práci lekán prvého kontaktu aj špecialisti a vybrané časti môžu 
poskytovať užitočné informácie aj nelekärom. špecialistom v oblasti hospo
dárstva. inšpekcie a bezpečnosti práce, manažmentu pracovných vzťahov 
a sociálnej oblasti.

Prof. MUDr. RNDr. R. Pullmann. PhD., UKB-JLF UK a MFN Martin
(redakčne skrátene'
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Aktuálne otázky pedagogickej vedy v kontexte európskej dimenzie vzdelávania
V rámci Týždňa vedy EÚ pripravila Katedra pedagogiky a Katedra občianskej a etickej výchovy Pedagogickej fakulty UK dňa 9. novembra 2004 

v Bratislave odborný seminár, zameraný na Aktuálne otázky pedagogickej vedy v kontexte európskej dimenzie vzdelávania.

Seminár otvoril dekan PdF UK prof. RNDr. Oto 
Majzlan, CSc., ktorý v príhovore naznačil nové 
témy i problémy spojené s európskou dimenziou 
vo vzdelávaní a v príprave učiteľov na povolanie. 
Zdôraznil, že implementácia európskej dimenzie 
do praxe školy predstavuje osobitný spôsob, 
ako otvoriť nové oblasti pre slobodu v edukácii. 
V komplexnom pôsobení má viesť mladých ľudí 
k európanstvu. t. j. k vedomiu prináležitosti k nad
národnému európskemu spoločenstvu. V závere 
vyzval prítomných študentov, aby sa reálne a efek
tívnejšie podieľali na zmenách školy i spoločnosti.

V úvodnom referáte sa prof. E. Mistrík zaoberal 
kultúrnou súčasnosťou Slovenska ako kontextu vý
chovy. Zdôraznil zvýšenú pozornosť SR otázkam 
rozvoja a propagácii ideí spoločnej Európy, no 
naznačil i problémy, s ktorými sa musí slovenský 
občan vysporiadať, pretože je konfrontovaný so 
všeobecnou krízou hodnôt a musí nanovo riešiť 
otázky zmyslu svojho života i prostriedkov na jeho 
uskutočnenie. Fundovaná prednáška odpovedala 
na viacero otázok, ktoré v súčasnosti rezonujú 
v slovenskej spoločnosti.

Dr. J. Manniová v úvode vyzdvihla opodstatnené 
miesto európanstva v pedagogickej teórii, ktorá 
sa opiera o historické fakty a procesy. Uviedla, 
že táto dimenzia vzdelávania nie je nová, ale vy
stupuje ako staronový fenomén v novom kontex
te. Všeobecne vymedzila európsku dimenziu vo 
vzdelávaní ako proces kultivácie vzťahu k Európe 
a k odhaľovaniu jej hodnôt. Jej cieľom je výchova 
proaktívneho človeka, ktorý disponuje súborom 
vedomostí a zručností univerzálne použiteľných 
v komplexných situáciách. Tieto zručnosti ozna
čila ako kľúčové, ktorými by mali disponovať všetci 
mladí Európania.

Dr. Darina Čuchranová sa zamýšľala nad multi- 
kultúrnosťou a multireligiozitou v Slovenskej re
publike, v ktorej sú stabilizované náboženské 
systémy s prezentovanými hodnotovými orientá
ciami, ako aj nad novými náboženskými útvarmi, 
ktorých aktivity sa vo váčšej miere prezentujú aj 
u nás. Upozornila, že spoločnosť, školstvo avý- 
chovno-vzdelávacie inštitúcie majú organizovať 
činnosti, ktoré prispievajú k zdravému vývoju mla
dého človeka a chránia ho pred deštruktívnymi 
kultmi manipulujúcimi s jeho psychikou.

Európska dimenzia v praxi školy bola obsa
hom príspevku Dr. N. Ondruškovej, zameranom 
hlavne na spôsob, ako otvoriť nové oblasti pre 
slobodu vo výchove a vzdelávaní. Základným du
chom takto orientovanej modernej školy je de
mokracia, pluralizmus a multikultúrnosť. Dynamic
ká realita a napĺňanie cieľov proeurópskej výchovy 
sa má prelínať kurikulami jednotlivých predmetov, 
ako aj celým životom školy. Informovala aj o pro
jektoch, európskych kluboch a o spolupráci s mi
movládnymi organizáciami a inými sektormi.

Dr. K. Horváthová sa venovala adaptabilnosti 
organizácie a systému riadenia školstva. V súčas
nom školskom systéme sa len rozbieha systém 
vnútorného usporiadania školy, pričom osobitne 
významným aspektom je orientácia na uplatnenie 
vzťahov medzi zúčastnenými činiteľmi Kecíže 
optimálna organizácia školy je predpokladom pre 
dosahovanie pozitívnych cieľov výchovy a vzde
lávania. je potrebné zosúladiť požiadavky sociálne
ho a právneho charakteru na všetkých stupňoch 
riadenia.

Hodnotenie spokojnosti žiakov so životom v ško
le vo vybraných krajinách EÚ prezentovala Dr 
S. Hlásna. Konštatovala, že škola ako jediná inšti
túcia má predpoklady podporovať rozvoj osobnosti 
dieťaťa i mladého človeka. Potvrdila to i výsledka
mi výskumu, ktorý preukázal spokojnosť žiakov 
v škole vo vybraných krajinách EÚ. prevahu po
zitívnych pocitov nad negatívnymi.

Dr. I Lukšík sa zamýšľal nad paradigmami vo 
výchove detí a v detstve, pričom skúmal .vývin 
všeobecného dieťaťa' -  dieťaťa ako objektu socia
lizácie. ako spolutvorcu svojho sveta, ktorý je pod 
vonkajším socializačným tlakom. Úlohy učiteľa 
v škole budúcnosti aieoo v učiacej sa spoločnosti 
boli námetom vystúpenia príspevku Dr. Z. Nová- 
kovej, ktorá sa zamerala na povolanie učiteľa 
u nás i v krajinách EÚ. Učiteľ by mal byť autoritou, 
ktorá prispieva svojím rozhľadom, životnou orien
táciou a dalšími osobnostnými i profesionálnymi 
kvalitami ku kultivácii zverených jedincov tak, 
aby sebavzdelávanie považovali za dalšiu kvalitu 
svojho života. Navrhuje preto prehodnotiť súčasný 
sociálny status učiteľa.

Mgr. Z. Peternai referovala o mládeži v ohroze
ní v rodinnom i školskom prostredí. Nachádza rie
šenia v prevencii a v maximálnej podpore rodiny,

ako aj v nahrávaní modelových situácií, ktoré by 
mali byť prezentované verejnosti.

Eutanázia bola námetom príspevku Mgr L  Usta- 
nŕkovej, ktorá tento závažný problém vysvetlila 
z pohľadu lekárskej i spoločenskej etiky Konšta
tovala, že zatiaľ len málo krajín v Európe má zá
konom povolenú eutanáziu, pretože vo väčšine 
krajín prevláda zákon o ochrane života Táto téma 
sa stáva závažná hlavne u dlhodobo a nevyliečiteľ
ne chorých.

Situačné učenie, o ktorom hovorila Mgr S Kis- 
sová, napomáha zefektívniť výchovno-vyučovací 
proces, a je pre žiakov zaujímavé a pútavé Množ
stvo problémových úloh, vzájomná komunikácia 
a vlastná aktivita vedie žiakov k prospešnej ko
operácii a k zaujímavým výsledkom

Dr. R Tóthová poskytla fundovaný prehľad 
o transmisii poznatkov, o nutnost nových prístupov 
učiteľa, otvoreného novým koncepčným zmenám 
Žiaci majú svoje prekoncepty. hrajú sa na výskum
níkov. sú nabádaní k premýšľaniu a k hľadaniu 
originálnych riešení Príspevky Ing V Vatoiika 
a Dr. J. Vantucha boli orientovane na miesto 
Slovenska v digitálnej Europe Konštatovali že 
impozantný rozvoj didaktckej techniky vyvoláva 
vznik nových výučbovych technológii s využitím 
informačných sietí, čim sa mem i rola učiteľa 
Kritika na súčasný stav v školstve pri zavadzaní 
nových výučbovych pomôcok je preto namieste

Záverečný príspevok na ternu E-Leammg mo
derne interaktívne vyučbove metódy su lacnejšie 
rýchlejšie a lepšie prezentoval Ing V Vatoitk 
Poukazal na efektívnosť využívania muibmed^F 
rtych a interaktívnych prostriedkov pn vyučovarv 
6  už pn prezentovaní učiva, pn precvičovaní i pn 
skúšam a diagnostikovaní. Metódy môžu Dyt ná
strojom konzultácie i základom riadenia výučbo- 
vého procesu. Celková prezentácia a kvalitná pro
jekcia dokumentu tvorili záver odborného semi
nára.

Téma európskej dimenzie vo vzdelávaní rezo
novala vo všetkých príspevkoch a ponúkla štu
dentom a prítomným množstvo nových námetov 
Odborný seminár kladne ohodnotil aj Európsky 
komisár pre vedu a výskum Dr. Andreas Walther. 
ktorý bol v čase Týždňa vedy EÚ práve v Brati
slave.

Jolana Manniová

Kontakty s Francúzskom
Na Fakultu managementu UK zavítal dňa 10. novembra 2004 

veľvyslanec Francúzske] republiky v SR pán Jacques FAURE, 
aby študentom a učiteľom predniesol prednášku na tému „Fran
cúzsky postoj pri budovaní Európy“, spojenú s diskusiou. In
formoval v nej o súčasných postojoch Francúzska v rámci EU, ako 
i o francúzsko-amerických vzťahoch. Prednáška bola určená predo
všetkým pre študentov programu, ktorý fakulta realizuje v spolupráci 
s francúzskou Univerzitou Nancy.

Francúzskeho veľvyslanca prijal aj prof. RNDr. Jozef Komorník, 
DrSc,, dekan fakulty, a informoval ho o štúdiu s rozšíreným vyučo
vaním francúzskeho jazyka v odbore manažment a o jeho ďalšej 
perspektíve.

V rámci spolupráce FM UK s Univerzitou v Nancy navštívila fakultu 
v dňoch 8 . - 1 1 .  novembra 2004 aj profesorka Francine Mansuy, 
odborníčka na obchodné právo, a vo forme blokových prednášok 
oboznámila študentov s problematikou francúzskeho a úniového 
obchodného práva. Prof. Mansuy je jedna z mnohých pedagógov 
univerzity v Nancy, ktorí pravidelne prednášajú na FM UK.

PhDr. Želmíra Ozdínová, CSc.
Študenti pred stánkom UK na veltrhu pomaturitného vzdelávania Akadémia 
2004
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V septembrovom čísla spravodaja Naša univerzita, v článku o príprave spoločných študijných programov na UK (str. 10), chýbala v prieskume 
tu ro p ske j asociácie univerzít informácia o prebiehajúcom grantovom projekte (G 29972-IC-1-2002-1-DE-ERASMUS-PROGUC-1) na 
Pedagogickej fakulte UK, v rámci ktorého sa pripravuje nový nadnárodný študijný program v odbore Liečebná pedagogika. Je to
projekt, ktorý ye odpovedou na aktualne výzvy v európskom vysokoškolskom priestore v súlade s p rebiehajúcim  Boloňským procesom

Aj na Pedagogickej fakulte IIK pripravujú nový spoločný študijný program
Z iniciatívy prof. Dr. Dr.h.c. Wolfa Bloemersa z Univerzity Magdeburg- 

Stendal vznikla medzinárodná pracovná skupina odborníkov z rôz
nych univerzít, k torí sa na jeseň r. 2002 po prvý raz stretli v Prahe, 
aby vypracovali návrh na grantový projekt EU Sokrates-Erazmus! 
Následne bol projekt v Bruseli schválený na obdobie troch rokov. Po 
prvom roku riešenia bol v rámci kontrolného monitoringu projekt hod
notený ako „príkladný“ a preradený medzi tzv. modelové projekty.

Projekt je zameraný na vypracovanie spoločného študijného p ro g 
ramu, pričom  sleduje kľúčové sm ery vytvárania spo ločného európ
skeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, a zároveň sa zameriava 
na aktuálne spoločenské úlohy v pracovnom poli pomáhajúcich profesií. 
Nový študijný program  bol nazvaný European Bachelor of Inklusion 
Studies (EUBAIS). Ide o bakalárske štúdium, predpokladá sa však 
príprava aj následných cyklov. Cieľom programu je na základe súčas
ných poznatkov pripraviť odborníkov, ktorí budú schopní v súlade 
so spoločensko-politickými cieľmi v zjednotenej Európe porozu
mieť problém om  ľudí s postihnutiam i, znevýhodneniam i alebo 
s marginálnym postavením, a v rámci pedagogických či sociálnych 
inštitúcii rozvíjať ich kompetencie a podporovať ich inklúziu.

Na spoločnom  vývoji študijného programu sa v súčasnosti podieľa 
12 univerzít z ôsm ich krajín (NL, CZ, SK, DE, GB, SL, UK, EE). Práca 
v tom to procese je nesmierne zaujímavá a náročná. Nejde len o ob
sahy štúdia, pojm y, teoretické východ iská  a m odely praktického 
uplatnenia, ale aj o nové form y vzdelávania a hodnotenia študentov. 
Skúsenosť, že keď v diskusii použijeme rovnaký termín nie je to  vždy
0 tom istom, núti presne formulovať myšlienky. Prebiehajúca koope
rácia znamená preto nielen orientovanie sa v realite európskeho sú
časného poznania v danom odbore, ale aj vzájomný spoločný pokrok 
smerom k možnej spolupráci na rôznych úrovniach teórie i praxe.

Stavba študijného programu EUBAIS
Pripravovaný bakalársky študijný program je štruktúrovaný do 12 m o

dulov, ktoré predstavujú tem atické celky s teoretickou i praktickou 
prípravou. Každý modul má dotáciu 15 kreditov, pričom jeden kredit 
predstavuje 30 hodín študentovej práce. Modul predpokladá úzku 
spoluprácu vyučujúcich, ktorí sa na ňom podieľajú. Je nutné, aby 
dokázali bez prekrývania a opakovania jednotlivých skutočnosti op ti
málne využiť relatívne malý priestor bakalárskeho štúdia na prípravu 
kvalitného odborníka. Spoločné hodnotenie študenta v závere modulu 
vytvára možnosť pre evaluáciu procesu vzdelávania a odkrýva rezer
vy v dosahovaní vyššej kvality. Predpokladá sa tiež podstatne väčšia 
aktivita študenta než je tom u dnes: vypracovávanie portfolia, samostat
né štúdium literatúry a práca na projektoch.

Zabezpečenie porovnateľnosti študijného programu
Porovnateľnosf obsahu štúdia zabezpečia príručky k jednotlivým 

modulom, ktoré budú obsahovať nevyhnutný rozsah učiva, tém a úloh, 
ktoré musí študent zvládnuť, aby získal jasne vymedzené kompetencie. 
Rovnako je tu tiež zoznam povinnej a doporučenej literatúry. Každá 
univerzita však bude mať i priestor na špecifické rozšírenie študijného 
programu, na akcentovanie niektorých oblastí podľa špecializácií svo
jich odborníkov, alebo potrieb praxe v domovskej krajine.

Predpokladá sa, že odborníci z jednotlivých univerzít sa budú podie
ľať na zabezpečení kvality programu v jednotlivých krajinách v rámci 
mobility učiteľov. Rovnako je dôležité, aby každý študent aspoň jeden 
semester mohol študovať v zahraničí.

Forma práce grantovej skupiny
Grantová skupina sa schádza 4-krát v roku vždy počas štyroch 

pracovných dní a na inej univerzite. Návšteva univerzity je spojená 
s prehliadkou a oboznámením sa s podmienkami a trendmi práce, ako
1 s vybavením študijných a pracovných priestorov. Dôležitým cieľom 
je stretnutie s pracovníkmi spolupracujúcej katedry a fakulty, nadvia
zanie kontaktov a oboznám enie sa s možnosťami i problémami.

V júli 2004 sa stretnutie grantovej skupiny konalo v Bratislave. Po 
srdečnej, ale pre hostí dosť šokujúcej prehliadke našich priestorov na 
Vyšehradskej u l„ prijal hostí na pôde UK MUDr. P. Osuský, CSc., pro
rektor UK, ktorý v diskusii prejavil o projekt úprim ný záujem. Hostia 
mali tiež velkú radosť z podarovaného plagátu s portrétom J. A. Ko
menského, ktorý dnes už visí v ich pracovniach. V historickej budove 
UK ich veľmi zaujala slávnostná atm osféra prebiehajúcich promócií, 
ako aj prehliadka Rektorskej siene UK.

Na prvých pracovných stretnutiach bola postavená celková kon
cepcia štúdia, vymedzené obsahové m oduly a určili sa zodpovední 
spolupracovníci. Na koncipovaní každého modulu sa podieľajú dve 
až tri univerzity, pričom zároveň pripom ienkujú ostatné moduly. V sú
časnosti je hlavnou náplňou príprava študijných sprievodcov. Budú 
publikované dvojjazyčne (nemčina, angličtina) a každá univerzita by 
mala dostať po 20 súborov publikácií, určených tak vyučujúcim, ako 
aj študentom.

Následnými úlohami bude vypracovanie informačného materiálu, štu
dijného poriadku, podkladov pre akreditáciu, diplomu a dalších projek
tov, ktoré umožnia zvyšovat kvalitu vzdelávania a rozvíjať spoluprácu 
v oblasti výskumu.

Časové dimenzie zavedenia študijného programu
Predpokladá sa, že v závislosti od procesov akreditácie v jednotlivých 

krajinách sa začne so zavedením študijného programu už v škol
skom roku 2006/07. Po skončení program u získa študent spoločný 
d iplom, na ktorom by mali byť logá všetkých zúčastnených univerzít. 
Podľa nášho jazykového zákona však bude musieť absolvent získat 
i d iplom  v slovenskom jazyku.

Vytvorenie širších predpokladov
pre zavedenie spoločného študijného programu
Prebiehajúca spolupráca so zahraničnými univerzitnými partnermi 

otvára širšie možnosti pre spoluprácu a kom unikáciu v rámci odboru, 
a tak postupne pripravuje pracovníkov katedry na nové úlohy. Dom
nievam sa ale, že tom uto procesu je nutné venovať v rámci celej 
univerzity podstatne väčšiu pozornost. Pretože ten. kto prijme výzvu 
pre európsku spoluprácu, zostáva v súčasnosti akýmsi „osamelým 
bežcom“. Vzbudzuje nedôveru (čo vlastne chce?) a naráža na neocho
tu čokolVek v zabehanom systéme meniť. Nejde však len o morálnu 
podporu, potrebná je i pomoc vo forme štandardne materiálne i per
spektívne personálne vybaveného pracoviska. Zistenie, že máme oveľa 
horšie podm ienky pre prácu na projekte ako ostatní členovia sku
piny, je trpké. Napr. pracovné zaťaženie učiteľov u nás je v niektorých 
prípadoch aj dvojnásobne vyššie. Ak do toho ešte príde sťahovanie do 
nepripravených priestorov, cestovanie cez celé mesto za študentm i, 
prepúšťanie pri personálne poddimenzovanom stave pracovníkov, 
zastaralý počítač, problém y s papierom i tonerom, ako aj odpojenie 
od internetu a e-mailu so vzdialenou perspektívou opätovného pripoje
nia, potom sa účasť i na takomto úžasnom projekte dostáva do roviny 
ťažkého sna.
 ̂ Väčšia pozornosť je však nutná i preto, že s prípravou spoločného 

študijného programu súvisia dälšie úlohy, ktoré presahujú rámec mož
ností jednotlivca i katedry. Napr. vytvorenie ubytovacích priestorov, 
rozšírenie knižných fondov, personálne a technické vybavenie študij
ných oddelení a iné.

Napriek mnohým problém om vidíme postupné zlepšenia, ktoré pri
niesla samotná účasť na projekte. Vzrástol napr. záujem zahraničných 
kolegov o spoluprácu s našou katedrou. Máme ponuky publikovať 
v odborných časopisoch i pozvania na odborné podujatia. Tiež každo
ročne dostaneme niekolko návštev s prínosom vo form e prednášok, 
literatúry, alebo m etodických materiálov. Popri už tri roky hosťujúcom 
prof. Dr. Ferdinandovi Kleinovi (Mníchov) začal tento semester pô
sobiť u nás na Katedre liečebnej pedagogiky aj prof. Dr. Maximilian 
Buchka z univerzity v Kolíne. Nemecká Nadácia pre vzdelávanie a vedu 
podporila jeho návrh projektu spolupráce s nami v takom rozsahu, že 
bude mat pokryté výdavky ako on. tak i naši študenti (je smutné, že 
sa u nás nenašla možnosť, ako ich za vyučovanie patrične odmeniť). 
Obaja prednášajú v nemčine. Počet študentov, ktorí tieto prednášky 
navštevujú, sa každým rokom zvyšuje. Jazykovo zdatní poslucháči 
(v počte 7 osôb) dostávajú príležitosť každý semester jeden týždeň 
v rámci predmetu „Teoreticko-praktický pro jekt“ navštívit zanadenia 
v Nemecku a zúčastniť sa vyučovania spolu s tamo|šími študentmi. 
Tiež my prijmeme skupinu študentov s ich učiteľmi, ktorí prídu s rov
nakým zámerom.

Pôsobenie zahraničných profesorov u nas a vymenne iniciatívy sú 
v rámci dlhodobej perspektívy m imoriadne významné. Vďaka tom u 
títo mladí lúdia budú raz odborne a jazykovo pripravení, aby naplnili 
myšlienky Bolonskej deklarácie a pomohli realizovat spoločne študijné 
programy aj v iných než jazykových študijných odboroch

Doc. PhDr. Marta Horňakova, PhD., 
Katedra liečebnej pedagogiky, PdF UK
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Na Prírodovedeckej fakulte UK vzniklo Centrum projektovej spolupráce
V máji 2004 bolo na Prírodovedeckej fakulte UK zriadené nové pracovisko -  Centrum projektovej spolupráce (CPS). Napriek krátkej dobe existencie 

preniklo svojimi aktivitami hned do povedomia zamestnancov PriF UK a dosiahnutými výsledkami potvrdilo opodstatnenosť svojho založenia.

Hlavným cieľom CPS je podpora spolupráce 
Prírodovedeckej fakulty UK s inými subjektami na 
vedeckovýskumnom, inovačnom a vzdelávacom 
poli formou zvyšovania účasti v rôznych typoch 
projektov.

Záujem CPS sa orientuje na všetky relevantné 
typy projektov z pohľadu:
• geopolitického (hlavne projekty EÚ, prípadne iné 

medzinárodné projekty),
• tematického (vedeckovýskumné, vzdelávacie, ap

likované, politicko-koncepčné a iné projekty),
• partnerského (spolupráca s inými univerzita

mi, vedeckovýskumnými inštitúciami, zariade
niami formálneho aj neformálneho vzdelávania, 
mimovládnymi organizáciami, štátnou správou, 
médiami, podnikmi...)

Základné aktivity CPS sa sústreďujú do nie- 
kolkých kategórií:

Informačný servis pre katedry
Hlavnou úlohou CPS je zabezpečiť cielenú 

intormovanosť pracovníkov fakulty o aktuálnych 
projektových možnostiach. Väčšina poskytova
ných informácií obsahuje aj upozornenia na naj
dôležitejšie fakty, ktoré je potrebné zobrať do úva
hy. Dôležitou súčasťou informačného servisu je 
Internetová stránka CPS.

Organizovanie tematických podujatí 
CPS bude organizovať rôzne typy podporných 

podujatí zameraných na zlepšenie prípravy pro
jektov (školenia, výcviky, semináre, stretnutia 
s hodnotiteľmi projektov, stretnutia s úspešnými 
koordinátormi projektov, stretnutia s národnými 
kontaktnými bodmi jednotlivých programov...). Do
posiaľ boli uskutočnené dva tematické semináre, 
jeden bol zameraný na úvod do 6.rámcového 
programu, druhý sa týkal mobilitných projektových 
možností.

Individuálne konzultácie 
CPS poskytuje odborné poradenstvo pri prípra

ve konkrétnych projektov. V prípade špeciálnych

o ^ k to v e y
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problémov sa snaží zabezpečiť kontakt na od
borníka kompetentného v danej oblasti. CPS sa 
už v značnej miere pričinilo o vypracovanie 4 pro
jektov pre Európsky sociálny fond. ktoré boli vý
berovou komisiou kladne ohodnotené a následne 
vybraté na financovanie v plnej miere.

Metodická činnost
CPS má snahu vyprofilovať sa na špičkové pra

covisko v oblasti monitoringu a hodnotenia pro
jektov, čo bude vykonávať na základe predchá
dzajúcej dohody s projektovými koordinátormi. 
Honorovanie tejto činnosti bude priamo zahrnu
té do rozpočtu projektu (zabezpečenie týchto 
činností je povinnosťou každého predkladateľa 
projektu, a je len na jeho rozhodnutí, či sa obráti 
na CPS alebo na iný subjekt, pretože v každom 
prípade musí vyčerpať plánové financie)

Priebežné aj záverečné hodnotenie projektu 
vypracované CPS bude predložene formou sprá
vy koordinátorovi projektu a vedeniu fakulty.

Vlastná projektová činnost
CPS bude získavať finančné prostriedky podá

váním vlastných grantov, ktoré však budú pnamo 
súvisieť s cieľmi a poslaním CPS (rôzne podporné 
aktivity na organizovanie školení, pozývanie hostí 
apod).

Komerčné aktivity
CPS môže poskytovať svoje služby ako kon

zultácie k pripravovaným grantom, ako monitoring

a hodnotenie projektov aj pre mimofakultné sub
jekty v prípade, že za ne zaplatia podľa vopred 
schváleného cenníka.

Budovanie kontaktov a získavanie 
nových inform ácii
Pracovníci CPS sa zapájajú do radu aktivít, kto

ré im zabezpečujú čerstvé informácie a užitočné 
pracovné kontakty. Zúčastňujú sa seminárov, vý
cvikov a konferencií.

Technická pomoc pri príprave 
a realizácii projektov
CPS na seba preberá starostlivosť za technické 

zabezpečenie povinných príloh k pripravovaným 
projektom, čím uľahčuje prácu projektovým koor
dinátorom, ktorí sa nemusia zaťažovať získavaním 
rôznych potvrdení, prehlásení a oficiálnych doku
mentov. V procese schvaľovania projektu ako aj 
jeho realizácie aktívne prispieva k optimalizácii 
komunikácie s ministerstvami a k zabezpečova
niu rôznych doplnkových materiálov 

Už teraz, po niekolkých mesiacoch činnosti CPS 
je zrejmé, že pracovisko tohto druhu má v štruktú
re fakulty svoje opodstatnenie Vzhľadom na veľký 
záujem pracovníkov o využívanie služieb CPS 
bude v krátkej budúcnosti potrebné rozšíriť jeho 
personálne obsadenie 

Na základe našich doterajších skúsenosti mô
žeme aj ostatným fakultám Univerzity Komenské
ho odporučiť zavedenie podobných služieb pre 
svojich pracovníkov Vynaložena finančné pro
striedky sa v krátkej dobe vrana a následne pre
transformujú do finančného prínosu pre fakultu

Pre Inšpiráciu, ako aj ■ cieľom získať aktuál
ne Informácie o projektových možnostiach, nav
štívte internetovu stránku CPS 
http://www.fns.unlba.sk/~cps

Lýdia Šuchová, Centrum projektovej 
spolupráce PriF UK suchova@ťns.uniba.sk

-------------------------------------------------- P redstavujem e nové knihy  --------------------------------------------------

Štarchoň, Peter -  Faltys, Jan -  Dzugasová, Jaroslava: 
PRIAM Y M ARKETING  ALEBO PRIAMA CESTA AKO SI ZÍSKAŤ A UDRŽAŤ ZÁKAZNÍKA

Bratislava: Direct Marketing Beta, 2004. 338s. ISBN 80-969078-5-9

Recenzovaná kniha je pôvodnou ucelenou mo
nografickou prácou o priamom marketingu, ktorá 
vychádza z reálnych podmienok slovenského 
trhu. Trojica autorov (P. Štarchoň je učiteľom na 
Katedre marketingu FM UK) prehľadným a zro
zumiteľným spôsobom približuje čitateľom tento 
zaujímavý nástroj komunikácie s trhom.

Základné princípy priameho marketingu objas
ňujú autori z teoretického a najmä z praktického 
hľadiska, overeného a vyskúšaného v podmien
kach slovenského trhu. Celá problematika je spra
covaná v súčasnom legislatívnom kontexte, do
plnená aktuálnymi poznatkami, ktoré vysvetľujú 
problematiku priameho marketingu odborníkom 
a laikom.

Publikácia pozostáva zo šiestich častí a prísluš
ných podkapitol. V prvej časti pod názvom Čo je 
priamy marketing sú objasnené terminologické 
otázky a história tohto javu.

V druhej časti Od zákazníka k stratégii sú pre
hľadne analyzovaní zákazníci, ciele priameho 
marketingu, význam strategického plánovania 
a nástroje priameho marketingu.

V tretej časti nazvanej Význam databáz pre pria
my marketing je zdôvodnené budovanie kvalitných 
informácií o súčasných a potencionálnych zákaz
níkoch a vybudovanie pevných vzájomných vzťa
hov s nimi. Tvorba databáz je prezentovaná s pre

hľadom a je takmer priamym námetom na jej 
vytvorenie.

Štvrtá časť monografie Špecifiká využitia pria
meho marketingu nenásilne spája rovinu teore
tickú a praktickú v konkrétnom využití priameho 
marketingu. Takto je vysvetlený marketingový vý
skum i s aplikáciou štatistických metód.

V piatej časti práce Viac o nástrojoch priameho 
marketingu sú takmer vyčerpávajúcim spôsobom 
a zrozumiteľne predstavené základné nástroje 
priameho marketingu. Tu vidno, že autori pub
likácie sa praktikami priameho marketingu za
oberajú nielen ako teoretici, ale aj ako praktickí 
marketéri.

Posledná časť práce Ako sa zorientovať na trhu 
priameho marketingu poskytuje návod realizácie 
priameho marketingu na Slovensku. Autori v nej 
uvádzajú podmienky, príležitosti, ale aj možné 
problémy, ktoré by sa mohli vyskytnúť pri uplat
ňovaní tejto marketingovej aktivity.

Je potešiteľné, že autori nezabúdajú ani na etic
ký a legislatívny kontext týchto činností.

Súčasťou recenzovanej monografie je Krátky 
slovník priameho marketingu (124 termínov), kde 
sú definované hlavné a ďalšie používané pojmy 
z tejto problematiky. Niekedy možno namietať, 
že pojmy v marketingu sú často uvádzané v cu
dzom jazyku bez ponuky ich ekvivalentného vy

jadrenia v slovenčine. Tento slovník takéto pojmy 
vysvetľuje, a preto je opodstatnenou a vítanou 
súčasťou publikácie.

Z hľadiska autorskej koncepcie recenzovanej 
knihy je príznačné, že v jej prílohe sú v plnom 
znení uvedené dva dôležité dokumenty, v rámci 
ktorých sa aktivity priameho marketingu v Sloven
skej republike uskutočňujú: Etický kódex Asociácie 
direct marketingu a Etický kódex Rady pre rekla
mu.

Celkovo má monografia okrem príťažlivej formy 
i odborne a fundovane spracovaný obsah. Je 
napísaná vedeckým štýlom, nechýba jej tak sna
ha o exaktnosť, ale ani praktická, čitateľská zro
zumiteľnosť. Každá jej časť je doplnená kvalitne 
vypracovanými obrázkami, prehľadnými tabulkami 
a zoznamom použitej literatúry. V závere knihy |e 
tiež rovnako uvedená použitá relevantná literatúra 
z uvedenej problematiky, vrátane elektronickej

Kniha je bohatým zdrojom nových poznatkov, 
námetov a možností realizácie priameho marke
tingu v podnikateľskom prostredí. Možno ju od
poručiť všetkým, ktorých zaujíma problematika 
marketingu, no najmä priameho marketingu, a to 
ako z hľadiska teoretického -  odborného, tak 
i z hľadiska laického -  zákazníckeho.

PhDr. Magdaléna Samuhelové, CSc., FM UK
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Aké sú perspektívy výchovy k demokratickému občianstvu v novej historickej situácii?
Na pôde Fakulty telesnej výchovy a športu UK sa dňa 10. novembra 2004 uskutočnila konferencia na tému „Perspektívy výchovy k občianstvu 

po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie“. Jej bezprostredným organizátorom bola Katedra výchovy k občianstvu a jazykov FTVŠ UK. 
Rokovanie konferencie sa uskutočnilo v tvorivom, heuristickom i kritickom ovzduší a multidisciplinárnej teoretickej atmosfére. Prišli účastníci z univerzít 
a vysokých škôl z celej Slovenskej republiky a svoje skúsenosti a vízie s podobnou problematikou prezentovali aj kolegovia a kolegyne z Českej republiky 
(z Univerzity Palackého, Olomouc, a z Masarykovej univerzity, Brno).

Vedeckú záštitu nad rokovaním konferencie pre
vzali Ing. Viliam Figusch, CSc., riaditeľlnformačnej 
kancelárie Rady Európy v Bratislave, prof. PhDr. 
PaedDr. Martin Žilínek, PhD., (Katedra pedagogiky 
FiF UK), doc. PhDr. Dušan Leška, PhD., a doc. 
PhDr. Josef Oborný, PhD.,(Katedra výchovy k ob
čianstvu a jazykov FTVŠ UK). Predsedníčkou orga
nizačného výboru konferencie bola PhDr. Janka 
Vrabcové, PhD.

Rokovalo sa v slovenskom, českom a anglickom 
jazyku, spolu odznelo alebo bolo písomne odo
vzdaných 31 príspevkov. S ohľadom na spektrum 
záujmov vytvorili organizátori tri pracovné sekcie, 
v ktorých sa snažili akceptovať príbuznosť obsahu 
vedeckých referátov: sekciu filozofických, etických 
a ekonomických aspektov výchovy k občianstvu, 
sekciu didaktických a pedagogických problémov 
výchovy a vzdelávania k občianstvu a sekciu poli- 
tologických a právnych aspektov výchovy k ob
čianstvu. Niektoré témy, napríklad z oblasti envi- 
ronmentalistiky, výučby cudzích jazykov či histórie 
prijali azyl v niektorej z uvedených pracovných 
sekcií.

Hlavným motívom vedeckých príspevkov bola 
skutočná, účinná a dobe zodpovedajúca partici
pácia vysokoškolskej výučby budúcich učiteľov 
výchovy k občianstvu na kreácii európskeho ob
čianstva mládeže SR. Rezonovala tu téma európ
skeho a národno-štátneho občianstva, šport ako 
dejisko občianstva, hľadanie a dotváranie identity 
Slovenska v EÚ, človek -  občan a jeho miesto 
v 21. storočí, deti, politika a spoločenské dianie, 
občan v modernej európskej demokracii, súčasné 
podoby občianskej suverenity a problematika 
politickej socializácie v európskych rozmeroch. 
Niektoré témy mali špecifické, ale nie marginálne 
zameranie: verejné autority na rázcestí, environ

mentálne a prosociálne správanie sa človeka 
k prírode a k životnému prostrediu, postavenie 
a význam cudzích jazykov v EÚ, perspektívy vý
chovy detí a mládeže so zdravotným postihnutím. 
Iné témy sa zaoberali didaktickou problematikou: 
príprava učebných materiálov vo výchove k ob
čianstvu, edukatívne kontexty projektu Milénium, 
hodnoty a riešenie konfliktov, alebo historické 
aspekty výchovy k občianstvu. Chceme zdôrazniť 
aj to, že obsah príspevkov nemal .oslavný“ cha
rakter, v ktorom sa glorifikovala terajšia skutečnost 
a cesta výchovy predovšetkým mladej generácie 
k európskemu historickému typu občianstva 
Uvažovalo sa v analytických aj kritických kate
góriách, dokonca i z euroskeptickej perspektívy.

V závere konferencie sa uskutočnil pri skrom
nom občerstvení okrúhly stôl. Aj tu sa pokračo

valo dalej vo výmene poznatkov a skúseností, 
predovšetkým v praktickej pedagogickej rovine. 
Organizátori predpokladajú, že v blízkom termíne 
sa podarí z tejto konferencie vydať zborník. Týmto 
vopred pozývame záujemcov o túto problematiku, 
aby si prečítali jednotlivé referáty Pretože ide 
o jednu z prvých konferencií zaoberajúcou sa 
problematikou výchovy k občianstvu v podmien
kach členstva SR v EÚ, očakávame aj rozvinutie 
odbornej diskusie k nastoleným témam. Na záver 
by sme radi podakovali Informačnej kanceláni 
Rady Európy za pomoc pn organizovaní konferen
cie a pn vydaní zborníka referátov z jej rokovania

Doc. PhDr. Josef Oborný, PhD., 
vedúci Katedry výchovy k občianstvu 

a jazykov FTVŠ UK

Internetové vysielanie pre školy
S rozvojom internetu sa vyvíjajú aj nové komunikačné možnosti a jednou 

z nich je technológia videokonferencií. Z iniciatívy Dr. Pavla Murína, 
Dr. Alexandra Dirnera a ich spolupracovníkov na Univerzite P. J. Šafárika 
v Košiciach sú slovenské vysoké školy a Ministerstvo školstva SR už na
pojené na videokonferenčný systém VRVS (Virtual Rooms VideoCon- 
ferencing System). Na každej vysokej škole je skupina mladých ľudí, ktorí 
VRVS vedia obsluhovať a dokážu zabezpečiť prenos zvuku a obrazu.

Druhou, v súčasnosti sa presadzujúcou technológiou, je videostreaming. 
Na Slovensku ho vo velkej miere používajú rádiá i televízie na prenos 
svojich relácií. Videostreaming sa využíva na prenos zvuku alebo zvuku aj 
s obrazom od jedného vysielateľa k viacerým divákom. Oproti videokon- 
ferenciám neumožňuje uskutočňovanie plnohodnotných diskusií, ale divá
ci môžu na vysielanie reagovať a klásť otázky prostredníctvom chatu alebo 
e-mailu. Na druhej strane má podstatne jednoduchšie ovládanie a pri rovna
kej kvalite a rýchlosti pripojenia k internetu umožňuje prenos kvalitnejšieho 
obrazu a zvuku.

Väčšina videokonferenčných aktivít v rámci VRVS v Bratislave sa konala 
na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK a uskutočnili ju pracovníci 
Katedry základov a didaktiky fyziky (KZDF): M. Danišovič, M. Šedivý a V. Ci
gánik. Po nedávnej reorganizácii sa bývalá KZDF stala Oddelením didaktiky 
fyziky (ODF) pri Katedre teoretickej fyziky a didaktiky fyziky FMFI UK.

Získané skúsenosti chceme využiť aj v pripravovanej sérii internetových 
vysielaní pre študentov gymnázií, ich učiteľov, metodikov a pre pracov
níkov pripravujúcich budúcich učiteľov fyziky. Súbor vysielaní bude obsa
hovať prenosy súborov experimentov pre základné a stredné školy, ktoré 
sú časovo koordinované s vyučovaním tematických celkov na školách. 
Uvažujeme aj o príprave cyklov prednášok či seminárov z modernej fyziky 
(relativita, kvantá, astrofyzika, entrópia a pod.), ktoré by mohli byť zaujíma
vé pre fyzikálne krúžky alebo pre semináre z fyziky.

Vysielania sú plánované aj pre metodikov a učiteľov, ktorí majú záujem 
o „dobré" alebo „alternatívne" prístupy k vyučovaniu. Na jednom z prvých 
vysielaní napr. hovorila doc. Viera Lapitková o vyučovaní integrovanej prí
rodovedy na ZŠ v rámci programu FAST a podobné vysielanie zamýšľame 
usporiadať aj pre tých učiteľov na vysokých školách, ktorí pripravujú bu

dúcich učiteľov fyziky (a iných prírodovedných disciplín), napríklad ukázať 
vzorové hodiny didaktiky fyziky, alebo praktiká školských pokusov. Na 
našej katedre funguje veľmi dobre inovačné dištančné vzdelávanie pre 
učiteľov v praxi, aj to v blízkej budúcnosti ukážeme na VRVS. Po nadobud
nutí prvých skúseností by sme chceli začať uvažovať aj o ambicióznějších 
projektoch, napriklad o istej forme dištančného štúdia spoluorganizovaného 
viacerými univerzitami.

Program prvých októbrových a novembrových vysielaní bol zameraný na 
vyučovanie prírodovedných predmetov podľa programu FAST, na fyzikálne 
veličiny a ich meranie a na otázky vyučovania molekulovej fyziky.

V nasledujúcom vysielaní dňa 15. decembra o 13.30 h auton M Palová 
a V. Cigánik budú hovoriť o využití fyzikálnych poznatkov z oblasti elektro
magnetickej indukcie v praxi a prednáška bude doplnená o niekoľko po
kusov.

V ten istý deň -  15. decembra o 14.30 h -  M Šedivý a J Pišút budú 
argumentovať „pre a proti jadrovým elektrárňam“ , zaoberať sa najmä 
jadrovými reakciami a problematikou jadrových elektrárni Neobídu otázky 
spotreby jadrovej energie vo vyspelých spoločnostiach, ako i bezpečnosti 
a ekonomickej výhodnosti jadrovej energetiky

26. januara 2005 o 13.30 h sa M Belluš a S Bendíková budú venovať 
jednoduchým pokusom na tému práca a energia Poradia, ako si pomo
cou bežne dostupných vecí v domácnostiach a školách zostaviť súbor 
pokusov na vysvetľovanie pojmov práca, energia, premena energ»e. výkon 
A v ten istý deň o 14.30 h M Lazúr a M. šedivý v rámci témy struktura 
a vlastnosti plynov predvedú jednoduché expenmenty z termodynamiky 
a molekulovej fyziky.

Presnejšie a najmä aktuálne informácie aj s návodom ako sa kvysietarwu 
vysielaniu pnpojiť. získate z mtemetovej stránky http: Tyzikus.fmphunibask 
vysielanie. Časom sa tu objavia aj záznamy niektorých už uskutočnených 
vysielaní.

Ako vždy, ked sa pnehádza s niečím novým a neodskúšaným, môžu nastat 
na začiatku rôzne problémy. Nedajte sa odradiť, oboznámte nas s nimi 
Spoločne sa pokúsime ich odstrániť.

Ján Pišut. Viera Lapitkova, Miroslav Šedivý. Marian Danišovič
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III. ročník M edzinárodnej prehliadky historickej hudby európskych regiónov „ARS A N TIQ U A  EU RO PAE” sa konal v dňoch  
24. -  27. septem bra 2004 na Gem eri a Spiši. K úspešném u priebehu nevšedného festivalu význam nou m ierou prispela i Univerzita 
K om enského, ktorá bola jedným  z  usporiadateľov

Dni európskeho kultúrneho dedičstva -  ARS ANTIQUA EUROPAE 2004
Logo prehliadky „ARS ANTIQUA EUROPAE, 

GOTICKÁ CESTA" symbolizuje prepojenie 
kultúrno-umeleckého projektu s turisticko-te- 
matickou tzv. Gotickou cestou vedúcou cez 
lokality gemerského a spišského regiónu, atrak
tívnou pre vzácne kultúrnohistorické pamiatky 
i prírodné krásy.

Základnou ideou tohto i budúcich ročníkov 
je totiž reálne oživenie tejto cesty prostredníc
tvom príťažlivých kultúrnych podujatí. Ume
lecký program v prostredí chrámov, hradov, 
kaštieľov a múzeí dáva m ožnosť osloviť aj 
súčasného diváka a poslucháča a pestovať 
historické kultúrne povedomie.

Prehliadka AAE 2004 oproti m inuloročnej sa 
rozšírila aj na d'alšie lokality Spiša. Koncerty 
sa konali v Štítniku, na Krásnej Hôrke, v Bet- 
liari, Markušovciach, ale aj na Spišskom hrade, 
v Spišských Vlachoch a v Levoči.

III. ročník AAE otvoril v Štítniku dňa 24. 9. 2004 
predseda Košického sam osprávneho kraja 
RNDr. Rudolf Bauer, pod záštitou a s finanč
ným prispením ktorého sa prehliadka realizo
vala. Jednotlivé poduja tia  AAE sa konali za 
prítom nosti zástupcov M inisterstva kultúry 
SR, primátorov miest a starostov obcí i p red
staviteľov kuttúmo-spoločenských a usporiada
teľských inštitúcií. Vystúpili tu umelci zo S lo
venska. Česka (najpočetnejšia zahraničná 
účast). Poľska a Maďarska. Kultúrne hodnoty 
Slovenska i ostatných zúčastnených  krajín sa 
tu prezentovali ako súčasť európskeho kultúr
neho dedičstva, pričom  interesantným  bolo 
zároveň i spoznávanie diferencovaných kultúr 
jednotlivých európskych regiónov.

Novinkou tohoročnej prehliadky AAE bolo aj 
uvedenia cyklu „Kostoly a historické pamiatky 
G otickej cesty” , v rámci kto rého sa usku toč
nili prehliadky národných kultúrnych pamiatok 
v Štítniku a v Levoči so zasväteným odborným 
výkladom PhDr. Márie Smolákovej, CSc., z FiF 
UK. Autorka tohoto výtvarného projektu, rele
vantne participujúceho na projekte AAE 2004, 
sa k podujatiu vyjadrila: „S radosťou som prijala 
ponuku doc. Izákovej pripom enúť zhrom ažde
nému obecenstvu p red  koncertm i um elecko
historické hodnoty dvoch kosto lov na Gotickej 
ceste medzi Gemerom a Spišom, patriace k naj
kvalitnejším prejavom nášho stredovekého ume
nia. Aj pre mňa bolo zvláštnym zážitkom hovoriť 
o evanjelickom kostole v Štítniku a jeho  boha
tom súbore zachovaných gotických nástenných 
malieb, č i o sochárskom die le Majstra Pavla 
v levočskom kostole sv. Jakuba s vedomím, že 
atmosféru týchto skvostných in te riérov v ich  
večernom osvetlení um ocn í hudba starých  
majstrov, ktorá tam kedysi mohla znieť a môže 
stále vyvolávať hlbšie precítenie krásy a poso l
stva prítomných um eleckých diel".

Na otváracom koncerte v Štítniku sa pred
stavili účinkujúci z Čiech a Poľska. Doc. Vla
dimír Richter (spev) z Masarykovej univerzity 
v Brne a Martin Jakubíček z Brna (čembalo 
sólo i sprievod) s prevažne barokovým  reper
toárom zožali úspech, kedže obaja sú znalci 
a skúsení interpreti historickej hudby. Poľský 
mužský spevácky zbor GLORIA z W ysokej 
Glogowskej s umeleckým vedúcim Anďrejom 
Szustekom zaujal poľskými historickými hym
nickými a národnými piesňami. Koncert titu-

lárnej organis tky baziliky sv. Jakuba v Prahe 
Mgr. art. Ireny Chľibkovej v kaplnke hradu Krás
na Hôrka potešil najmä odborníkov a priazniv
cov organovej hudby. Popredná česká um el
kyňa so zahraničným koncertným renomé, na 
historickom organe unikátnych zvukových kvalít 
prezentovala tvorbu diferencovaných európ
skych škôl, ktorej výber zahrnoval i skladby 
českej proveniencie.

Ďalej nasledovali poduja tia  v atraktívnom 
prostredí -  na nádvorí Spišského hradu, kde 
vystúpili súbory Camerata Comeniana Brati- 
slavensis z Bratislavy a FORTUNA MUSICA 
z Popradu. Deň zavŕšil koncert Mgr. art. 
Kataríny Hanzelovej v jedinečnom prostredí 
chrámu sv. Jakuba v Levoči. Interpretka z širo
kého repertoáru rôznych štýlových epoch až 
po súčasnosť predviedla diela Ďiettricha Bux- 
tehudeho, Johanna Sebastiana Bacha, Franza 
Liszta, Petra Ebena a zo slovenskej tvorby 
Andreja Očenáša a Jozefa Podprockého

Chrysostomos -  gréckokatolícky chrámový 
zbor z Bratislavy je už tradičný účastník AAE 
ktorého si poslucháčstvo cení pre nevšedný 
zážitok z chrámového liturgického spevu by- 
zantsko-slovanského obradu s hlbokým du
chovným posolstvom. Jeho tohoročný koncert 
v kostole sv Jána v Spišských Vlachoch mož
no označiť za ich doposiaľ najlepšie vystúpe
nie na týchto  festivaloch

V koncertnej sieni markušovského Letohrád
ku Dardanely sa po prehliadke expozície his
torických klávesových hudobných nástrojov 
slovenskej proveniencie konal koncert Akade
mického um eleckého združenia a Veroniky 
Lackovej z Bratislavy. Sonáty W. A. Mozarta 
a L. van Beethovena interpretovala na vzác
nom exponáte zvanom Hammerklavier (kladiv
kovom klavíri) bratislavského výrobcu Karola 
Schmidta (z roku 1846). Bolo zaujímavé vypo
čuť si zvuk tohoto dobového nástroja v obdivu
hodne zachovanom stave priamo v muzeálnom 
prostredí.

V posledný deň Medzinárodnej prehliadky 
historickej hudby európskych regiónov sa rea
lizovali koncerty v Evanjelickom chráme v Rož
ňave a v kaštieli Betliar. Prvý z nich bol venova
ný okrem verejnosti aj študentom rožňavských 
škôl. So záujmom si vypočuli Miešaný zbor 
Erkela Ferencza z Madärska z mesta Szécsé- 
ny, ktorý interpretoval diela európskeho re
pertoáru prevažne 16. a 17. storočia, rovnako 
aj rožňavské komorné zoskupenie Flauta dolce 
(skladby Arcangela Corelliho) a bratislavské 
Sláčikové kvarteto (diela Eugena Suchoňa a llju 
Zeljenku).

Na záverečnom  koncerte prehliadky AAE 
2004 v betlia rskom  kaštieli sa prezentoval 
só lista Opery štátneho divadla v Košiciach 
František Balún, držiteľ viacerých ocenení. 
V jeho podaní sme si vypočuli operné árie G.
F. Händla a výber z Biblických piesní A. Dvo
řáka. Poslucháči ocenili najmä jeho precítenú 
interpretáciu Dvořákových Biblických piesní 
za klavírneho sprievodu Márie Draveckej.

Ak kom plexne hodnotím e M edzinárodnú 
prehliadku historickej hudby európskych regió
nov AAE 2004, je namieste zdôrazniť, že k jej 
úspešnosti prispeli i Univerzita Komenského 
a Akademické umelecké združenie v Bratislave

nielen ako jej spoluusporiadatelia, ale na|mä 
celkovou koncepciou a dramaturgiou festivalu, 
odbornou spoluprácou, výkladom kultúrnych 
a výtvarných pamiatok, prezentáciou hudobno- 
literárneho projektu i koncertnými vystúpenia
mi.

V „Pásme európskej historickej hudby a slo
va" predviedli na Spišskom hrade členovia 
univerzitného kom orného vokálno-m štrum en 
tá lneho súboru  CAMERATA COMENIANA 
BRATISLAVENSIS osvedčený program zahr 
nujúci poéziu W. Shakespeara. P Cardenala. 
P. de Ronsarda. M Buonarottioho a dobové 
texty zo slovenského teritória J Abrahamttyho. 
J. Bocatia a J. F ilického a výber historickei 
hudby európskych regiónov zo 16. - 18 sto
ročia.

Členovia univerzitného súboru pod egidou 
Akademické umelecké združenie vystúpili aj 
počas koncertu v Markušovciach so skladbami 
európskych autorov (P Phalčse T Susato 
J. del Encina, J Dowland a M Franck) v kom- 
binovanom obsadení spev sólo a trio. zobcové 
flauty, lutna. V koncertnom vystúpení dom ino
vala Anna Hamadová. ktorá prevzala umelec 
ké vedenie tohoto program u a prekvapila aj 
interpretáciou piesni J Dowtanda v staroanglic 
kom origináli Cely ansámbel sa vypol k výko
nu, ktorý obecenstvo s uznaním aplaudovalo

S AUZ účinkoval a h Jindřich Macek z Hav 
ličkovho Brodu ako lutmsta, interpret skladieb 
P. P. Raimonda. Jeho kvality vynikli rovnako 
v sólovej hre, subtílnej, precíznej, so zmyslom 
pre štýlovosť a detail, ako aj v príkladnom lut- 
novom sprievode speváčky.

Sláčikové kvarteto, ktoré reprezentovalo Uni
verzitu Komenského, v záverečnom koncerte 
v Betliari in te rpre tovalo diela A. V ivaldiho, K. 
Stamica, E. Suchoňa a I. Zeljenku. Pod vede
ním Mgr. art. Kristíny Hlistovej podalo koncen
trovaný, m uzikantsky hodnotný a pomerne 
zrelý výkon, napriek m ladému veku svojich 
členov, a to aj vdäka už doterajším koncert
ným aktivitám dom a aj v zahraničí. Členovia 
kvarteta sa postarali o dôstojný záver podu
jatia aj pri slávnostnom ukončení AAE 2004 
počas recepcie.

Napokon treba ešte dodať, že k spestreniu 
a úspešnosti podujatí prispelo zaradenie tvor
by rôznorodých žánrov i hudobných druhov, 
m iestnych a regionálnych interpretov, ansám- 
blov, tvorivých skupín ako sú gospelová sku
pina REBUS zo Spišských Vlachov, gemerskí 
rozprávači balád a i., ako aj obohatenie šer
miarskymi podujatiami.

V každom prípade Medzinárodná prehliad
ka historickej hudby európskych regiónov 
ARS ANTIQUA EUROPAE má stále väčší ohlas 
u obecenstva i médií, o čom  svedčila aj tlač, 
nahrávky a vysielanie z prehliadky v televízii 
í rozhlase, rovnako aj záujem o budúcu spo
luprácu zo strany účinkujúcich i usporiada 
teľov a organizátorov, ktorými boli Gemerské 
osvetové stredisko a Spišské osvetové stre 
disko. O dalších ročníkoch tohoto podujatia 
možno prezradiť, že sa budú opieraf a| o cez 
hraničnú kooperáciu

Doc. PhDr. Kristína Izáková, PhD , 
autorka projektu a dramaturgička 

programu AAE
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AIDS -  tri pohľady na jeden problém
V predvečer 1. decembra -  Svetového dňa boja proti AIDS -  usporiadali študenti Klubu prevencie HIV/AIDS a STD pri Bratislavskom spolku 

medikov pod záštitou dekana LF UK prof. P. Traubnera konferenciu určenú všetkým študentom Univerzity Komenského: Aids -  tri pohľady na 
jeden problém. Konferencia sa konala dňa 30. novembra 2004 vo Velkej posluchárni NTÚ pred zaplneným auditóriom. Dekan LF UK udelil
účastníkom ospravedlnené voľno z výučby, ale účasť na konferencii bola tou najlepšou formou nepovinného vzdelávania.

Konferencia sa skladala z troch nadväzujúcich 
sekcií: Cesta dvoma storočiami -  od pocitov k fak
tom, AIDS a spoločnosť a Prevencia v teréne.

V prvej sekcii vystúpili doc. Tomášik, ktorý pri
blížil prvotné stretnutie s vírusom ľudskej imuno- 
deficiencie, prof. Buc hovoril o interakcii HIV-1 
(HIV-2) s bunkami imunitného systému a jej ná
sledkoch, Dr. Staneková referovala o možnostiach 
diagnostiky infekcie vírusom HIV, doc. Rajčáni 
vysvetlil princípy chemoterapie a vývoj vakcín 
proti HIV-1, Dr. Mokráš hovoril o oportúnnych in
fekciách a terapii HIV/AIDS a Dr, Truska o epidé
mii AIDS vo svete i u nás.

Problematika HIV/AIDS patrí v súčasnosti medzi 
najštudovanejšie okruhy. Je to dané nielen závaž
nosťou tohto ochorenia a jeho rozsahom a hrozbou 
pre ľudstvo, ale aj viacerými filozoficko-etickými 
okruhmi, ktoré toto ochorenie otvára a samozrej
me aj neuveriteľne zaujímavými imunologickými 
a patofyziologickými mechanizmami, ktoré sa po
stupne odhaľujú pri skúmaní mechanizmov infek
cie HIV a priebehu ochorenia AIDS. Dnes infekcia 
a choroba HIV/AIDS postihuje asi 42 miliónov 
ľudí, z toho je 38,6 milióna dospelých mužov 
a žien a 3,2 milióna detí vo veku pod 15 rokov. 
Ročne je novodiagnostikovaných viac ako 5 mi
liónov ochorení. Odhaduje sa, že spolu doteraz 
zomrelo na AIDS asi 22 miliónov ľudí. Študujú sa 
mechanizmy, ktorými sa vírus realizuje. Nemá 
vlastnú DNA, len RNA a preto musí parazitovať

na DNA iných buniek, aby sa mohol reprodukovať. 
Spravidla napadne vytipovanú bunku imunitného 
systému (lymfocyt, monocyt), prichytí sa na ňu, 
vpustí do napadnutej bunky svoje jadrové ele
menty (najmä RNA) a inkorporuje prepísanú (už 
vírusovú) DNA do DNA napadnutej bunky a začne 
výrobu nového vírusu. Pri tomto procese sa uplat
ňuje celý rad enzýmov, ktoré možno ovplyvňovať 
a kde sa očakáva aj možný terapeutický efekt. 
V T-lymfocytoch a makrofágoch je známa skupina 
enzýmov APOBEC3G, ktoré bránia reprodukcii 
retrovírusov (medzi ne patrí aj HIV). Bohužiaľ, tieto 
enzýmy nie sú účinné na HIV, pretože tento produ
kuje vlastný protein (VIF -  virion infectivity factor), 
ktorý rozpozná ľudské protivírusové enzýmy a inak- 
tivuje ich. Očakáva sa, že tu niekde bude možné 
účinne terapeuticky zasiahnuť proti HIV/AIDS.

V druhej sekcii Mgr. Poláková hovorila o práv
nych aspektoch v súvislosti s AIDS, Dr. Mokráš sa 
venoval etickým aspektom vzfahu zdravotníkov 
k HIV+ pacientom. Otázkami prevencie a výchovy 
pri znižovaní rizík HIV/AIDS sa zaoberal Dr. Luk- 
šík. Doc. Hinšt upriamil pozornosť na proble
matiku HIV+ matiek a ich detí a dr. Okruhlica 
upozornil na súvislosť drogových závislostí s roz
širovaním HIV/AIDS aj u nás. Na Slovensku zatiaľ 
bola potvrdená infekcia u 192 osôb, z nich je 
70 cudzincov. Zo 122 našich občanov bola infekcia 
potvrdená u 100 mužov a 22 žien. z nich u 34 sa 
diagnostikoval AIDS. 24 pacientov už zomrelo.

Doteraz sa narodilo 6 detí HIV infikovaným ro
dičkám. Novorodenci sú HIV negatívni. Aj u nás 
je hrozba prenosu HIV/AIDS najmä v prostredí, 
kde sa šíria vnútrožilovo aplikované drogy, kde je 
sexuálna promiskuita a homosexualita. Pre zdra
votníkov a teda aj medikov je dôležité zdôrazniť, 
že nie je správne mať neopodstatnený strach 
z kontaktu s HIV pozrtívnym pacientom, na druhej 
strane je treba myslieť na to (v zmysle odporúča
nia WHO), že každý pacient môže byť potenciálny 
nosič HIV.

V poslednej sekcii sa hovorilo o možnostiach 
prevencie AIDS v konkrétnej praxi Mgr. Kranero- 
vá priblížila úlohy Červeného kríža v tejto oblasti 
Mgr. Jirešová terénnu prácu v ohrozených komu
nitách, Dr. Alnerová hovorila o pnpravenosti na 
zvládanie tejto epidémie v našich podmienkach, 
A. Návojský vychádzal z konkrétnych skúsenosti' 
o prevencii HIV/AIDS v Tanzánii. V rámci podujatia 
sa premietol film Trainspotting (práva na jxemiet- 
nutie poskytol Intersonic, s. s r.o.)

Prinos študentskej konferencie na túto tému 
vidím v dvoch rovinách, a to v informovanosti me
dikov a ostatných študentov o ochorení a v mož
nosti prevencie infekcie. V širších súvislostiach 
konferencia iniciovala aj diskusie o „dekadencii" 
základných ľudských hodnôt. To, čo sa za tisíc
ročia vývoja spoločností dostalo do akéhosi 
ochranného „tabu", sa rúca a znehodnocuje pod 
rúškom „oslobodenia, demokracie a víťazstva" 
človeka nad nezmyselnými tradíciami. Aj pre 
vysoké školy sa otvára nový obzor -  mala by sa 
rozvinúť výchova mladých ľudí v predmete, ktorý 
nie je, ale ktorý by sa mal volať „humanizmus" 
,/a li by sme sa učiť byť ľudmi, správať sa ako 
ľudia, žiť ako ľudia, naučiť sa rozumiet svojmu telu 
v jeho úžasných danostiach, ale aj v jeho zrani
teľnosti. Každý z nás nosí v sebe ľudský kód. 
ktorý je povinný ochraňovať. Sú veci. s ktorými 
nemožno hazardovať. Mám pocit, že aj medicína 
prispieva v tejto citlivej oblasti svojím rušivým 
vplyvom, kecf technicky dokáže veci, ktoré nie sú 
doriešené filozoficky. Kam nás dovedie klonovanie, 
génová terapia, transplantácie, využívanie kme
ňových buniek, geneticky upravované potraviny 
a iné? Odpovede nepoznáme. Nestačí spoločne 
veriť, že nám to všetko bude len na prospech.

Vráťme sa však k HIV/AIDS. V prevencii šírenia 
je dôležitá ochrana pred prenesením infekcie 
krvou -  toto si musíme uvedomiť napr. pri posky
tovaní prvej pomoci, samozrejme týka sa to aj 
celej medicíny. Najčastejší prenos infekcie je pri 
nechránenom pohlavnom styku s infikovaným 
partnerom. Preto má význam prevencia v tejto 
oblasti: sexuálna zdržanlivosť, výber sexuálneho 
partnera a znalosť jeho zdravotného stavu Mys
lím, že tu má význam výchova, presvedčenie 
a osobná priprava na svoju životnú rolu každého 
človeka Zjednodušiť túto zložitú problematiku na 
používanie ochranných prostriedkov pn sexuál
nom styku považujem za neetické, plytké a nedos
tatočné.

Účasť študentov symbolizuje potrebu pre všet
kých zmobilizovať sa a spojiť všetky sily. aby sa 
hrozba tohto ochorenia oslabila. O tom. že túto 
hrozbu svet ako hrozbu vníma svedčí skutočnosť, 
že Spojené národy problematiku boja proti epi
démii AIDS včlenili do svojho programu USA 
uvoľnili na riešenie programu prevencie a liečby 
AIDS viac ako 10 miliárd dolárov. Pnpomenuť si 
túto závažnú problematiku u nas jeden deň do 
roka nestačí. Je piotrebne budovat system pre
vencie tohto ochorenia je potrebne dostat do po
vedomia širokej verejnosti zasady. ktoré ochrá
nia jednotlivca i celú spoločnosť. Úsilie musí by! 
sústredene, nejde o politiku, ide o prežitie

M Bemadič
Novoročný pozdrav od Martiny Kolembusovej, študentky 4. ro i. Katedry výtvarnej výchovy PdF UK -  
3. miesto v sútaži
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SCHOLA LUDUS (nielen) k Európskemu týždňu vedy
Aj v tomto roku sa od 8. do 14. novembra 2004, už po jedenásty krát, 

konal v krajinách Európskej únie „Týždeň vedy ELI", vyhlasovaný Európ
skou komisiou. Na týždni vedy sa každoročne podieľajú mnohé národné 
i celoeurópske vedecké strediská, múzeá, výskumné ústavy, univerzity, ško
ly, médiá i orgány miestnej a regionálnej správy s cieľom spájať vedeckú ko
munitu s najširšou verejnosťou. Poslanie týždňa vedy v roku 2004 znelo: 
Aktivitami, ktoré provokujú myseľ a prístup k vede, vytvoriť úplne novú per
spektívu vedy!

Veda je všade okolo nás. Dnes to berieme ako samozrejmosť, avšak bez 
toho, aby sme si uvedomovali je j podiel. Zabudli sme sa čudovať, ťažko 
nás niečo zaujme. Len hovoriť o vede preto nestačí. Treba ukázať že veda 
je  viac než len hľadanie poznatkov. Kam sa podelo vzrušenie a radosť z ob
javov? Aj toto je  oblasť, na ktorú sa potrebujeme pýtať, aby sme mohli 
správne „ tvarovať‘ budúce vedecké vzdelávanie. Bez navrátenia AHA efektu 
možno len ťažko stimulovať záujem o vedecký výskum. A adresátmi, u kto
rých treba začať, sú mladí ľudia. Ak mladé mysle nebudú očarené vedec
kými „zázrakmi“, ktoré sa okolo nich dejú, akú máme nádej? Kde sú budúci 
vedci a objavitelia?“

Slovenská republika sa ako nová členská krajina pripojila k tejto akcii pod 
gesciou Ministerstva školstva SR po prvý raz. Na výzvu MŠ SR reagovala 
aj Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK uskutočnením vedeckej 
show pre stredné školy: „SCHOLA LUDUS: Počuješ? Počujem!' a unikátnou 
vzdelávaciu výstavu WAPALINY ako fyzikálny objekt spojenou s panelo
vými prezentáciami niektorých projektov riešených na FMFI UK, ktorá sa 
konala vo vestibule historické] budovy UK na Šafárikovom námestí v Bra
tislave.

Reprezentačnú výstavu s viac než 50 interaktívnymi objektmi pripravila 
projektová skupina SCHOLA LUDUS. Výstavu možno chápaf ako dôkaz 
prirodného ponadku -  platnosti fyzikálnych zákonov a zákonitosti a záro
veň ako fenomenologický úvod k teórii chaosu. Exponáty predstavujú jedi
nečné učebné pomôcky, ktorých cieľom je podpora výučby na vysokých 
školách a podpora zmeny školskej výučby na nižších stupňoch škôl.

Výstava bola prístupná dva týždne, a to nielen učiteľom a študentom 
našej alma mater, ale aj verejnosti. Možnosť využiť výstavu v rámci vzdelá
vacieho procesu využilo viacero stredných škôl. Na výstave sa konal a| 
jeden z cyklu odbomo-metodických seminárov SCHOLA LUDUS pre uči
teľov stredných škôl k vybraným témam školské] fyziky Účastníci semi
nára sa oboznámili s pôvodnou poznávacou koncepciou výstavy, ktorá 
umožňuje pomeraným, atraktívnym a zrozumiteľným spôsobom utvrdzovať 
ako aj rozširovať základné poznatky o fungovaní neživej prírody, poznatky 
o štruktúre a vlastnostiach látok, klasickej mechaniky a hydrodynamiky 
a súčasne približovať aj také náročné témy, ako sú náhodné a chaotické 
procesy a dynamické štruktúry, ktoré doposiaľ v školských osnovách pre 
ich „neprístupnosť nefigurujú.

Výstava bola vyhotovená v roku 1997 v rámci dlhodobého projektu 
SCHOLA LUDUS: Slovenské centrum vedy pre všetkých, ako súčasť pilot
ného projektu UNESCO, zameraného na rozvoj všeobecnej vedecko- 
technologickej gramotnosti v strednej a východnej Európe. Súčasnú inšta
láciu chápali realizátori aj ako podnet k oživeniu projektu centra vedy na 
našej univerzite. Poslanie projektu je veľmi blízke poslaniu Európskeho

týždňa vedy 2004 a Projektová skupina SCHOLA LUDUS sa ho snaží na 
píňaf už od roku 1990

Projekt SCHOLA LUDUS sa dotýka celoživotného nelormálneho vzde
lávania, ktoré dnes patri medzi priority vzdelávacích programov Európskej 
únie. Centrum by malo fungovať ako herňa a otvorená „experimentáreň” 
pre laikov i odborníkov Ako prestížny priestor najnovších vedeckých obja
vov a technológií i ako praktická škola pre učiteľov.

Projekt centra vedy pre všetkých sa radí k vzdelávacím projektom novej 
generácie, ktoré dnes už výrazne a pozitívne ovplyvňujú rozvoj vedomosti 
a zručností mladej generácie v mnohých krajinách sveta Centrá vedy 
vznikajú aj v nových členských štátoch EÚ. napríklad v Estónsku sú 
v súčasnosti už dve a v roku 2007 získaiú nový velký priestor budovaný 
s podporou EÚ Náš proiekť bol prvým projektom svo|ho druhu v strednej 
a východnej Európe Výstavy SCHOLA LUDUS videlo viac než 1.5 milióna 
návštevníkov na Slovensku, v ČR. v Madarsku a v Rakúsku Okrem iného 
boli inštalované a| pri príležitosti stého výročia Vysokého učení technické 
ho v Brne, na viedenskej univerzite v rámci Európskeho týždňa vedy 2001 
a na technickej univerzite vo Viedni v rámci konferencie fyzikov i v CERNe 
na európskom festivale fyziky Fyzika na scéne V roku 2001 zriadil minister 
školstva SR Koordinačnú radu pre budovanie Slovenského centra vedy 
pre všetkých, ktorei členmi boli zástupcovia ministerstiev školstva kultury 
životného prostredia a hospodárstva, dalei Stovenskei akadémie vied Slo
venskej televízie a SCHOLA LUDUS lebo len v takejto širokej spolupráci 
je možné budovat centrum vedy efektívne. Projekt vznikol na pôde Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky UK a Univerzita Komenského by pri jeho 
realizácii mohla zohrať kľúčovú úlohu. Už v roku 1992 sme mali „podchy
tené“ najmodernejšie trendy výchovy a vzdelávania, integrujúci interdiscip
linárny prístup a reálny tvorivý potenciál, ktorý bol garantom obsahového 
napínania centra vedy a premyslená bola aj stratégia i taktika postupu jeho 
realizácie.

Dokážeme sa ešte raz zmobilizovať a oživiť Projekt Slovenského 
centra vedy na našej univerzite?

RNDr. Katarína Teplanová, PhD., 
vedúca Projektovej skupiny SCHOLA LUDUS, FMFI UK, a autorka 

koncepcie výstavy i projektu Slovenské centrum vedy pre všetkých

Stretnutie prednostov biologických ústavov lekárskych fakúlt ČR a SR
Narastajúca mobilita študentov a zavedenie kreditovej formy štúdia nastoľuje požiadavku určitej koordinácie a unifikácie štúdia na fakultách daného 

zamerania, a to nielen v rámci štátu, ale aj medzinárodne. Týka sa to aj študentov medicíny na lekárskych fakultách v Českej a Slovenskej republike. Táto 
spoločná úloha po viac ako 18 rokoch viedla k obnoveniu komunikácie medzi garantmi výučby biológie a genetiky lekárskych fakúlt. Z iniciatívy Lekárskei 
fakulty UK v Bratislave sa obnovila komunikácia so všetkými lekárskymi fakultami v ČR a SR a jej výsledkom bolo spoločné stretnutie venované spoločnej 
problematike.

Prednostovia alebo ich zástupcovia sa stretli dňa 15. novembra 2004 
na Ústave lekárskej biológie a genetiky LF UK v Bratislave. Cieľom 
stretnutia bolo oboznámiť sa so štruktúrou, rozsahom a časovým zaradením 
predmetu „biológia a genetika“ v rámci študijného plánu príslušnej lekár
skej fakulty. Nasledovala rozsiahla diskusia, v ktorej dominovali témy:
-  integrovaný, resp. do akej miery integrovaný systém štúdia,
-  je duplicita skutočne problémom a mrhaním času (?),
-  objektívnosť a informačná hodnota študentskej evaluácie,
-  pragmatizácia štúdia medicíny podľa odporúčaní EÚ a jej negatíva,
-  výchova komplexnej osobnosti lekára (etické a sociálne cítenie),
-  problém špecializácie a „hĺbky“ analýzy detailov,
-  zdôraznenie významu a nenahraditeľnosti prednášky ako formy výučby 

s možnosťou komplexnej analýzy problému a osobný vklad prednáša
júceho,

-  seminárne práce ako úvod k záverečným (diplomovým) prácam,
-  seminárna forma výučby vytvára (mala by vytvárať) priestor pre aktívnu 

diskusiu,
-  praktické cvičenie znevýhodnené vysokým počtom študentov a finančnými 

problémami (materiálne a prístrojové limity),

-  príjmacie pohovory na LF, majú ešte význam (?),
-  absencia výučby biológie a genetiky vo vyšších ročníkoch.
-otázka voliteľného/povinne voliteľného predmetu „klinická genetika” , spô

sob jeho hodnotenia (počet kreditov) a ukončenia (skúška),
-  otázka názvu predmetu (lekárska biológia a genetika versus molekulár

na a bunková biológia a genetika človeka),
-  otázka rozsahu unifikovania štúdia, vytvorenia akéhosi „základného povin

ného balíka vedomostí“ študentov LF
Diskusia vo väčšine okruhov naznačila, že ide o zásadné otázky a ich rie

šenie vyžaduje dlhodobú a sústredenú spoluprácu. Výsledkom by malo 
byť ujednotenie definovaného rozsahu a skvalitnenie výučby predmetu. 
Všetci prítomní sa zhodli, že o týchto otázkach je potrebné dalej diskutovať 

Praktickým vyjadrením je vznik „Klubu prednostov biologických ústavov 
lekárskych fakúlt ČR a SR“ . Klub sa bude stretávať raz do roka systémom 
rotácie po jednotlivých pracoviskách. Svoje predstavy o výučbe predmetu 
budú predkladať dekanovi a akademickému senátu príslušnei LF na posú
denie a schválenie.

Prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc , 
doc MUDr Marián Bernadlč, CSc,
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K jubileu doc. I. Bédera Ozvena
V septembri oslavil svoje 60-ročné Jubileum doc. MUDr. Igor Béder, CSc., prednosta Fyziolo

gického ústavu LF UK.

Doc. I. Béder sa narodil 20. septembra 1944 
v Lukáčovcíach v Nitrianskom okrese. Jeho otec 
doc. Ján Béder bol vysokoškolským učiteľom, 
pracoval na Katedre slovenského jazyka a lite
ratury Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Stre
doškolské studium v Bratislavě ukončil skúškou 
dospelosti v roku 1961, štúdium medicíny na 
Lekárskej fakulte UK promóciou v roku 1967, Po 
vojenskej prezenčnej službe nastúpil na Fyzio
logický ústav LF UK dňa 5. októbra 1968 ešte 
v ére prof. J. Antala. Jeho postgraduálnym ško
liteľom bol prof. B. Brozman. Ašpirantúru ukončil 
obhajobou dizertácie „Lymfatická cirkulácia pľúc 
v podmienkach extrémnej hemodilúcie“ v roku 
1980. Docentom normálnej a patologickej fyzio
lógie sa stal v roku 1983, prednostom ústavu bol 
v rokoch 1986 -  1990 a je opäť od roku 1996. Ab
solvoval polročný študijný pobyt v Laboratoire de 
Physiologie na Univerzite Xavier -  Bichat v Paríži.

Pätnásť rokov odbornej asistentúry strávil jubi
lant predovšetkým výučbou fyziológie v rámci 
praktika. Praktický výcvik je dôležitou súčasťou 
medicínskej pedagogiky, lebo už od staroveku 
je medicína nielen vedou, ale i umením (ars et 
scientia medicinae). Doc. I. Béder má pre tento typ 
výučby osobitné predpoklady ako manipulačne 
veľmi zručný lekár, čo uplatňoval najmä pri ope
račnej príprave pokusných zvierat na demon
štrácie a neskôr i pri svojej výskumnej práci.

Od samého začiatku svojho profesionálneho 
pôsobenia prejavuje velkú starostlivosť o prípravu 
učebníc a učebných textov. Ako autor, spolu
autor a zostavovateľ sa podieľa na desiatke uce
lených didaktických spisov (2 z nich v anglickom 
jazyku pre zahraničných študentov). Na prvom 
mieste treba vyzdvihnúť jeho autorský podiel na 
prvej slovenskej učebnici „Lekárska fyziológia", 
do ktorej jubilant prispel piatimi kapitolami. V po
slednom roku bol zostavovateľom a autorom 
kapitol vo dvoch učebniciach -  „Výživa a dietetika“ 
a „Fyziológia človeka“ pre paramedicínske odbory 
vyučované na Lekárskej fakulte UK.

Výskumná práca doc. I. Bédera sa dlhodobo 
zameriava na problémy klinickej medicíny. Plne 
informatívne sú v tomto smere už názvy pro

jektov -  projektu VEGA „Zásobovanie organizmu 
kyslíkom u diabetických pacientov“ a „Štúdium 
mikrocirkulácie a zásobovania tkanív kyslíkom 
u pacientov s vybranými onkologickými ochore
niami“ . V posledných rokoch venuje pozornost 
membránológii červených krviniek, najmä elas
tickým vlastnostiam ich membrány. Spomenúť tre
ba i jeho odbornú a vedeckú spoluprácu s man
želkou MUDr. A. Béderovou, CSc., významnou 
slovenskou nutricionistkou. Jubilant vykazuje 
160 titulov publikácií v domácich i zahraničných 
periodikách a vyše sto prednášok, velká časf z nich 
bola prezentovaná na medzinárodných poduja
tiach. Je autorom a spoluautorom dvoch mono
grafických prác.

Záslužné je jeho účinkovanie v Československej 
a Slovenskej fyziologickej spoločnosti. Zastával 
v nich nielen funkciu člena výboru, ale i pod
predsedu, v súčasnosti je vedeckým sekretárom. 
Je členom viacerých zahraničných fyziologických 
spoločností -  francúzskej Societé de Physiologie, 
Federácie európskych fyziologických spoločností 
a Medzinárodnej únie fyziologických vied.

Doc. I Béder je hlavou početnej rodiny a otcom 
štyroch už dospelých detí. Všetci si podľa vzoru 
rodičov zvolili povolanie lekárov. Stal sa už i nad
šeným a vzorným starým otcom. Významným 
rysom jeho životného štýlu je telesná aktivita -  
pracovná i športová, čo u fyziológa nemôže pre
kvapovať. V študentských časoch bol výkonným 
volejbalistom, v strednom veku sa stal kľúčovým 
hráčom futbalového oddielu zamestnancov Lekár
skej fakulty UK. V dlhodobej tabulke strelcov mu 
patrí veľmi čestné miesto v jej hornej časti. Rád 
trávi s rodinou dovolenky a rozšírené dni pra
covného voľna na chalupe na rázovitom hornom 
Pohroní. Stimulujúca kombinácia náročnej práce 
vysokoškolského učiteľa a ušľachtilých foriem 
oddychu a regenerácie síl by mohli a mali byť 
zárukou dlhovekosti pri plnom zdraví a výkon
nosti, čo mu zo srdca všetci prajeme.

Výzva na ohlasy k článkom z predošlého 
čísla sa v decembrovom čísle Našej univerzity 
(NU) ešte nemohla ani z časových dôvodov 
naplnit'. Vzhľadom na Vianoce je totiž uzávier
ka tohto čísla len pár dní po doručení novem
brového čísla na pracoviská. Využijem takto 
vzniknutý priestor na netypické echo. Echo. 
v ktorom sa pokúsim glosovať to, čo by čita
teľom inak ostalo asi utajené -  niektoré oblasti 
diskusie (v poradí, ako odzneli) na zasadaní 
Redakčnej rady NU (1.12.2004). Ide o orgán, 
do ktorého nominoval dekan každej fakulty 
jej zástupcu. V drvivej väčšine členovia v rade 
pôsobia už dlhší čas.

Ad „Na to, akou je UK významnou inštitú
ciou, je  N U skromným časopisom Kedže 
bez väčšej diskusie (o zmysle, forme, výške, 
zákonnosti/ústavnosti) ľud krajiny slovenské/ 
prijal fakt, že sa tou či onou formou u nás 
platí už za všetko vrátane vzdelávania a zdra
votnej starostlivosti, iste nie je prekvapením, 
že ani NU „už“ nevzniká zadarmo. S úvahou 
jedného člena redakčnej rady uvedenou 
v podnadpise súhlasili všetci ostatní. Rovnako 
tak s následným postrehom, že ak sa niekde 
na UK uvažovalo o skoršom skončení semes
tra, lebo niet za čo kúrií, tak tažko očakávať zá
sadné navýšenie prostriedkov na kvalitnejšie 
tlačiarenské spracovanie NU. Do úvahy pri
chádzajú „netradičné‘  formy (spolufinancova
nia NU.

Ad „Zaveďme pravidelné r u b r ik y Uvažo
vali sme najmä o rubrikách Vzdelávanie, Ve
da, Personálie, Históha UK Publikácie, Šport 
A rozmýšľali sme aj nad existujúcim „Študent
ským perom“.

Ad „Dúfam, že k 20-temu výročiu 17-tehc 
novembra 1989 vyjde osobitné číslo NU“ - 
ak sme ho neboli schopní vydať k výročiu 
pätnástemu. „V láskavom oku výčitka nemá.'

Ad „Buďme kritickejší, reflektujme rôz
nosť názorov k vytipovaným témam : Pre
behla dobrá diskusia v intenciách editoriálu 
novembrového čísla. Budeme mať ambíciu 
hľadať pulzujúce témy. Najbližšie ponúkne
me zo skupiny najhorúcejšej -  ako sa UK 
na slovenskej úrovni snaží dosiahnuť, aby 
kritériá delenia prostriedkov zo štátneho roz
počtu medzi jednotlivé vysoké školy viac od
rážali ich reálny výkon vo vzdelávaní i výskume 
a ako chceme tento postoj premietnuť do kri
térií delenia prostriedkov medzi naše fakulty.

Ad „V tom článku nie je  všetko a dobre 
napísané“: Domnievam sa, že redakcia NU 
má právo rozhodnúť či článok zverejní alebo 
nie. Ak ho nezverejní, mala by vedieť svoje 
rozhodnutie zdôvodniť. Myslím si, že z pries
torových dôvodov môže redakcia článok 
(odporučit) skrátiť Som presvedčený, že ak 
redakcia rozhodne o zverejnení článku, ne
môže robiť obsahové zmeny v tom, čo nim 
chcel autor povedať a nad čim prebral zodpo
vednosť Ak sú autorove názory z akýchkoľ
vek dôvodov hodné diskusie, mali by sme si 
na ňu po odpubiikovani článku nájsť čas 
Vážime si dostatočne možnosť ktorú mame 
a využívame priestor, ktorý NU poskytuje na 
to, aby sme o svojich myšlienkach informovali 
presviedčali akademickú obec 7

Ad „Dajme NU na w e b Doteraz vraj exis
tovali prekážky organizačno-prevádzkovo-tech- 
nického rázu, pre ktoré NU nebola dostupne 
na webe. Ak sa nič mimoriadne nestane, 
januárové číslo by už dostupné byt maíc 
A hádam sa budú objavovať aj bonusy (poč
núc rokom 1955).

M. Dúbrava, prorektor UK

Ad multos annos!
Július Hájek a pracovníci 

Fyziologického ústavu LF UK

Rozlúčili sme sa s pánom docentom Breznenom
Dňa 16. novembra 2004 nás navždy opustil náš dlhoročný spolupracovník, vysokoškolský 

učiteľ a vedec, bývalý prednosta Ústavu telesnej výchovy a športu LF UK v Bratislave doc. 
PhDr. Gustáv Breznen, CSc. Odišiel, no zanechal na Lekárskej fakulte UK svojou celoživotnou 
prácou trvalý odkaz.

Doc. Gustáv Breznen pracoval na LF UK nepretržite 40 rokov -  od 1. 12. 1957 do 31. 8. 1997, predtým 
rok po ukončení vysokoškolského vzdelania pracoval ako učiteľ na strednej škole. Dňa 21. 6. 1968 
mu Vedecká rada FTVŠ UK udelila vedeckú hodnosť „kandidáta pedagogických vied“ , rigoróznu 
skúšku vykonal dňa 24. 4. 1973 taktiež na FTVŠ UK vo vednom odbore „teória vyučovania telesnej 
výchovy“ a bol mu priznaný titul PhDr. Po splnení náročných kritérií pre habilitácie bol dňom 1.12. 1979 
vymenovaný za docenta pre odbor teória a metodika telesnej výchovy.

Od 1. 1. 1984 bol ustanovený rektorom UK do funkcie vedúceho Katedry telesnej výchovy UK, 
pričom v tejto funkcii pokračoval aj po organizačnej zmene na LF UK, t.j. od 1. 9. 1988, kedy Ústav 
telesnej výchovy a športu prešiel z rektorátu na lekársku fakultu. Funkciu prednostu ústavu vykonával 
až do 31. 8. 1997, kedy odišiel do starobného dôchodku.

Vážený pán docent, ďakujem Ti nielen v mene dekana Lekárskej fakulty UK a menom je j ve
c/en/a, ďakujem Ti aj za seba a za všetkých učiteľov, lekárov a študentov, ktorým si venoval svoje 
celoživotné poslanie. Ďakujem Ti za prácu, ktorú si vykonal pre našu fakultu, našu univerzitu, pre 
nás všetkých. Naša spomienka na Teba sa spája s tými najkrajšími chvíľami spoločných špor
tových pobytov, rekreácií, športových podujatí. Dokázal si s vynikajúcim kolektívom nadšených 
spolupracovníkov pripraviť pre nás množstvo nezabudnuteľných chvíľ, krásnych zážitkov v naj
krajších kútoch Slovenska. Tvoj odkaz budeme opatrovať v našich srdciach.

Česť Tvojej pamiatke!
Marián Bernadič
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Študentským perom

Naj... do nového roka
Koniec roka je vždy zaujímavou udalostbu. 

Štátnici, umelci, športovci a iné „ osobnosti“ 
nám želajú všetko .na j“ do nového roka. Mno
hí sa púštajú do bilancii. Mňa to chytá tiež. 
V hlave si zbežne premietam film posledného 
roku, hľadám v ňom, čo vyšlo, čo sa nepo
darilo. Je to zvláštne obdobie...

Chodím mestom, chvíľami po snehu, chví
ľami po mlákach, vyhýbam sa davom ľudí, 
mrznem a rozmýšľam. Ako som pred rokom 
videl svoju budúcnosť? Vedel som, čím chcem 
byť? Z týchto otázok logicky vyplýva jedna 
priliehavá, ale o to krutejšia, som taký? Ešte 
sa mi síce nestalo, že by mi po tejto seba- 
reflexii bolo ,na slučku", ale vždy ma pochyb 
akási nostalgia. Všetky tie premárnené plá
ny... Niečo sa nepodarilo, lebo sa to naozaj 
nedalo, niečo som pokazil ja sám, najviac 
ma však mrzí to, o čo som sa ani nepokúsil.

Čim som chcel byť? Každoročne si odpo
vedám, že som chcel byť iným. Odlišovať sa 
od davu, ktorý koná len preto, lebo tak kona
jú aj ostatní. Dúfal som, že k nemu už o rok 
patriť nebudem, opájal som sa svojou budú
cou nezávislosťou, veril som v ňu. Zrazu však 
pocítim teplo obchodného domu a zdesím 
sa. Príde ten nepríjemný, ale o to prirodze
nejší'pocit, že ja vlastne patrím sem, že v pod
state rád nakupujem a veľmi sa teším, ako 
dám svojim milovaným darčeky, na ktoré som 
šetril počas celého roka. Samozrejme, nič 
originálne, hlavná je  cenovka...

Po tom všetkom mám v hlave len jednu 
otázku, kto som ja? Som členom davu?! Nim 
som nikdy nechcel byť. Tak si veľmi želám, 
aby sa to vdálšom roku zmenilo a o rok 
budem iný, snáď...

Matúš Krčmárík

Pýtali sme sa študentov za vás:

Študentské dotazníky nie sú trstenicou na učiteľov

Už niekolko rokov sa na jednotlivých fakultách Univerzity Komenského hovorí o študentských 
dotazníkoch. Anonym ná anketa, ktorá by mala kom plexne hodnotiť kvalitu štúdia na katedrách, 
je síce už tri roky k dispozícii študentom, ale, bohužiaľ, systematicky nefunguje. Vedeniu 
univerzity, ako aj fakultám a katedrám, stále chýba spätná väzba od študentov. Svedčí o tom  aj 
chabý záujem o novú verziu univerzitného dotazníka, ktorý si môžu fakulty prispôsobiť svojim 
predstavám. „Z celkového počtu približne 26 000 študentov Univerzity Komenského využila túto 
možnosť reakcie asi stovka pos lucháčov, tvrdí doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc., prorektor pre 
rozvoj univerzity, ktorý zastrešuje staro-nový projekt študentských dotazníkov. Ten je súčasťou 
univerzitného systému na zabezpečenie kvality výučby Reflexia študentov je v tom to procese 
nesmierne dôležitá. »Zatiaľ sa nám nepodarilo našich poslucháčov presvedčiť, že je  to v ich 
záujme. Kvalita štúdia totiž v podstatnej miere závisí aj od  ich postoja a prístupu, "  pokračuje pro 
rektor.

Chápanie dotazníka sa zo strany študentov často zužuje iba na hodnotenie učiteľa To je 
však len jednou zo štyroch častí ankety. Ďalšie tri zahŕňajú názory na užitočnosf a prínos 
predmetu v celom kontexte študijného odboru, obsah jednotlivých predmetov a kurzov, ako a| 
fakt, či konečný výsledok zodpovedá predstavám jednotlivca. V neposlednom  rade je tu aj 
priestor na osobné stanoviská študenta. Dotazník je striktne anonymný, čo nebráni byt adresný 
Aj preto sú organizátorm i takýchto ankiet v európskych krajinách poväčšine samotní študenti 
Tí však nemôžu očakávať okamžitú zmenu a vyvodenie dôsledkov zo strany katedry Konečným 
výsledkom  dotazníka to tiž  nie je prepustený učiteľ! .A j vyuču júci by mal dostať druhú šancu 
V žiadnom  prípade nemienime zaviesť ich  verejný pranier. Základným cieľom je  skvalitniť vzdelá 
vanie. Dotazník n ie je  trstenica na učiteľov," domnieva sa doc. Ostrovský

Systém je vymyslený. Nový dotazník odsúhlasilo kolégium rektora. Univerzita zvažuje a| jeho 
elektronickú verziu. Katedra sociológie FiF UK, ako odborný garant projektu, je popravena štu 
dentské dotazníky spracovať a nezávisle vyhodnocovať Jednotlivé katedry by dostali konkrétne 
výsledky, fakulta celkový obraz a vedenie univerzity všeobecný prehľad Chýba už iba partnei 
v hre -  študenti. .Vyzyvam našich poslucháčov, ale a/ absolventov, aby sa aktivně dožadovali 
te jto  možnosti. Ak nebudú mať laxný prístup, môžu vlastnými názormi p risp ie ť k skvalitneniu 
výučby a ponúkaných študijných programov, uzatvára prorektor Ivan Ostrovsky

Juraj Sedlak

Nie sú Hari Natal ako Vianoce

Svet je príliš velký, aby bol vo všetkom jednotný. Okrem neustálych bojov prináša aj prijemné veci, 
rozmanité kultúry a ich zvyky, ktoré v týchto končinách považujeme za .podivné“ . Ani oslavy Vianoc 
nie sú také jednoznačné. Vedia priniesť viac originality i pokory, ako by sme si my vedeli predstaviť. 
Priblížme si niektoré.

Kedy začínate nakupovať darčeky pod via
nočný stromček?

Znamenajú pre vás nákupy stres alebo chvíle 
pohody?

Zuzka (20), Filozofická fakulta UK
-  Nakupujem v podstate stále. Darčeky nielen na 

Vianoce, ale aj na iné sviatky, mám vždy v pred
stihu. Pre svojho frajera mám prekvapenie pod 
stromček prichystané už od augusta

No, kedže mám všetko nakúpené dopredu, stres 
pred Vianocami ani nepociťujem. Skôr pomáham 
ostatným, ktorí si to nechali na poslednú chvíľu.

Peter (22), Fakulta telesnej výchovy a športu UK
-  Darčeky kupujem dva týždne pred Vianocami 

a posledný deň pre Štedrým večerom. To zname
ná stres, nie pohodu.

Lukáš (23), Pedagogická fakulta UK
-  Darčeky nakupujem 23. -  24. decembra spo

lu s bratom. Je to naša rodinná tradícia. Vtedy nás 
to vlastne aj baví, lebo sa smejeme na ľudoch, 
ktorí nervózne pobehujú okolo. Inak pre mňa náku
py znamenajú neuveriteľnú otravu.
Lubka (20), Právnická fakulta UK

-  Nakupovať zaó'nam vtedy, ked ma už presta
ne baviť rozčuľovať sa nad tým, že v každom 
obchode je vianočná výzdoba a rozhodnem sa mať 
sviatočnú náladu. Býva to väčšinou začiatkom de
cembra. Nikdy však nekúpim nič skôr ako 18. 12. 
Dlho mi trvá, kým vyberiem ten správny darček.

Ked nakupujem darčeky, sú to pre mňa chvíle 
pohody. Snažím sa preto šetriť celý rok, aby som 
ich mohla sponzorovať.

Lenka Ďurajková

India
Obyvateľstvo Indie tvoria predovšetkým hinduisti, 

čo znamená, že Vianoce v našom ponímaní ne
poznajú. Hod deti nie sú ukrátené o zimné prázd
niny, dospelí sú na tom horšie, voľno majú iba 
25. decembra. Tento deň je u nich považovaný za 
deň Vianoc.

Podobným sviatkom, najväčším pre hinduistov, 
je Diwali, oslavovaný v novembri. Podľa legendy 
sa jeden z bohov vydáva po stopách démona, 
ktorý mu uniesol manželku na Srí Lanku. Ako 
všetky príbehy v Indii, u nás i v Hollywoode, aj ten
to sa končí víťazstvom dobra nad zlom, ked je 
démon zabitý a boh sa šťastne vracia so ženou 
domov. Počas tohto obdobia sú ulice a príbytky 
vysvietené, jxrupratované, vymaľované. Ľudia ne
chávajú otvorené všetky dvere, aby mohli bohovia 
vojsť dnu a priniesť blahobyt a šťastie.

Japonsko
Napriek tomu, že v Japonsku verí v Ježiša Krista 

iba jedno percento obyvateľstva, vonkajšie via
nočné zvyky sa dodržiavajú. Ľudia zdobia domy 
a obchody dekoráciami, dávajú si darčeky. Do
konca majú vlastného japonského Mikuláša, 
alias Hoteioshaa, ktorý chodí do každého domu 
a obdarúva deti. Aby aj mladšie japonské gene
rácie mali motiváciu poslúchať, Hoteiosha dis
ponuje očami aj vzadu. Preto sa v tomto období 
musia správať tak, akoby bol nablízku. Japonsko 
je príkladom, ked sí ľudia presadia to, čo im je 
príjemné, aj navzdory rozdielnosti kultúr a nábo
ženstiev.

Rusko
Štedrý deň v Rusku je obyčajným pracovným 

dňom, pretože pravoslávne Vianoce pripadajú na 
január. Krajina s velkou históriou mala k tomuto 
sviatku pôvodne mnoho zvykov. Všetky časom 
upadli do zabudnutia, pretože v roku 1918 vtedaj
šia vláda Vianoce zrušila, čo sa postupne priho
dilo aj dalším príjemným veciam. Namiesto toho 
sa viac oslavuje Nový rok s darčekmi od Deda 
Mráza, ktorý prichádza na saniach so slečnou 
Snehulienkou až zo vzdialenej Čukotky.

M exiko
Vianoce sú cirkevným sviatkom, zachovávajú

cim sa predovšetkým na dedinách ako oslava 
narodenia Krista. Stromčeky sú tu zriedkavé, pre
tože sa dovážajú až z dalekej Kanady a môžu si 
ich dovoliť len veľmi bohatí ľudia Napriek tomu 
patria tieto oslavy v kresťanskom svete medzi naj
veselšie a najhlučnejšie. Po odohranom príbehu 
o Márii a Jozefovi nasleduje vždy oslava pre deti 
Prechádzajú celým domom so sviečkami a s kole
dou na perách, klopú na dvere, zamknuté ako 
srdcia mnohých ľudí, až kým nenájdu tie odomk
nuté Za nimi je zlatý klinec programu, nádoba 
s cukríkmi. Musia ju rozbiť a povyberať si. čo sa 
im z hračiek a sladkostí najviac páči Aj tu platí, že 
rýchlejší vyhráva a kto si nestihne vybrať, musí 
čakať na novú príležitosť celý rok

Slovenské Vianoce netreba predstavovať, hoci 
každý do nich vnesie kus seba samého

Zuzana Madarová

Stranu pripravili študenti 2. roč. žurnalistiky na FiF UK pod vedením Radoslava Tomáša


