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NASA UNIVERZITA
Prof. MÜHENDER: Osobne želám Centru európskych štúdií UK, aby na Slovensku
prispelo k vytvoreniu európskeho myslenia a povedomia a snád
čiastočne aj ku kritickej občianskej sebareflexii
O t v o r e n i e a n a s t á v a j ú c a činnosť C e n t r a e u r ó p s k y c h štúdií U K bola
p r e d m e t o m t l a č o v e j konferencie, ktorú rektor U K prof. D e v í n s k y zv ol al
d ň a 22. j a n u á r a 1997. N a konferencii s a zúčastnili prof. J. Múllender
z E u r ó p s k e j k o m i s i e EÚ, riaditeľ C e n t r a prof. MUDr. J. Š v e c , DrSc.,
riaditeľ C i t y University, Bellevue, U S A , v Bratislave Ing. J. R e b r o a d e k a n
C i t y U n i v e r s i t y Dr. Keith C . Gutiérrez.
"Centrum európskych štúdií vzniklo na
UK v súlade so štrukturálnymi zmenami,
ktorými prešli európske vysoké školy po
skončení druhej svetovej vojny. Európske
štúdiá sú súčasťou programov velkých
vysokých škôl a to nielen v Európe, ale aj
v zámorí a ich úlohou je rozšiřovat vedo-

"Keď sa Sokrata
opýtali,
odkiaľ
pochádza,
pove
dal, že je občanom
sveta;
považoval
sa
totiž
za
obyvateľa
vesmíru."
Cicero

mosti o postupe integračného procesu
v Európe, ktorý zaručuje bezpečnost
a prosperitu pre všetkých obyvatelov
tohto regiónu", povedal riaditeľ Centra
prof. Švec
Prof. Müllender zdôraznil záujem Európ
skej komisie EÚ o vznik Centra a dodal, že
sa hľadajú cesty, ako bude môcť Európska
komisia najmä prostredníctvom programu
PHARE finančne podporiť program európ
skych štúdií na UK.
Spoluprácu s Centrom európskych štúdií
UK privítal aj Ing. Rebro, riaditeľ americkej
školy City University, ktorá má už dnes
pobočky po celom svete a cieľom jej pôso
benia na Slovensku je výchova globálneho
manažéra podľa programov modifikova
ných na podmienky zjednocujúcej sa
Európy.

Prof. J. Müllender
Prvý semester Centra európskych štúdií
UK otvoril prof. Müllender d ň a 12. februára
1998 prednáškou na tému História Európ
skej únie
(jh)
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Začala činnosť Centra európskych štúdií Univerzity Komenského
S o s ú h l a s o m A k a d e m i c k é h o s e n á t u U K zriadil 1. februára 1997 rektor U K prof. D e v í n s k y
C e n t r u m e u r ó p s k y c h štúdii Univerzity K o m e n s k é h o , a k o ú č e l o v é z a r i a d e n i e v e d e c k o - p e d a g o g i c k o - i n f o r m a č n é h o t y p u b e z p r á v n e j subjektivity. S í d l o m C e n t r a j e n o v o r e k o n š t r u o v a n á
u n i v e r z i t n á b u d o v a n a Ž i ž k o v e j ul. 2 v Bratislave, u ž p r i p r a v e n á n a kolaudáciu. Riaditeľom
C e n t r a e u r ó p s k y c h š t ú d i í U K j e prof. MUDr. J u r a j Š v e c , DrSc.
S myšlienkou, založiť na Univerzite Komenského celouniverzitné pracovisko zaoberajúce sa európskymi štúdiami, prišiel prof.
Švec ako rektor UK už v októbri 1995, no realizácii návrhu bránil
predovšetkým chronický nedostatok finančných zdrojov. Napo
kon sa však akademický senát rozhodol podporiť zriadenie Cen
tra európskych štúdií UK aj napriek chýbajúcim finančným
prostriedkom. Univerzita Komenského poskytla Centru svoju
nádhernú historickú budovu na Žižkovej ulici v Bratislave, zabez
pečí aj financovanie jej prevádzky. Na schopnostiach Centra
ostáva získať ďalšie finančné zdroje na svoj rozvoj z rôznych
grantov, spoluprác a nadácií. Vďaka prof. Švecovi, vtedajšiemu
rektorovi UK, sa podarilo presvedčiť v novembri 1995 DGXII
(Directorate-General XXII) Európskej komisie, aby zaradila ako
jednu z hlavných priorít programu TEMPUS pre obdobie
1998-2000 podporu univerzitných európskych štúdií v pridruže
ných krajinách EÚ. Univerzita Komenského participuje už od
roku 1994 na programe TEMPUS "Európska integrácia v rámci
medzinárodného systému" spolu s európskymi univerzitami
v Madride, Aix-en-Provence, Geneve a Bradforde.

Ciele Centra európskych štúdií UK
Pre budúci školský rok plánuje Centrum vytvoriť na Univerzite
Komenského integrovaný multidisciplinárny študijný program eu
rópskych štúdií. V prvej etape sa Centrum sústredí na vytvorenie
dvojročného nadstavbového magisterského štúdia tak, aby si
študenti rozličného bakalárskeho štúdia mohli európske štúdie
vybrať ako svoju špecializáciu.
Súčasne Centrum predpokladá zriadenie formy európskych
štúdií pre ďalšie vzdelávanie zamestnancov štátnej a verejnej
správy na všetkých úrovniach, ako aj pre záujemcov z podnika
teľskej sféry a rozličných nevládnych organizácií.

Počíta sa aj s vytvorením knižnice Centra, ktorá bude sústreďo
vať všetku potrebnú odbornú literatúru týkajúcu sa problematiky
európskych štúdií ako aj významné dokumenty súvisiace s eu
rópskou integráciou.
Univerzita Komenského ako najstaršia a najväčšia slovenská
univerzita má vo svojom akademickom zbore jedinečný a obrov
ský potenciál odborníkov pre európsku problematiku. Preto
úlohou Centra bude využit a koncentrovať tento potenciál pre
praktické potreby našej spoločnosti spojené s predstupovou
stratégiou Slovenska do Európskej únie Pritom pôjde rovnako
o pedagogickú ako aj výskumnú prácu, pretože len tak bude
možné vychovať novú generáciu odborníkov na problematiku
európskej integrácie.
Za celkom samozrejmú sa považuje spolupráca s domácimi
ako aj medzinárodnými inštitúciami zaoberajúcimi sa európskymi
štúdiami a problematikou európskej integrácie
Interná štruktúra Centra sa bude postupne konštituovať
na základe niekolkých okruhov problematiky európskei integra
cie:
1. Európska integrácia a s ňou súvisiace politické a organizačné
aspekty
2. Európska civilizácia
Otázka širších súvislosti európske) integrácie, problema
tika multikulturálností, komunikácie, nacionalizmu, xenofóbie
európskych kultúrnych dejín
3. Európske právo
Legislatívne aspekty integrácie a medzinárodného prava
4 Ekonomická európska a medzinárodná integrácia
Spoločný európsky trh, mena a globálny medzinárodný ob
chod.
5. Ľudské práva a štatút európskeho občana.

cAby QJds úsmev nikdy neopustit..
Prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc.,
rektor Univerzity Komenského v ro
koch 1991-1997, oslávil v januári
1998 okrúhle životné jubileum 60 rokov. Pri tejto príležitosti mu
rektor UK prof. Devínsky udelil Pa
mätnú zlatú medialu UK ako ocene
nie dlhoročnej významnej vedeckej
a výchovno-vzdelávacej činnosti, za
významný prínos k rozvoju Univerzi
ty Komenského a ako prejav vdäky za výrazné zviditeľnenie mena
Univerzity Komenského v celosveto
vom meradle.

"S excelenciou pánom profesorom Švecom som začal spolupracovat' pred 8 rokmi,
vtedy, keď sa lámali staré pravidlá a nastoľo
vali nové. Keď v tých vibrujúcich, nervóz
nych ale aj nadšených a nádejných dňoch
stačilo veľmi málo na to, aby sa veci vymkli
spod kontroly A vtedy bolo nesmierne dôle
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žité, aby človek vrodeným inštinktom cítil,
ktorý krok je správny. Preto podľa môjho
názoru najväčšia zásluha prof Šveca ne
spočíva iba vtom, že za jeho pôsobenia
ako rektora UK sa takmer zdvojnásobil
počet študentov našej Alma mater, že si
Univerzita udržala a upevnila svoju vedúcu
pozíciu v systéme slovenského vysokého
školstva, že sa presadila aj na medzinárod
nom poli v konkurencii ostatných európ
skych škôl, že vždy stála na čele zápasu
o akademické práva a slobody a že v týchto
zápasoch len zvýšila svoj lesk Ale jeho najväčšia zásluha, nazdávam sa, spočíva
v tom, že viedol Univerzitu práve po tej jem
nej а jedinej možnej hrane porozumenia,
tolerancie a demokracie tak, že ak sa dnes
obzrieme spát', vidíme našu Alma mater
nepoškvrnenú a čistú. To dnes nielen pre
blízku, ale aj ďalekú budúcnosť Univerzity
znamená, podľa môjho názoru, ešte ťažko
doceniteľný kapitál.'
(Zo slávnostného príhovoru rektora UK
prof. Devínskeho.)

EURÓPSKA INTEGRÁCIA
Úvodný kurz Centra európskych štúdií UK
pre letný semester 1997/98 (v anglickom jazyku)
Kordinátori kurzu: Prof. J. Švec a doc. P. Sýkora, Centrum európskych štúdií UK
•Európska integrácia" je jednosemestrový kurz, ktorého cieľom je uviest Študentov do
celej Šírky problematiky európskych Štúdií. Tento interdisciplinárny kurz bol pripravený tak,
aby odborníci z rôznych oblastí poskytli študentom náčrt histórie, organizačnej štruktúry,
politických inštitúcií, legislatívy a civilizačných aspektov procesu európskej integrácie.
Súčasne im poskytne možnosť orientovat sa v problematike európskych štúdií, zoznámiť sa
s prednášajúcimi a vďaka tomu si informovaneišie vybrať niektorý zo špeciálnych kurzov
európskych štúdií v ďalšom semestri podfa vlastného odborného zamerania Kurz je mimo
riadne vhodný nielen pre študentov ekonómie, sociálnych a politických vied, práva, žurna
listiky, ale aj pre absolventov univerzit, ktorí pôsobia vo verejnej a štátnej správe, v súkrom
nom sektore alebo v rôznych nevládnych organizáciách - teda na pracoviskách, ktorých sa
problematika integrovania Slovenska do európskych a transatlantických štruktúr už dnes
bezprostredne dotýka. Kurz budú navštevovať tiež študenti City University, Bellevue, USA
na Slovensku v rámci spolupráce medzi Univerzitou Komenského a City University.
Kurz 'Európska integrácia" pozostáva z 12 štvorhodinových blokov, ktoré sa budú konať
vždy vo štvrtok, v čase od 14.00 do 18.00 hod. Otvorenie kurzu a prvá prednáška sa
uskutočnia 12. februára 1998.
Sústredenie vyučovania každý týždeň do štvorhodinového bloku bolo zvolené preto, aby
sa kurzu mohli zúčastniť študenti všetkých fakúlt Univerzity Komenského, ktorá tento čas
rezervovala pre výberové celouniverzitné prednášky Vnútorná organizácia štvorhodinové
ho bloku (prednáška, seminár, videoprojekcia, diskusia) je ponechaná plne v kompetencii
vyučujúceho.
Dočasne bude v tomto semestri vyučovanie prebiehať v priestoroch City University,
ktoré sa nachádzajú v objekte Farmaceutickej fakulty UK. Od jesene 1998 sa bude výuka
už konať vo vlastných priestoroch Centra európskych štúdií UK na Žižkovej ul. v Bratislave
Výuka sa bude uskutočňovať v anglickom jazyku a pre študentov Univerzity Komen
ského je bezplatná.
BLIŽŠIE INFORMÁCIE VAM POSKYTNE PEDAGOGICKÉ ODDELENIE RUK,
ŠAFÁRIKOVO NÁM. 6, 818 06 BRATISLAVA, TEL.Č.: 364 412

Program kurzu
1. História Európskei únie (12. 2. 1998)
Prot. J. Múllender (Európska komisia)
2. Interná organizácia a riadenie Európskei
únie (19. 2 1998)
Prof. J. Švec (Centrum európskych štú
dií UK)
3. Európsky sociálny štát (welfare state):
koncepcia, reálna politika a výsledky
(26. 2. 1998)
Doc. I. Radičová (Katedra politologie FIF
UK)
4. Integrácia Slovenska do západného bez
pečnostného systému (5. 3. 1998)
PhDr. I. Samson (Výskumné centrum Slo
venskej spoločnosti pre zahraničnú politi
ku)
5. Európska politická kultúra (12. 3. 1998)
Doc. S. Miháliková (Katedra politologie
FIF UK)
6. "The Green Paper' a európske informač
no-komunikačné systémy (2. 4. 1998)
Doc. L. Harach (Ústav informácií a prog
nóz MŠ SR)
7. Trans-európske partnerstvo vo vzdeláva
ní a kultúre (9. 4. 1998)
Dr. Helene Le Sage (British Council, Brati
slava)
8. Podnikanie a spoločnosť v európskom
spoločenstve (16. 4. 1998)
Prof. J.D. Gail Ludvigson a Scott Mason
(City University, Bellevue, U S A )
9. Ústavné a trestné právo v krajinách Eu
rópskej únie (23. 4. 1997)
Prof. V. Mathern a doc. P. Kresák
(Právnická fakulta UK)
10. Medzikulturálna komunikácia
(30. 4. 1998)
Doc. E. Růžičková (Katedra jazykov a kul
túr Východnej Ázie FIF UK)
и Stredoeurópska kultúra: semiotický prí
stup (7. 5. 1998)
Mgr. M. Kanovský (Katedra filozofie a de
jín filozofie FIF UK)

12. Antropologický prístup k sociálnemu
správaniu v Európe
Doc. P Sýkora (Centrum európskych
štúdií UK)

Ďalší prednášajúci:
Doc. V. Strážnická (veľvyslankyňa SR pri
Rade Európy v Štrasburgu,)
Doc. S. Szomolányiová (Katedra politolo
gie FIF UK)
T. Papp (Institute on East Central Europe,
Columbia University)

Laureát Ceny vydavateľstva
SLOVENSKÝ SPISOVATEĽ
za rok 1997
z Univerzity Komenského
J e d n ý m z d v o c h laureátov najstar
šej a o d roku 1963 nepretržite udeľo
v a n e j literárnej c e n y - C e n y v y d a v a 
teľstva S l o v e n s k ý spisovateľ - z a rok
1997 sa stal v januári t r . a j doc. PhOr.
J á n Zambor, CSc., z katedry sloven
skej literatúry a literárnej v e d y Filozo
fickej fakulty UK. D l h o r o č n ý prekla
dateľ svetovej p o é z i e , literárny v e d e c
a básnik b o l o c e n e n ý z a p r e k l a d diela
S v ä t é h o J á n a z Kríža - 2 i v ý p l a m e ň lás
ky. Z a v l a ň a j š í ú s p e š n ý rok v y š l o v o v y 
davateľstve S l o v e n s k ý spisovateľ s p o l u
91 titulov, z t o h o 2 0 k n í h o d p ô v o d n ý c h
autorov, z ktorých b o l i v y b r a n í a j d v a j a
tohtoroční laureáti

0 ŠPECIÁLNEJ EDUKÁCII
Konferencia s m e d z i n á r o d n o u účas
ťou n a t é m u "Interdisciplinárne prístu
py v špeciálnej edukácii" začala sa
23. januára 1998 na p ó d e Pedagogic
kej fakulty U K v Bratislave J e j tažiskov o u t é m o u b o l s ú č a s n ý stav špeciálnej
p e d a g o g i k y detí, m l á d e ž e , a l e a j d o s p e 
lých s o š p e c i á l n y m i potrebami. Autori
projektu zaradili d o p r o g r a m u a j prob
lematiku ľudí d r o g o v o závislých, dlho
d o b o z d r a v o t n e o s l a b e n ý c h , a k o aj
p r á c u s n a d a n ý m i deťmi. Súčasťou kon
ferencie b o l o päť p r a c o v n ý c h dielní,
v ktorých odborníci z Maďarska, Č e s k e j
republiky a S l o v e n s k a d e m o n š t r o v a l i rogeriánsky partnerský prístup k edukácii.
t a n e č n ú terapiu, dermatoterapiu, muzikoterapiu a arteterapiu.
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Majster jazyka v ÚJOP UK
Na pôde ÚJOP UK privítal riaditeľ doc. PhDr. Anton Gajdoš,
DrSc., v prvých dňoch nového roka popredného prekladateľa
umeleckej literatúry PhDr. Blahoslava Hečka. Inšpiráciou pre
toto stretnutie bola okrem výnimočnej osobnosti pána Hečka
aj jeho nedávno získaná Národná prekladateľská cena, ktorú
udellije za najväčšie zásluhy pri prekladaní talianskych lite
rárnych diel do cudích jazykov talianska vláda a odovzdáva
ju na osobitnom ceremoniáli prezident Talianska.

NEZAMESTNANÍ ABSOLVENTI
UNIVERZITY KOMENSKÉHO
Už viackrát zo strany predstaviteľov Štátnej spiávy padla na adresu
vysokých škôl poznámka, že •vyrábajú* nezamestnaných absolven
tov. Vlani na jeseň dokonca premiér vlády SR V. Mečiar na stretnutí
s rektormi slovenských vysokých škôl spomenul prebytok lekárov, až
o 2000, a naznačil, že vláda uvažuje o zrušení jednej lekárskej fakul
ty. I keď akademickí funkcionári majú na vec iný názor, vytvára|ú im,
prirodzene, tieto konštatovania vrásky na čele. C o teda hovoria čísla?
Oficiálna štatistika Náiodného úradu práce k 31 5. 1997 evidovala
861 absolventov vysokých škôl. vrátane absolventov bakalárskeho
štúdia. (Podľa zákona č. 387/1996 Z z. o zamestnanosti absolventom
školy na účely tohto zákona je občan po dobu jedného roku od
skončenia sústavnej prípravy na povolanie ) V tom sú zahrnutí absol
venti, ktorí sa nezamestnali do 3 mesiacov, 4 6 mesiacov, 7 9 mesia
cov a 10-12 mesiacov. Pre úplnosť - z celkového počtu evidovaných
nezamestnaných absolventov vysokych škôl bolo 556 nezamestna
ných mene] ako tri mesiace (65%) a celkový podiel žien tvoril 61 %
Z úhrnu nezamestnaných absolventov vysokých škôl (z 861 osôb)
takmer 27% (229) vlastnili diplom Univerzity Komenského To je síce
najviac zo všetkých slovenských vysokých škôl, ale pochopitelné
vzhľadom na najvyšší počet študujúcich na te|to škole

Prehľad o počte evidovaných nezamestnaných absolven
tov UK (vrátane bakalarskeho štúdia) podlá jednotlivých
študijných odborov k 31. 5. 1997:

Prvého Slovaka, ktorý vlastni "malu Nobelovu cenu" - takýto
prívlastok si vyslúžila v literárnych kruhoch - sme dokonale vy
spovedali na viac ako trojhodinovej besede. Náš hosť si získal
mimoriadnu pozornosť všetkých prítomných. Neuveriteľne dyna
mický a temperamentný prejav 82-ročného muža, ktorý sa aj tu
prejavil ako dokonalý majster nielen slovenského jazyka, oslovil
najmä frekventantov rekvalifikačného kurzu Spoločnosť a komu
nikácia a deti našich krajanov. Prostredníctvom svojich kníh Dob
rodružstvo prekladu a Nehádžte perly sviniam zaujímavo priblížil
prácu prekladateľa, predovšetkým pri lúskaní ťažkých preklada
teľských orieškov, ktoré pri tejto práci predstavujú najmä slovné
hry, metafory, figúry, príslovia a porekadlá, poodhaľujúc rôzne
záludnosti, ale i humorné skutočnosti zo zákulisia umeleckého
prekladu. Súdiac podľa ľudskej a tvorivej atmosféry, ktorá vládla
počas besedy, plánujeme v podobných stretnutiach pokračovať
aj v budúcnosti. Veď priamy kontakt s významnými osobnosťami,
ktoré svojou prácou vytvárajú kultúrne mosty medzi zahraničím
a Slovenskom, môže byť mladým ľudom pre vzbudenie záujmu
a chutí k sebazdokonaľovaniu len osožný.
Mgr. Darina Kováčiková
ÚJOP UK
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Fyzikálno-matematické vedy
Geologické vedy
Geografické vedy
Chemické vedy
Biologické vedy
Ochrana životného prostredia
Baníctvo a banícka geológia
Technická chémia
Lekárske vedy
Farmaceutické vedy
Zdravotníctvo
Filozofické vedy
Ekonomické vedy
Ekonomika a organizácia, obchod a služby
Právne vedy
Piblicistika, knihovníctvo, a ved.informácie
Filologické vedy
Vedy o telesnej kultúre
Pedagogické vedy
Učiteľstvo
Psychologické vedy
Vedy o umení
Celkom:

6
4
3
6
9
5
2
1
109
6
1
8
7
1
11
1
3
3
11
27
2
3
229

Na prvý pohľad je zrejmé, že takmer polovica z nezamestnaných
absolventov UK (109) bola promovaná na jej lekárskych fakultách
Pri interpretácii tohto faktu odborníci zdôvodňujú, že je ovplyvnený
neochotou mladých lekárov odíst za prácou do sféry primárnej lekár
skej starostlivoasti mimo väčších mestských centier, naima Bratisla
vy. Aké sú dôvody druhej naiváčšej skupiny učiteľov a právnikov,
keď prax potvrdzuje ich nedostatok?
Po Univerzite Komenského najviac nezamestnaných absolventov
vykazovala k uvedenému termínu Ekonomická univerzita v Bratislave
(118), Prešovská univerzita v Prešove (110) a STU v Bratislave (92)
Ak zoberieme do úvahy, že podľa univerzitnej štatistiky bolo na UK
v roku 1996 promovaných 2 656 absolventov so slovenským štát
nym občianstvom, tak do polroka po ukončení školy na základe
údajov úradov práce bolo nezamestnaných 187 absolventov UK
približne 7%.
Otázka znie: je to veľa, či málo? Redakcia Našej univerzity priví
ta odpoveď nielen na položenú otázku, ale aj ďalšie názory a sta
noviská k údajom o nezamestnanosti absolventov vysokých ikôl.
Pre zau|ímavosf a porovnanie možno doplnit, že k 30 9 1997. teda
po ukončení školského roka 1996/97, bolo na úradoch práce evido
vaných 2 589 absolventov vysokých škôl vrátane bakalárskeho Stú
dia. z nich 532 absolventov Univerzity Komenského
J. Hinnerová

O 5-ročnom magisterskom štúdiu ošetrovateľstva na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine sme už Informovali
akademickú verejnosť na stránkach Našej univerzity v júni 1997. Na prahu r. 1998 nám prichodí informovať o ďalšej význam
nej historickej udalosti - o položení základov postgraduálneho vzdelávania v tomto študijnom odbore.

Univerzita Komenského položila základ postgraduálneho školenia
v magisterskom štúdiu ošetrovateľstva
Prečo považujeme PGŠ v odbore ošetro
vateľstvo za historický medzník hodný širo
kej akademickej publicity? Odpoveď si
vyžaduje stručnú rekapituláciu vývoja toho
to humanistického odboru u nás, ktorý
je popri lekárstve nepostrádateľný pre
"udržiavanie a zlepšovanie zdravia, preven
ciu chorôb, starostlivosť o chorých a reha
bilitáciu postihnutých".
Ošetrovateľstvo bolo u nás rovnako ako
v mnohých iných častiach sveta dlho do
ménou charitatívneho pôsobenia rádových
sestier. Jeho sekularizácia za bývalej Čes
koslovenskej republiky spolu s rozvojom
stredného zdravotníckeho školstva bola na
vysokej svetovej úrovni K ďalšiemu zlomu
dochádza začiatkom 50-tych rokov, kedy
sa po zrušení a rozpustení rádov vtedajším
režimom vynorila akútna potreba vzdelania
civilných sestier - ošetrovateliek. Vysoko
školské vzdelávanie, najmá pedagógov
ošetrovateľstva, prevzala potom na dlhú
dobu filozofická fakulta. Na začiatku
90-tych rokov prijíma ponuku organizova
nia vysokoškolského vzdelávania v ošetro
vateľstve Jesseniova lekárska fakulta UK
v Martine, z ktorej dosiaľ odišlo už takmer
50 vysokoškolsky vzdelaných absolventov
s titulom magister (Mgr.). Z týchto absol

ventiek už 4 patria k pedagogickému
personálu našej fakulty. Po Martine sa
v školskom roku 1992-93 otvára bakalárske
štúdium
v odbore ošetrovateľstvo aj na
ďalšej slovenskej Lekárskej fakulte UPJŠ
v Košiciach. Tretie vysokoškolské centrum
pre ošetrovateľstvo je Trnavská univerzita,
kde sa otvorila Fakulta ošetrovateľstva a so
ciálnej práce, na ktorej v školskom roku
1993-94 začali externe študovať ošetrova
teľstvo najprv na bakalárskej úrovni, dnes
už magisterskej. Na postoch vedúcich pe
dagógov v odbore ošetrovateľstvo pôsobili
a dosiaľ pôsobia interní a externí pracovníci
- absolventi filozofických a lekárskych fa
kúlt. Teda naše ošetrovateľstvo, ktoré sa
usiluje priblížiť profesným trendom vo
vyspelých krajinách, postráda svoju - vo
vlastnej profesii formovanú a graduovanú
inteligenciu. Toto zatiaľ ostáva limitujúcim a
retardujúcim faktorom odboru. A preto
považujeme začiatok postgraduálneho
školenia v ošetrovateľstve za významný his
torický medzník
Po získaní akreditácie pre postgraduálne
doktorandské štúdium v odbore ošetrova
teľstvo na našej fakulte boli schválení
garanti, a to prof. MUDr. Štefan Straka,
DrSc, doc MUDr. Dušan Meško, CSc.,

a doc. MUDr. Stanislav Funiak, CSc.
členmi odbornej skupiny sú okrem vyššie
menovaných doc. MUDr. Ľudovít Lauko,
CSc., doc. MUDr. Eva Gáliková, CSc.,
a doc. MUDr. Milan Ochodnický, CSc. Títo
sú zároveň školitelia postgraduálneho
štúdia.
V prvom študijnom roku z prihlásených
12 uchádzačov bolo na základe prijímacích
pohovorov prijatých prvých 9 doktorandov
Témy dizertačných prác sú zamerané na
klinické ošetrovateľstvo, na ošetrovateľstvo
v primárnej zdravotníckej starostlivosti
Očakávame, že tieto práce posilnia rozvíja
júci sa výskum v ošetrovateľstve, ktorý je
integrálnou súčasťou každého vedeckého
odboru. Podľa vybraných tém je viditeľné,
že výskum vychádza z potrieb praxe ošet
rovateľstva, ktorej bude v budúcnosti po
máhať
Záverom si dovoľujeme vysloviť optimis
tickú prognózu, že prvé decénium budúce
ho tisícročia bude decéniom habilitácii
a inaugurácií prvých docentov a profesorov
z vlastných radov - z absolventov odboru
ošetrovateľstva
Prof. MUDr. Š. Straka, DrSc.,
Mgr. A. Hanzlíková

Vedecký pohľad na dejiny mäsiarstva a údenárstva
Katedra slovenských dejín a archívnictva Filozofickej fakulty UK zorganizovala v spolupráci s firmou Tauris, a.s., zaujímavé
sympózium o dejinách mäsiarstva a údenárstva, ktoré sa konalo 3. - 5. decembra 1997 v Rimavskej Sobote. Predmetom roko
vania archeológov, historikov, archivárov, etnológov a jazykovedcov bol retrospektívny pohläd na spôsob získavania mäsa,
jeho spracovania, rozvoj mäsiarstva a jeho organizáciu v cechoch, tradičné jedlá a mäsiarsku terminológiu v predspisovnom
období.
V rokovacom bloku Pravek a starovek
sa pracovníci Archeologického ústavu SAV
v Nitre zamerali na podiel domácich a lov
ných zvierat na mäsitej výžive v praveku,
obstarávanie mäsa v dobe bronzovej, chov
a lov u starých Slovanov. Popri ich vystú
peniach odzneli referáty doc. PhDr.
P. Valachoviča, CSc., (katedra všeobec
ných dejín FIF UK) s názvom Mäso
v každodennom živote etník po oboch stra
nách rímsko-germánskej hranice na Dunaji
a doc. PhDr. M Slivku, CSc., (katedra etno
lógie FIF UK) s názvom Človek ako perso
na vo vzťahu k zvieraciemu mäsu.
Rokovací blok Stredovek bol zameraný
na rozvoj mäsiarstva a cechovú organizá
ciu mäsiarov. Obsahoval referáty pracovní
kov katedry slovenských dejín a archívnic
tva FIF UK PhDr. J. Roháča: Mäsiari
v stredovekej Trnave, PhDr J. Lukačku,
CSc.,: Mäsiari na území Nitrianskej stolice
v stredoveku a doc. PhDr. L. Sokolovské
ho, CSc.,: Počiatky mäsiarskeho cechu
v Rimavskej Sobote. Doc. PhDr. M Sklada
ný, CSc., z katedry všeobecných dejín FIF
UK hovoril o banskobystrických mäsiar
skych cechoch v 15-16 storočí.

V rokovacom bloku 16.-18. storočie po
referátoch zameraných na mäsiarske
cechy a podnikanie na východnom Sloven
sku, v okolí Banskej Štiavnice a na mäsiar
ske dávky poddaných vo svetle urbárov,
odzneli referáty pracovníkov katedry slo
venských dejín a archívnictva FIF UK. Doc.
PhDr. J. BaďuriT<, CSc., sa venoval téme
Dobytkárstvo a obchod s mäsom na Slo
vensku v predindustriálnom období a naj
novšie dejiny mäsiarstva a údenárstva boli
spracované v príspevkoch doc. PhDr.
R. Holeca, CSc.,: Bitúnky a počiatky prie
myselného spracovania mäsa na Sloven
sku v 19. storočí a na začiatku 20. storočia
a PhDr. P. Zelenáka, CSc., Mäsiari ako živ
nosť v rokoch 1945 až 1951 V poslednom
rokovacom bloku doc PhDr P. Žigo,
CSc., z katedry slovenského jazyka FIF UK
zmapoval
Mäsiarsku
slovnú
zásobu
v predspisovnej slovenčine a PhDr. S. Dillnbergerová (katedra etnológie FIF UK) priblí
žila Mäso a mäsové výrobky v stravovacom
systéme Slovenska, Podnetným príspev
kom bolo vystúpenie prof. PhDr. J. Nová
ka, DrSc., z katedry slovenských dejín a ar
chívnictva FIF UK, ktorý upozornil na spä

tosť mäsiarskeho remesla s kožušníctvom
a ľudovým liečiteľstvom.
Ťažisko odborného programu, v ktorom
odznelo 27 referátov, tvorili vystúpenia od
borníkov z Filozofickej fakulty UK Okrem
odbornej náplne sympózia významnú čas
ťou podujatia bola aj jeho kultúrna zložka
vernisáž výstavy Súčasná slovenská heral
dická tvorba (otvoril prof. PhDr. J. Novák.
DrSc ), exkurzia po historickom jadre Ri
mavskej Soboty s návštevou Gemersko-malohontského múzea a Mestskej galerie
a prezentácia knihy doc PhDr L. Sokolov
ského, CSc , Stručné dejiny Malohontu do
r. 1803 (Martin, Vydavateľstvo Gradus
1997, 171 s ), ktorá sa stala prvou synteti
zujúcou prácou regionálnych dejín Malo
hontu.
Za vedeckú a odbornú náplň sympozia
ktorú na vysokej úrovni pripravila katedra
slovenských dejín a archívnictva FIF UK za
organizačne zabezpečenie poduiatia a vy
danie zborníka, ktoré mala na starost firma
Tauris, a s , a za dôstojnú prezentáciu vedeckeho výskumu Filozofickej fakulty UK
patri organizátorom úprimne poďakovanie
žg
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B Y TC l N E B Y Ť V O D B O R O C H ?
História odborov je viac ako storočná.
Vznikli v Anglicku a súčasná potreba orga
nizovanosti v odboroch je rovnaká ako pred
sto rokmi. Efektívne odbory sú jedným zo
základných pilierov demokracie a civilizova
nej spoločnosti. Vplyv jednotlivého zamest
nanca pri kladení podmienok zamestnáva
teľovi je zanedbateľný, efektívnou protivá
hou je kolektívna organizácia nezávislých
odborov.
Práca v školstve ako tovar
I v našej transformujúcej sa ekonomike sa
práca stala tovarom a jej ocenenie závisí od
dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.
V našom prípade sú predávajúcimi pracov
níci vysokých škôl a kupujúci - sú prevažne
občania SR, reprezentovaní štátnou mocou.
Zamestnávateľmi v rezorte vysokého škol
stva sú prevažne dekani fakúlt, rektori vyso
kých škôl, riaditelia ústavov a kliník. Skutoč
ným zamestnávateľom je však štát, ktorý
svojim rozpočtom aj legislatívou určuje pra
covné podmienky na vysokých školách
i sociálnu situáciu zamestnancov. Jednotliv
ci majú v trhovej ekonomike nevelkú šancu
dohodnúť s majiteľom kapitálu, alebo jeho
správcom, optimálne pracovné i sociálne
podmienky. Je tu snaha o 'individualizáciu'
a príslovie "rozdeľuj a ovládaj" má stále
trvalú platnosť. Potreba združovania sa
je preto jednoznačná. Združovať sa možno
do klubov, politických strán, profesijných
združení alebo odborových organizácií.
Na komunikáciu s priamym zamestnávate
ľom sú najvhodnejšie odborové organizá
cie, kedže majú oporu i v zákone.

Podmienky zakotvené
v Kolektívnej zmluve s ú nárokovateľné
Na tomto mieste si dovolím malé zhrnutie
legislatívnych nástrojov k spolupráci medzi
odborovými organizáciami a predstaviteľmi
vysokých škôl a fakúlt.
Vo vzťahoch odborovej organizácie k za
mestnávateľovi Zákonník práce priznáva
odborovej organizácii tieto oprávnenia:
a) spolurozhodovanie,
b) prerokovanie,
c) informovanosť a konzultáciu,
d) kontrolu,
e) rozhodovanie.
Zákon taxatívne určuje prípady a právne
úkony, v ktorých platia jednotlivé opráv
nenia.
Jedným zo základných nástrojov formalizácie vzťahov medzi zamestnávateľom
a odborovou organizáciou zastupujúcou
zamestnancov je Kolektívna zmluva (KZ)
ako výsledok kolektívneho vyjednávania,
ktorého postup určuje zákon č. 2/1991 Zb.
o kolektívnom vyjednávaní v znení neskor
ších úprav. Podmienky dohodnuté v KZ sa
stávajú nárokovými.
Akademický senát nemôže
nahradiť odbory
Vysoké školy sú organizačne riadené zá
konom NR SR č. 324/1996 Z.z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 172/1990 Zb.
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o vysokých školách a ktorý určuje kompe
tencie akademickým orgánom a akademic
kým funkcionárom. Vzťahy zamestnávateľov
k odborovým orgánom určuje Zákonník
práce a vyššie uvedené legislatívne úpravy,
ktoré sú premietnuté do štatútov pracovísk
Na vysokých školách, v zmysle kompetencii
akademických funkcií a štatútov vysokých
škôl, základné organizácie postupujú nie
ktoré kompetencie Radám základných
organizácií, ktoré združujú základné orga
nizácie v rámci vysokej školy. Sociálnym
partnerom akademického funkcionára je
predseda odborovej organizácie, partne
rom vedenia fakulty (vysokej školy) je výbor
základnej organizácie (Rady základných or
ganizácií). Významným prvkom riadenia VŠ
a fakúlt sú akademické senáty, (ďalej AS)
ktorých zloženie a pôsobnosť určuje uvede
ný zákon o vysokých školách. Tu treba
odpovedať i na niektoré námietky, že na vy
sokých školách nie sú potrebné odborové
organizácie, keď sú tam AS.
1. AS sú "zákonodarné" orgány pre danú
fakultu, alebo VŠ.
2. AS nezastupujú všetky kategórie pra
covníkov VŠ.
3. AS nemajú v legislatívnej pôsobnosti
sociálne podmienky zamestnancov VŠ
Možno povedať, že vedenie VŠ (fakulty),
predsedníctvo AS a výbor odborovej orga
nizácie tvoria "malú tripartitu", ktorej vzťahy
sú formalizované Zákonom o VŠ, Zákonní
kom práce, Zákonom o kolektívnom vyjed
návaní a Štatútom VŠ (fakulty) Ak ilustruje
me tento postup pre fakultu, tak Výbor
odborovej organizácie vyjednáva s deka
nom sociálne podmienky (použitie sociál
neho fondu, zlepšenie pracovných podmie
nok, regeneráciu pracovnej sily, bezpečné
pracovné podmienky, atď.) i mzdové
podmienky pre jednotlivé kategórie pracov
níkov (kritériá priznávania osobných príplat
kov, výšku príplatkov za prácu v zdraviu
škodlivom prostredí, výšku a podmienky
priznania odmien atď.). Výsledky vyjedná
vania sa premietnu do návrhu rozpočtu,
ktorý dekan predkladá na schválenie AS
Pokiaľ AS návrh neschváli, je potrebné nové
kolo vyjednávania. Samozrejme rýchlejšie
sa výsledok dosiahne v "malej tripartite".
Dobrá spolupráca odborov
s ministerstvom školstva
Odborový zväz pracovníkov školstva
a vedy na Slovensku (ďalej OZ PŠaV) úzko
spolupracuje s MŠ SR, najmá pri príprave
legislatívy v oblasti zamestnanosti a pracov
noprávnych vzťahov, v oblasti odmeňovania
a starostlivosti o pracovníkov OZ PŠaV
uzatvoril s MŠ SR Dohodu o spolupráci
a vzájomných partnerských vzťahoch, ktorá
sa pravideľne vyhodnocuje a obnovuje Pre
oblasť VŠ túto Dohodu špecifikuje Dohoda
medzi Sekciou vysokých škôl MŠ SR
a Združením vysokých škôl a priamoriadených organizácií (ďalej Združením VŠ
a PRO) OZ PŠaV. Ďalej spoločne s minister
stvom OZ PŠaV vypracoval Usmernenie pre
postup pre uzatváranie a obsahové zame
ranie KZ v rezorte a Usmernenie pre realizá
ciu spoločenskej kontroly odborových

organizaci! u zamestnavateíov Za Združe
nie VŠ a PRO hodnotíme spoluprácu v tejto
oblasti ako veľmi dobrú.
Združenie VŠ a PRO úzko spolupracuje
i s Radou vysokých škôl najmá v oblasti fi
nancovania VŠ a v mzdovej oblasti Pripra
vujeme návrh dohody o spolupráci
Neutešená mzdová situacia
v školstve pretrváva
Vo svojom Programovom vyhlásení
z 12.1 1995 vláda SR vyhlásila, že v spolu
práci s odbormi navrhne časový harmono
gram riešenia mzdových problémov škol
stva Hoci OZ PŠaV v spolupráci s MŠ SR
návrh harmonogramu predložil v marci
1996, vláda sa ním doteraz nezaoberala
To. že školstvo |e napriek naivyšíei vzdela
nostne] úrovni zo 14 sledovaných rezortov
so svojou priemernou mzdou na 12 mieste,
má veľmi nepnaznive dôsledky Zatiaľ s*
iba málo zamestnavatefov uvedomme
(podnetným príkladom môžu byť finančne
inštitúcie), že sociálne postavenie jeho pra
covníkov predurčuie ai ich spoločenske po
stavenie a vplýva na pracovnu výkonnost
a stabilitu. Väčšina sa spolieha na "pretlak"
žiadateľov o prácu. Toto však neplatí naj
mä pre vysoké školy, kde náročnosť pred
pokladov pre výkon povolania a nízke
mzdy odrádzajú najmä mladých a priemer
ný vek vysokokvalifikovných učiteľov je už
na hranici dôchodkového veku.
Pritom VŠ zvýšili o 50 % počty študentov
pri prakticky nezmenených počtoch pra
covníkov a pri reálne klesajúcich výdavkoch
rozpočtu na činnosť a prevádzku vysokých
škôl. Index spotrebných cien domácností
v porovnaní s januárom 1990 (100) vzrástol
v priemere na 336,3. Nominálne príjmy
na člena domácnosti vzrástli v porovnaní
s rokom 1990 (100) na 238 Čiže reálna
hodnota príjmu na domácnosť je 0,71. Prie
merná mzda na VŠ k 30. 9. 1997 (štatistiky
k 31 12. 1997 nie sú ešte spracované) je
9 142 Sk. V roku 1990 bola 3 528 Kčs, tj.
nárast je 2,59 Napriek výraznému rastu
produktivity (počet študentov pri nezmene
nom počte zamestnancov) je dynamika ras
tu miezd na vysokých školách (pri vysokei
kvalifikovanosti a vzdelanostnej úrovni) niž
šia než v národnom hospodárstve Situácia
sa výrazne zhoršila v roku 1997, keď prvý
krát od roku 1990 nebol zvýšený objem
mzdových prostriedkov pre VŠ od 1 1 1997
Nárokový rast miezd z dôvodov vekového
automatu a kvalifikačného rastu je preto
potrebné realizovať na úkor osobných prí
platkov a a| z tohto dôvodu sa mnohým
pracovníkom znížila aj nominálna mzda
v porovnaní s rokom 1996 A| to |e dôvod
prečo OZ PŠaV presadzuje 13 plat

Absencia zákonov
Ďalším znevýhodnením rozpočtovej sféry
je absencia zákona o doplnkovom dô
chodkovom pripoistení. Pre podnikateľskú
sféru zákon platí od 1. 6. 1997 a cez KZ mô
že zamestnávateľ realizovať príspevky na to
to pripoistenie až do výšky 3 % mzdových
prostriedkov, čo si započíta do nákladov.
Znamená to, že málo zarábajúci pracovníci
rozpočtovej sféry platia vo zvýšených ce
nách výrobkov i náklady na toto pripoiste
nie pre výrobnú sféru. Doteraz nebol do NR
SR predložený ani návrh zákona aj pre roz
počtovú sféru.
Rovnako možno charakterizovať i nepred
loženie návrhu zákona o verejnej službe
(ten bude zahŕňať i pracovno-právne vzťahy
učiteľov, obsahovať inštitút dalších platov)
a jeho zúženie iba na návrh zákona o štát
nej službe (uznesenie vlády SR č. 525
z 15. 7. 1997). Predložený návrh upravuje
poskytovanie nadštandardných výhod úz
kej skupine zamestnancov.
Prečo je dobré byt v odboroch
Vyššie uvedenými informáciami o činnosti
OZ PŠaV na Slovensku (Združenie VŠ
a PRO tvorí necelých 14 % jeho členskej zá
kladne) som sa snažil ilustrovať široký záber
jeho aktivít. Na tomto mieste však treba
povedať, že odbory to nie sú iba ich pred
stavitelia, ale silu odborov predurčuje člen
ská základňa. Potrebu odborov dokladuje
i to, že vláda si vytvára "svoje" odbory
(Všeobecný slobodný odborový zväz). Úlo
hou odborov nie je suplovať zamestnávate
ľov v zlepšovaní podmienok zamestnancov,
i kecf v transformujúcom sa období nesmie
opustiť ani plnenie týchto úloh Činnosť od
borových organizácií a orgánov je financo
vaná z členských príspevkov. Kým na
OZPŠaV dáva člen svoj príspevok dobro
voľne (30 % z odvodu pre základnú organi
záciu) na predstaviteľa štátnej moci mu
zákon formou dane prikazuje príspevok
bezmála v 100-krát väčšom rozsahu.
Bez odborovej organizácie nie je možné
najmä:
- uzatvoriť kolektívnu zmluvu,
- kontrolovať pracovno-právne, mzdové a
bezpečnostné predpisy,
- optimálne využívať sociálny fond.
OZ PŠaV poskytuje svojim členom najmä:
- bezplatnú poradenskú právnu pomoc,
- na odporúčanie ZO bezplatné zastupova
nie svojich členov pred súdom v pracovno-právnej a sociálnej oblasti,
- rôznu pomoc a finančné podpory v kritic
kých životných situáciách,
- využívanie zväzových rekreačných zaria
dení,
- vzdelávanie pre funkcionárov.
Odborom nepraje ani terajšia legislatíva.
Veď odborári "bojujú" aj za ostatných za
mestnancov. Aj z tohoto dôvodu sa pri
neúspešnom vyjednávaní objavujú tézy
o neschopnosti odborov Kým solidarita je
viac ako 100 rokov základom poisťovníctva
(a majetok sa poisťuje dobrovoľne), v odbo
rárskom ponímaní sa slovo solidarita vníma
bezmála pejoratívne ako relikt z minulej
doby.
RNDr. Milan Vachula
podpredseda OZ PŠaV na Slovensku
(medzititulky redakcia)

V Botanickej záhrade vládne zimný ruch
Na jar privítajú návštevníkov Bo
tanickej záhrady UK vo vstupnom
areáli nové skalky a výsadby. Kto tu
dlhší čas nebol, bude prekvapený.
"Teplé zimné mesiace nám žičili aj
nežičil. Ich priaznivou stránkou bolo,
že sme mohli robit terénne úpravy aj
výsadby a budovať nové pergoly
a iné záhradné prvky. Sneh je však
v Bratislave potrebný. Čas ukáže, čo
spôsobí vlahový deficit," povedal
koncom januára riaditeľ záhrady
RNDr. Jaroslav Bella.
Cez zimu sa na vonkajších plochách
záhrady prerezávali dreviny, odstraňo
vali nálety, robili pre expozície nové
menovky, všeličo bolo treba opraviť aj
po vandaloch, ktorí v sezóne neušetrili
ani tento areál.
V krytých expozíciách sa sľubne roz
víjajú rastliny najnovšieho - austrálske
ho skleníka. Je tu kolekcia myrtovitých
rastlín, citlivkovitých (melaleuky, tyčinkovce a rôzne druhy akácii), ale aj proteovitá hakea. Čulý ruch vládne aj vo
viktóriovom skleníku, kde sa orezáva aj
papyrus a dracény. Čo sa odstráni,
nevyjde nazmar, použije sa na aran
žovanie. Kvitne tu aj ružové lekno
a krokodíl, ktorý tu bol prechodne uby
tovaný, kým nedostal vhodný priestor
v domovskej zoo, už tu nie je Poslali
ho do Bojníc práve preto, lebo sa mu
tu darilo. Utešene rýchlo totiž rástol
a začal sa z bazéna vydávať na výlety
Preto sa záhrada v záujme bezpečnosti
návštevníkov aj personálu musela
s ním rozlúčiť
Od roku 1950 každý rok vydáva
Botanická záhrada UK 'Index seminum", brožúru so zoznamom semien,
ktoré ponúka sesterským inštitúciám 500 botanickým záhradám v rôznych
končinách sveta. Najnovší zoznam vy

šiel v januári t.r. a obsahuje ponuku se
mien z toho, čo záhrada sama pestuje,
ale aj z rastlín nazbieraných v sloven
skej prírode. Nemusia, ba ani nemôžu
to byť samé naše rarity, pretože to by
vlastne znamenalo ich ohrozenie Aj
Botanická záhrada UK je členom Sve
tového výboru pre ohrozené a zriedka
vé rastliny, ktorý má centrum pri Krá
ľovských botanických záhradách v Kew
v Anglicku a je jej povinnosťou tieto
rastlinky chrániť
Poslaním botanických záhrad je pre
dovšetkým vzdelávanie, výskum a za
chovanie svetového genofondu rastlín,
a tak ľubovník bodkovaný z Ivanky pri
Dunaji či z Modranskej skaly sa môže
dostať hoci do Indonézie. Guatemaly,
či Mozambiku alebo pakost pyrenejský
zo Záhorskej Bystrice možno i na Is
land alebo Nový Zéland Všetko závisí
od toho, kto si na základe ponuky čo
objedná. Podobne záhrada dostáva
ponuky z celého sveta a tiež si objed
náva, o čo má záujem.
Na mapke tohtoročných zberov bota
nickej záhrady je napríklad sedem
lokalít Podunajskej nížiny, jedna v Slo
venskom krase dvadsať v Malých
Karpatoch, jedna na Poľane ďalšie
v Nízkych Belianskych Tatrách na
Orave a inde Ponúkajú sa semená di
vých drevín aj bylín Botanické záhrady
musia však semená ponúkať čerstvé,
lebo naj má tie maličké rýchlo stráca
jú klíčivost Preto sa korešpondencia
obojstranne vybavuje rýchlo a do aprí
la by mali byť na ceste aj objednané
zásielky.
V sezóne, ktorá sa začína od aprí
la, záhrada je pripravená opäť po
skytnúť svojim návštevníkom prijemnú
vychádzku, pookriatie, uvoľnenie a zá
žitok z krásy.
(podlá Večerník, 23. 1. 1998)
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Vzájomná ignorancia: MOŽNÉ RIEŠENÚ
Pred takmer desiatimi rokmi uskutočnil americký geofyzik Robert Hazen z Carne
gie Institution of Washington malý sociologický prieskum. Požiadal 25 svojich kole
gov (geofyzikov), aby vysvetlili rozdiel medzi DNA a RNA, dvoma esenciálnymi
biologickými makromolekulami. Z 25 opýtaných sa len dvaja ako-tak zhostili tejto
úlohy. Pri inej príležitosti sa Hazen pýtal laureáta Nobelovej ceny za chémiu na
podstatu zemetrasení, len aby objavil chemikovu absolútnu neznalosť tejto proble
matiky. Pre Hazena boli tieto a podobné skúsenosti inšpiráciou pre knihu "Science
Matters: Achieving Science Literacy", ktorú spísal spolu s fyzikom Jamesom Trefilom v roku 1990. Hlavným záverom knihy je konštatovanie, že za ignoranciu ve
deckých poznatkov priamo nesúvisiacich s oblasťou záujmu vedeckých a akade
mických pracovníkov môže zanedbávanie všeobecne relevantných tém na úrovni
vysokoškolského štúdia (podľa Science 251: 266-267 (1991)).Nie je, pravdaže, ko
rektné porovnávať americký a európsky (a teda snácf i náš) školský systém, kladú
ci dôraz na vysokú úroveň všeobecnej vzdelanosti. Určite by však bolo zaujímavé
uskutočniť podobný pokus aj na pôde našej Univerzity. Kolko filozofov pozná
Mendelove zákony klasickej genetiky? Kolko prírodovedcov čítalo Kanta? Kolko le
károv pozná Newtonove zákony? Kolko matematikov vie, aká je funkcia hypotalamu? Kolko teológov pozná základy rímskeho práva? Kolko právnikov čítalo Bibliu?
Určite existujú ďalšie otázky, ktoré by lepšie dokázali, aký malý je prienik množín
poznatkov. Pritom sa však nezdá, že vôbec existuje záujem o vzájomnú výmenu
informácií. Séria profesorských prednášok na Univerzite Komenského bola krátkovekou efemérou a na prednáškach, ktoré sa uskutočnili, sa zimila len malá hŕstka
divákov. Neexistuje žiadna forma recipročných oznamov o seminároch na jednotlivých fakultách. Jednou z možností, ako seba (a hlavne študentov) zbaviť ignoran
cie iných vedných disciplín, je sprístupňovanie literatúry čitateľnej pre zástupcov
všetkých oblastí akademickej obce. Kandidátov na tento prívlastok je prirodzene
velké množstvo. Jedným z najvážnejších je kniha Douglasa R Hofstadtera "Godel,
Escher, Bach: A n Eternal Golden Braid", ktorá vyšla vo vydavateľstve Vintage Bo
oks u ž skoro pred 20 rokmi. Nejdem ju teraz recenzovať. T o urobili už dávnejšie
kompetentnejší, u nás napríklad P. Sýkora v Literárnom týždenníku (roč.ll, č. 8.
14-15 (1989)). Len zdôrazním, že Hofstadterov spis ostáva dodnes jedným z najinšpiratívnejších diel modernej populárno-vedeckej literatúry. Preložený do mno
hých svetových jazykov slúži ako intelektuálna príručka velkému počtu prírodoved
cov, filozofov, lekárov, matematikov, právnikov, či teológov. Preložený do mno
hých svetových jazykov... Okrem slovenčiny. Nema Univerzita Komenského mož
nosť spolupodieľať sa na jeho uvedení na slovenský trh? Spolu s celouniverzitnými
diskusnými fórami by obohatenie našich knižníc a knižníc našich študentov o tituly
s všeobecným významom typu Hofstadterovej "knihy paradoxov" bolo tou najkrat
šou cestou k vzájomnej informovanosti.
PS: Trefil a Hazen pripravili zoznam 20 "velkých myšlienok" vedy, ktoré sú
uvedené nižšie v pôvodnom anglickom znení tak, ako ich uviedol časopis
Science (251: 266-267 (1991)). Časopis vyzval svojich čitateľov, aby zoznam
doplnili. Možno by stálo za to skúsiť to aj u čitateľov Našej Univerzity. Vaše
pripomienky môžete posielať na e-mailovu adresu tomaska@fns.uniba.sk.
1. The universe is regular and predictable.
2. One set ot laws describes all motion.
3. Energy is conserved.
4. Energy always goes from more useful to less useful forms.
5. Electricity and magnetism are two aspects of the same force.
6. Everything is made of atoms.
7. Everything-particles, energy, the rate of electron spin-comes in discrete units,
and you can't measure anything without changing it.
8. Atoms are bound together by electron "glue".
9. The way a material behaves depends on how its atoms are arranged.
10. Nuclear energy comes from the conversion of mass.
11. Everything is really made of quarks and leptons.
12. Stars live and die like everything else.
13. The universe was born at a specific time in the past, and it has been expanding
ever since.
14. Every observer sees the same laws of nature (Einstein's special and general
theories of relativity).
15. The surface of the earth is constantly changing, and no feature on the earth is
permanent.
16. Everything on the earth operates in cycles.
17. All living things are made of cells, the chemical factories of life
18. All life is based on the same genetic code.
19. All forms of life evolved by natural selection.
20. All life is connected
Lubo Tomaška, Prírodovedecká fakulta UK
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Z koreňov....

Chodíme denne okolo ne/. mnohí Ьег povšimnútia, vnímame ju ako všednú súčasť interiéru,
slúžiacu študentom о/ za miesto schôdzok
a oddychu Drevená plastika v centre vestibu
lu hlavnej budovy Univerzity Komenskeho na
Šafárikovom námestí • súsošie 'J A Komen
ský sa lúči s vlastou...'
Skúste sa niekedy přistavit a dlhiie zahľadieť
na toto impozantné dielo Z mohutného dreve
ného podstavca vyrastajú 4 postavy - dominant
ná postava Komenského, vzdiaľújúca sa od
skupinky ženy a muža držiaceho dieťa, s odvrá
tenou tvárou zahľadenou do diaľav Z výrazu
a postojov rodiny prýšti smútok a žiaľ nad od
chodom vzácnej a blízkej osoby - učiteľa Roh
plastiky lemuje vyrytý zaujímavý nápis, ktorým
autor vzdáva hold učiteľskej profesii Památce
bratří, kteří 'zachovali víno dobré do konce '
Autor možno práve tým, že zvolil k umelecké
mu spracovaniu súsošia drevo, chcel pripome
núť korene a spätosť J. A Komenského s rod
nou vlasťou.
Pod súsoším je pripevnená tabuľka, oznamu
júca. že "Na návrh Rady Univerzity Komenského
vláda republiky Československej vrátila v roku
1954 univerzite v Bratislave pri príležitosti
35. výročia jej založenia pôvodné čestné pome
novanie Univerzita Komenského' 1919-1954
Plastika, podľa vyrytého letopočtu, bola do
končená v roku 1916 Podľa inventárnych
záznamov ju Univerzita Komenského dostala
darom v roku 1936 od neznámeho darcu Ne
známe je však aj meno autora súsošia, nepoda
rilo sa ani zistiť, kedy socha bola nainštalovaná
vo vestibule UK Možno na tieto otázky, na ktoré
nepoznajú odpoveď ani pracovníci archívu ani
historici UK. budú vedieť odpovedal pamatníci.
starí pracovníci univerzity, za čo im budeme
vďační
Prítmie, ktoré obklopuje plastiku, nedovolíj/e
oceniť pôsobivosť výrazu súsošia, ani štrukturu
dreva sformovanú pevnými ťahmi dláta Snáď by
vhodná iluminácia 'oživila' dielo a urobila z ne
ho skutočnú dominantu vestibulu
J. Hinnerová

Na zamyslenie..
Je možnévystúpiť zo začarovaného kruhu?

Ja sám!
Túto "neumelu" vetu si môžu vnímaví rodi
čia vypočuť od svojich ratolestí už vo veľmi
útlom veku. Často opakovaná veta 'Ja
sám!' je podľa psychológov priamym pre
javom tvorivého prístupu dieťaťa k okolité
mu svetu. Múdry rodič by mal dieťa v reali
zácii tohto priania všestranne podporovať
(výber vhodných hračiek, hier...).
V školskom veku významnou mierou za
sahuje do výchovy dieťaťa škola. Tradičná
škola vytvára deťom diametrálne rozdielne
prostredie od toho, na aké boli zvyknuté.
V našom školskom systéme základných
i stredných škôl prevláda presvedčenie, že
vyučovanie väčšej skupiny žiakov sa neza
obíde bez relatívne tvrdej disciplíny a bez
riadenej činnosti presne podľa plánu učite
ľa. Vedie to k potláčaniu aktivity väčšiny
žiakov a postupne k narastaniu ich negatív
neho vzťahu ku škole, na ktorú sa väčši
nou, ako na niečo nové-neznáme, tešili.
Aby som bol presný, aktivita žiakov sa vy
žaduje, ale väčšinou len ako reakcia na
učiteľom kladené otázky. Že žiaci nemajú
radi školu a najmä niektoré predmety, me
dzi ktoré určite patrí matematika a ťyzika,

trápi mnohých pedagógov. A mnohí sa aj
snažia žiakom vyučovanie zatraktívniť. Im
plantujú do tradičného systému rôzne prv
ky a metódy, či už na základe vlastných
skúseností, poznatkov z literatúry, z pria
mych kontaktov so zahraničnými školami
a pod. (napr. vo tyzike je známe tzv. počí
tačom podporované
školské
fyzikálne
laboratórium.) Tieto snahy sú veľmi chvály
hodné, vedú k lepším vedomostiam u tzv.
šikovných žiakov, ale celkove sa nezdá, že
by obľúbenosť predmetov pozorovateľné
rástla. Problém vidím v tom, že pri zacho
vaní tradičného (čítam maximalistického)
rozsahu látky, nie je možné zaviesť do vyu
čovania plnohodnotne voľnejšie metódy,
ktoré by pomáhali vytvárať podmienky pre
rozvoj aktivity žiakov. Kým prijímacie skúš
ky na stredné, ale hlavne vysoké školy, bu
dú pozostávať najmä zo zisťovania formál
nych vedomostí (z celej šírky tradičného
obsahu predmetu) a menej zo snahy zistiť
schopnosti pre dané štúdium, žiadny se
riózny učiteľ na nižšom stupni nezľaví nič z
predpísanej látky. Výsledkom býva časový
stres, ústup od moderných metód a snaha
aspoň o formálne zvládnutie celej látky.
Zdá sa mi, že sme v začarovanom kruhu.
Vysoká škola tvrdí, že na prijímacích skúš

kach vyžaduje "len" vedomosti na úrovni
strednej školy, stredná škola pripravuje žia
kov tak, aby zvládli prijímacie skúšky. Pora
die v tomto súvetí môže byť aj opačné. Na
tejto úrovni sa akosi stráca ďalšie obľúbené
klišé, že škola pripravuje pre život. Vystúpiť
z kruhu by mohla SŠ tým, že by skutočne
začala žiakov pripravovať viac pre život
Napr. vo tyzike by to znamenalo klásť väčší
dôraz na previazanosť ťyzikálnych javov
s reálnym okolím (bežné aplikácie, náväz
nosť na techniku i na také oblasti, ktoré
bežne nedávame do spojitosti s fyzikou)
a na rozvoj všeobecnejšie využiteľných
schopností žiakov (tvorivosť, schopnosť
analyzovať javy, schopnosť využívať fyzikál
ne javy pri získavaní nových poznatkov,
a pod.). Znamenalo by to súčasne zúženie
obsahu a pre mnohých nepopulárne škrty
v sylaboch. Vysoké školy by reagovali
zmenou v systéme prijímacích skúšok
Myslím, že v súlade s našou tradíciou čaka
nia na iniciatívu zhora, by predsa len mala
prísť z vysokej školy. Časový posun medzi
príčinou a následkom a v neposlednom ra
de konzervativizmus učiteľov na stredných
i vysokých školách zatiaľ úspešne bránia
akejkoľvek väčšej zmene
M. Belluš

Svedectvo vykonanej práce
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v retrospektíve
a perspektíve - zborník príspevkov zo slávnostnej akadémie
k 75.výročiu založenia FIF UK zostavil Daniel Škoviera,
STIMUL, Bratislava, 1997, strán 123.
Nebývalý rozvoj univerzít v poslednom čase na Slovensku
nás pobáda, aby sme sa zamysleli nad históriou školstva, v kto
rej významnú úlohu zohrala Filozofická fakulta
UK v Bratislave, a to zvlášť pri príprave humanisR o n a n
ticky orientovanej inteligencie, ako aj v oblasti
neCBuZ
spoločensko-vedného výskumu.
Bilancovanie pri príležitosti 75. výročia fakulty bolo na konfe
rencii vecné. Na fakulte pôsobili vynikajúce osobnosti, na
pracoviskách a v učebniach sa striedali lepšie i horšie časy,
metódy vyučovania a vedeckej práce sa menili a vyvíjali. Fakul
ta rástla s požiadavkami doby, počet študentov i učiteľov sa
z niekolkých desiatok rozrástol na stovky.
Zborník z akadémie obsahuje 19 príspevkov, v ktorých autori
bilancujú výsledky jednotlivých odborov štúdia na fakulte.
Konkrétne ide o slovanskú filológiu, slovenský jazykový štruktu
ralizmus, jazykovednú i literárnu rusistiku, klasickú filológiu, se
mitské štúdie, hungaristiku, históriu, archeológiu, seminár dejín
umenia, etnológiu, filozofiu, pedagogické vedy, psychológiu,
sociológiu, knižničnú a informačnú vedu a prax, žurnalistiku
a činnosť Rakúskeho ústavu pre východnú a juhovýchodnú
Európu, pobočku v Bratislave pri Filozofickej fakulte UK.
V jednotlivých príspevkoch sa dočítame, ako jednotlivé odbo
ry na fakulte vznikali, ich celkový vývoj, prípadne zánik a obno
va. Kto a aké osobnosti na odboroch - katedrách pôsobili, čo
vykonali a najmä čím prispeli k dobrému menu fakulty a od
boru. Niektorí vyučujúci museli fakultu z kádrových dôvodov
opustiť, aby sa na ňu prípadne po rehabilitácii vrátili Osudy

týchto ľudí sú obdivuhodné zvlášť preto, že nestrácali nádej
a vieru.
Popri ľudoch a ich práci je v zborníku venovaná pozornosť
i samotnej fakulte ako inštitúcii, ktorá zohrala v živote Sloven
ska významnú úlohu. Osobitne sa autori zaoberali jednotlivými
udalosťami na fakulte - napr. v období Slovenského štátu,
v rokoch totality a SNP. Fakulta napriek rôz
n y m problémom a ťažkostiam plnila vždy svoje
а
úlohy.
i a ...
Osobitná pozornosť j e v zborníku venovaná
mimoriadne významnému počinu. Pred niekoľkými rokmi bola
z poverenia rakúskeho spolkového Ministerstva pre vedu
a výskum podpísaná medzi Rakúskym ústavom pre východnú
Európu vo Viedni a Filozofickou fakultou UK zmluva o zriaden
jeho pobočky v Bratislave. Podľa tejto zmluvy bolo jej hlavným
cieľom, ako vedecko-informačného neziskoveho strediska
organizovať, koordinovať a kooperovať vedeckú činnosť
a výskum medzi Rakúskom a Slovenskom.
Osobitná stať v zborniVu z pera prof PhDr Floriana Žigraia
CSc , vedúceho ústavu, uvádza najdôležitejšie vysiedky. ktoré
dosiahli pracovníci FIF UK počas študijných pobytov v Rakúsku
v rámci štipendií poskytnutých ústavom. V stati je ďalej zmienka
o organizovaní, sprostredkovaní, podpore a iniciovaní najdôle
žitejších vedeckých podujatí a projektov s Filozofickou fakultou
UK v Bratislave.
Spomenuté výsledky sú pomerne obsiahle a svedčia o praco
vitosti pedagógov FIF UK
Účelné je. ž e Zborník obsahuje niektore state v nemčine
Jeho vydanie z a láskavej podpory Rakúskeho ústavu ostane
svedectvom o živote a dobrej práci FIF UK
Doc. PhDr. Henrich Janus. CSc.
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N I E J E D Ô L E Ž I T É ZVÍŤAZIŤ, A L E Z Ú Č A S T N I Ť S A
V japonskom Nagane 7. februára 1998 odštartovali XVIII. Zimné olympijské hry. Úspešný štart a rekordné výsledky želáme
nielen celému slovenskému olympijskému družstvu, no najmä jeho dvom členom • študentom bakalárskeho štúdia na Fakulte
telesnej výchovy a športu UK - Ivanovi Bátorymu a Martinovi Bajčlčákovi, reprezentantom v behu na lyžiach. Tohoročné olym
pijské hry sa konajú v roku 135. výročia narodenia Pierre de Coubertina, ktorý sa do ich novodobej histórie zapísal zlatým
písmom. Aspoň stručne si pri tejto príležitosti pripomeňme jeho život a dielo.
Významný francúzsky
pedagóg, sociológ, his
torik, literát а renovátor
olympijských hier barón
Pierre Fredy de Coubertin sa narodil 1. januára
NAGANO
1 I I >
1863 v Paríži. Na paríž
skej Sorbonne vyštudo
val históriu a pedagogi
ku a po čase na základe praktických
skúseností dospel k názoru, že Francúzsko
nevyhnutne potrebuje reformu pedagogi
ky. Skvelý prostriedok na zdokonalenie vý
chovy mládeže videl vo výchove športom,
spojeným so zásadami fair play. Preto
v snahe zvýšiť prestíž športu sa rozhodol
presadiť myšlienku obnovenia antických
olympijských hier.
Životným cieľom P. de Coubertina bola
teda reforma školstva a výchovy, nie obno
venie olympijských hier, i ked pevné a jas
né základy filozofie olympizmu sú jeho die
lom. Preto aj za hlavný aspekt olympizmu
nepovažoval dosahovanie športových re
kordov, ale pedagogické ciefe a ideály. Na
otázku: "Čo je teda olympizmus?", odpove
dal Coubertin v roku 1918 takto 'Je to ná
boženstvo energie, kult nesmiernej vôle
rozvíjanej mužným športom, opierajúci sa
o hygienu a uvedomelosť a obklopujúci sa
umením a myslením."
Ellert Helms, teológ z Tubingenu, nie ne
právom tvrdí, že: V..pre Coubertina
koncept olympizmu musel byť peda
gogický alebo žiadny." Bez pedago
gického základu by sa olympijské hry
zredukovali na boj gladiátorov v aréne,
ako to bolo v starovekom Ríme.

Vďaka novému pochopeniu dôležitosti
športu ho Coubertin chcel využiť aj ako
prostriedok k etickej reforme politiky a hos
podárstva, ktoré, ako sa domnieval, nie sú
schopné vnútornej transformácie. Cieľ
chcel dosiahnuť zmenou výchovných a vy
učovacích metód, v ktorých by boli apliko
vané olympijské princípy:
1 Princíp jednoty tela a ducha a harmo
nický rozvoj ľudskej bytosti.
2. Sebazdokonaľovanie.
3. Ideál amaterizmu.
4 Dodržiavanie princípov športu, ktoré
charakterizujú olympijskú pedagogiku ako
"praktickú školu rytierskeho ducha"
5. Mierový ideál športu.
Coubertin si však uvedomoval obtiažnosť
tejto úlohy a už v roku 1929 povedal:
"Možno nejaká Sorbonna budúcnosti zara
dí do svojho programu kurz olympizmu "
Jeho sen sa splnil až v dnešnej dobe, kedy
univerzity začali do programu výuky zara
dovať aj olympizmus
Jedným z výsledkov práce P de Couber
tina bolo vytvorenie Medzinárodného olym
pijského výboru (MOV) V rokoch 1894 1896 zastával v MOV funkciu tajomniVa,
ked predsedom bol grécky spisovateľ
Demetrius Bikélas Funkcie predsedu sa
Coubertin ujal v roku 1896 a vykonával
ju nepretržite do roku 1925, kedy sa jej
na VIII. Olympijskom kongrese v Prahe
vzdal. Pred odstúpením z funkcie
predsedu MOV Cou- bertin okrem
iného povedal: "...pokračujme
v rovnakom duchu v našom vý
stupe na kopec, postavme tu
chrám a na rovine nech sa konajú

jarmoky. Jarmok skončí, no chrám ostane.
Športovci si budú musieť vybrať, lebo nie je
možné
navštíviť naraz jedno i druhé...
Nech si teda vyberú!"
To už však začínalo obdobie falošného
smerovania olympizmu, ktoré Coubertin
predpovedal a ktorého sa
bál Hry sa postupne gigantizovali a v roku 1936
v Berlíne bola dokon
ca olympijská myšlienka
zneužitá fašistickou ideo
lógiou.
Aj P. de Coubertin sa
stal olympijským víťazom, síce nie v športo
vej disciplíne, ale v literatúre Zvíťazil v ume
leckej súťaži za literatúru na Hrách V olym
piády v roku 1912 v Stockholme svojou
slávnou básňou "Óda na šport*, ktorú však
do súťaže poslal pod francúzsko-nemeckým pseudonymom Verš básne "Ó. šport
tys mier " pripomína, že v deimách antic
k ý c h olympi|Skych hier, ktoré s a k o n a l i b e z

prestávky takmer 1200 rokov, tzv boží
mier (ekecheina) bol skutočne posvátny
a v čase hier sa odkladali zbrane Moderny
olympizmus má niečo cez sto rokov a za
ten čas sa hry kvôli zbraniam odložili
trikrát
Pierre de Coubertin umrel počas pre
chádzky 2 septembra 1937 v Ženeve, kde
je aj pochovaný. Na jeho vlastnú žiadosť
bolo jeho srdce prenesené do gréckej
Olympie. Spočíva v stéle, v Coubertinovom
lesíku, kde je v súčasnosti areál Medziná
rodnej olympijskej akadémie.
Mgr. František Seman
(jh)

I N Š T I T Ú T J U D A I S T I K Y U K informuje ...
Letný semester 1997/98 začína dňa 16. 2.1998
Na Inštitúte judaistiky UK, Panenská č 4, budú sa v letnom
semestri 1997/98 konať nasledovné prednášky a proseminár:
• Židovská kultúra - pondelok 17:00 -18:30
P. Salner, K. Hradská, I. Kamenec, M. Žiak, G. Alexandrová,
K. Novotná, L. Pavlát, K. Sidon, M. Pojar, B. Nosek, A Goldstein
• Čítanie biblie po hebrejsky (hebrejský proseminár)
utorok 15:00-16:30
V.Trabalka pre EBF UK a RKCMBF UK
• Čítanie Lévinasových textov - streda 14.00 -15:30
D. Rukríglová pre FIF UK
• Úvod do judaizmu ako celouniverzitná prednáška
štvrtok 14:00-15:30
J. Franěk, P. Salner, D. Rukríglová, E. Gál
Od 10. februára 1998 pokračujú kurzy hebrejčiny
(V Trabalka),
- pre začiatočníkov (2 kurzy)
• pre mierne pokročilých (2 kurzy)
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Kurzy budú prebiehať v dňoch:
utorok 10:00 -11:30
mierne pokročilí - kurz 2a
utorok 17:00 -18:30
mierne pokročilí - kurz 2b
streda 10:00 -11:30
začiatočníci - kurz 1a
streda 18:00 -19:30
začiatočníci - kurz 1b
Doplnkové semináre z hebrejčiny (D Rukríglová)
sa budú konať od 17. 2.1998:
utorok 17:00 -18:00 začiatočníci
streda 17:00 -18:00 mierne pokročilí
Cena: 240,-Sk (12 hod x 20,-Sk)
180,- Sk (12 hod. x 15,-Sk)
pre pracovníkov UK, študentov SŠ a V š
Výberová prednáška pre katedru etnológie FIF UK
Úvod do judaizmu (Valerian Trabalka)
Inštitút judaistiky UK, Panenská ul 4, 811 03 Bratislava
tel./fax : 5316867, tel: 5316873, e-mail ij(5>uniba sk

Na základe bilaterálnej kultúrnej dohody medzi Ministerstvom školstva SR
a Ministerstvom školstva Dánskeho kráľovstva a po úspešnom absolvovaní
konkurzného riadenia som získala v čase od 1. 9. do 30. 11. 1997 možnosť
absolvovať študijný pobyt v Glostrup Univerzity Hospital na chirurgickej a internej
klinike.

Študentské skúsenosti z Dánska
Glostrup Hospital patrí medzi vynikajúce
medicínske zariadenia a je centrom výuky
a výchovy pregraduálnych a postgraduál
nych študentov. Absolvuje tu svoju odbor
nú prax množstvo študentov z európskych
štátov, Ázie, Afriky, Severnej a Južnej Ame
riky. Počas môjho pobytu praxovali v ne
mocnici študenti z Nórska, Talianska, Izrae
la, Tanzánie, Nemecka, Rakúska a USA.
Ubytovanie a stravovanie som mala zabez
pečené v internátnej časti nemocnice, čo
som oceňovala každé, hlavne daždivé,
ráno.
Práca na oddelení chirurgie a internej
medicíny bola sústredená v odborných
ambulanciách, lôžkovej časti, one day hos
pital (pre pacientov nehospitalizovaných,
vyžadujúcich dennú špecializovanú terapiu
resp. lekársky zákrok), emergency depart
ment (kde boli prijímaní a vyšetrovaní pa
cienti v kritickom stave) a operačných šá
loch na chirurgickej klinike.
Študijný pobyt som začala na oddelení
chirurgie a urológie. Teoretické vedomosti
som si dopĺňala praktickou činnosťou, prá
cou na oddelení pri lôžku pacienta a v am
bulantnej časti. Na klinike som pracovala
7- 8 hodín. Zúčastňovala som sa noč
ných služieb, základných vyšetrovacích
postupov, participovala na predoperačnei
príprave pacientov a denne asistovala
na operačnom sále pri rôznych typoch
operácií.
Technické vybavenie operačných šálov je
na vynikajúcej úrovni. K dispozícii sú prí
stroje na peroperačnú diagnostiku a kon
trolu chirurgických postupov (RTG, USG,
endoskop, argon-beamer). Taktiež som
asistovala pri výkonoch z miniinvazívnym
postupom (laparoskopie, cystoskopie, Ure
teroskopie). Pri minioperáciách a endoskopických výkonoch lekári pracujú s kame
rou, čo umožňuje dobrú orientáciu členom
celého operačného tímu.
Denne som sa zúčastňovala na odbor
ných klinických seminároch, ktoré na
podnet vedúceho oddelenia prebiehali
v anglickom jazyku, čím mi umožnili par
ticipovať na hodnotení CT, RTG, angiografických nálezov a aktívne sa zapájať
do diskusie.
V pracovnom kolektíve vládla dobrá po
hoda, ktorá vytvárala priestor k voľnej dis
kusii a dobrým interpersonálnym vzťahom.
Počas celého pobytu som sa stretávala
s ochotou a snahou sprostredkovať mi
všetky dostupné informácie týkajúce sa ak
tuálneho stavu pacientov a nových literár
nych poznatkov v odbore.
Na internej klinike som sa zúčastňovala
na endoskopickej diagnostike, kde mi

umožnili sledovať endoskopické nálezy
GIT-u aj aktívnu manipuláciu s endoskopickým prístrojom v GIT-e. Pracovala som tiež
na pohotovostnom oddelení (emergency)
pri prijímaní pacientov s urgentným inter
ným ochorením, samostatne som komplet
ne vyšetrovala pacientov a v spolupráci so
službukonajúcim lekárom, ktorý výsle
dok vyšetrenia preložil z angličtiny do
dánštiny, som sa podieľala na písaní cho
robopisov. Velkým prínosom bola
pre
mňa účasť na klinicko-rôntgenologických,
imunologických a mikrobiologických se
minároch.
Organizáciu práce na internej klinike hod
notím ako racionálnu, cieľavedomú a od
bornú, ktorá je základom pre vysoko kva
lifikované postupy a mladým lekárom
a študentom poskytuje možnosť získať
vysoký stupeň odbornosti.
Štúdium medicíny v Dánsku má oproti vý
učbe na ostatných európskych lekárskych
fakultách svoje špecifiká. Vzhľadom na väč
ší počet fakultných menocníc v Kodani sú
študenti rozdelení do malých skupín V ne
mocnici je skupina študentov rozdelená na
jednotlivé kliniky tak, že na každom praco
visku (klinike) sa nachádzajú maximálne
2-3 študenti To vytvára úzky kontakt a vy
soko individuálny prístup lekárov k študen
tom. Na druhej strane sa od študentov oča
káva aktívny prístup a samostatnosť. Vyso
ko pozitívne hodnotím dôveru lekára
v schopnosti študenta.
Na záver by som sa chcela podakovať
MŠ SR, vedeniu Jesseniovej lekárskej fa
kulty UK v Martine a vedúcim kliník, ktorí
schválili а akceptovali môj individuálny štu
dijný program.
Nora Palenčárová
študentka 6. ročníka JLF UK v Martine

Od Lucie do Vianoc
Melódie a slová vianočných piesní
zazneli už po tretíkrát z úst zahranič
ných študentov, lektorov a stážistov,
ktorí sa na pôde Filozofickej fakulty
UK 10. decembra 1997 zišli na tradič
nom stretnutí s názvom Od Lucie do
Vianoc, zameranom na prezentáciu
tradičnej slovenskej ľudovej kultúry.
Podujatie zorganizovalo oddelenie
slovenčiny ako cudzieho jazyka ka
tedry slovenského jazyka v spoluprá
ci s katedrou etnológie a za vedenie
FIF UK sa na ňom zúčastnil dekan
fakulty doc. PhDr. L Kiczko, CSc.,
a prodekan doc. PhDr. P. Žigo, CSc.
V prvej časti stretnutia po úvodných tó
noch fujary Mgr. J. Hamara z katedry esteti
ky priblížili poslucháčom predvianočné ob
dobie a tradičné vianočné zvyky na Sloven
sku PhDr. Z Škovierová, CSc., a PhDr. L.
Mlynka, CSc., z katedry etnológie FIF UK.
Na základe odborného, no zahraničným Štu
dentom zrozumiteľného výkladu, si účastníci
stretnutia vytvorili obraz predvianočného ob
dobia a tradičných vianočných zvykov na
slovenskej dedine. Jeho živú podobu priblí
žilo aj vystúpenie detského súboru Dovinka,
ktorý v naštudovaní Mgr. J. Hamara z kated
ry estetiky FIF UK okrem vianočných kolied
ppredstavil aj motívy tradičných betlehem
ských hier. Atmosféru predvianočného a via
nočného obdobia dotvárali takmer všetky
tradičné symboly vianočného stola: orechy,
jablká, cesnak, všetky druhy strukovín. Pri
sviečkach. čaji. kave. či troške vareného ví
na, pri vôni čerstvého jedlového ihličia všetci
účastníci z rôznych krajín sveta aspoň na
chviTu zažili dávnu slovenskú vianočnú idy
lu a v myšlienkach zalíetli aj k svojim naj
bližším.
Tradičné stretnutie zahraničných študen
tov, lektorov a stážistov na FIF UK doplnilo
spoločenskú a kultúrnu stránku ich odbor
ného štúdia a pobytu na Slovensku a bolo aj
významným príspevkom spoznávania našich
ľudových tradícií.
PhDr. Ludmila Žigová
oddelenie slovenčiny ako cudzieho jazyk
pri katedre slovenského jazyka FIF UK
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Študentským perom

Aktuálne informácie SAIA

Reputáciu je viac
ľebruár sa v mysliach
študentov spája s návratom do
prednáškových miestnosti. Nie
všetci sa však vracajú. Ak
skúškové obdobie predstavuje
až príliš husté sito, do ďalšie
ho semestra neprejdú.
Tento úkaz je evidentný naj
mä medzi poslucháčmi prvého
ročníka niekoľkých vysokých
škôl technického smeru
(zväčša už nazývaných univer
zitami), ktoré prijímajú (často
bez pohovorov) stovky študen
tov s tým, že v prvom ročníku
polovicu z nich „pre osej ú".
Ušetria sice náklady na přijí
mačky, viac zarobia na zápis
nom. možno dokonca dostanú
vyššie dotácie zo štátneho roz
počtu. keďže vykazujú štatis
ticky vyšší počet študentov, ale
tu sa ich výhody končia.
Druhá strana mince - to sú
iba mínusy. Reputácia takejto
inštitúcie rapídne klesá Klesá
záujem študentov, klesá počet
zahraničných partnerov a tým
aj možnosti pre najnadanej
ších študentov Zreteľný je
úpadok motivácie pedagógov,
led musia prednášať pred
masou študentov, ktorý'ch
prednášajúci am téma neza
ujíma Možnost diskusie je tu
v podstate nulová. Solídny
študent musí mať z takejto
organizácie štúdia, jemne
povedané, zmiešané pocity.
A ti. čo neprešli7 Rok života
strafený, perspektívy žiadne
Slúži ku cti UK. že na takúto
„stratégiu" prijímačiek nikdy
nepristúpila.
DUŠAN DEVÁN

Presne 19 tisícom 147 osobám poskytla v minulom roku svoje
služby Slovenská akademická informačná agentura, známejšia pod
skratkou SAIA. Informácie sa týkali prevažne možnosti štúdia v za
hraničí, štipendií a jazykových kurzov. Okrem toho agentúra
uskutočnila aj 51 informačných dni v 15 mestách na Slovensku, na
ktorých sa hovorilo o perspektívach štúdia mimo vlasti tak pre
stredoškolákov, ako aj pre vysokoškolákov. Súčasťou programu SAIA
je aj vydávanie informačných brožúr o možnostiach štúdia na
Slovensku a v zahraničí, ako aj mesačníkov NON Profit a Bulletin
SAIA. Ten vychádza s finančnou podporou Open Society Founda
tion v Bratislave.
SAIA vznikla v roku 1990 ako štátna organizácia financovaná v pl
nej miere z jeho rozpočtu. Od roku 1992 je mimovládnou orga
nizáciou, ktorá pôsobí ako servisné centrum pre tretí sektor. „V sú
časnosti je štátna podpora nulová Finančné prostriedky sa nám
ľahšie získavajú zo zahraničia ako od našich štátnych orgánov
Granty z USA, Japonska a krajin Európskej unie (EÚ) tvoria 88 per
cent našich financií, zvyšných 12 percent získavame z poskytnutých
služieb", povedal riaditeľ SAIA Pavol Demeš
SAIA má v súčasnosti na Slovensku okrem svojej centrály sedem
pobočiek. Tie sídlia vo všetkých krajských mestách okrem Trnavy,
pričom jedna pobočka je aj v Poprade
-r-
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Čerstvé vydanie Nového Euroreportéra, ktoré v závere mi
nulého roka pripravili študenti žurnalistiky zo Švédska, V.
Británie, Nemecka, Finska, Holandska, Belgicka, Talianska
a Slovenska, si môžete prečitaťv knižnici Katedry žurnalistiky
FiF UK na Štúrovej 9.

Múdry neschybí
Akademická múdrosť,alebo čo
radia profesori a študenti na
niektorých fakultách.
Právo:
Nebojte sa ľudí! Mnohí tak iba
vyzerajú!
Nikdy nesúď podľa dojmu! Nie
v každom jablku je červík!
V niektorom môžu byľ aj dva
Študentská tajná logika pred
skuškou:
Nech skapem, ak to prežijem!
Mat-fyz:
My lit sa je ľudské, ale naozaj
niečo zamotať - to sa dá len
pomocou počítača
Medicína:
Existujú len dva druhy náplasti tie. ktoré sa nedajú prilepiť a tie.
ktoré sa nedajú odlepiť
Sociológia:
Chyba pornografie nie je v tom,
že ohrozuje mládež, ale že po
horšuje tých, ktorým už n i i ne
hovorí
Pedagogika:
Ak chceš niečo urobiť vo svojej
triede 1 urob to sama. 2 kup fľa
šu školníkovi. 3 zakáž to urobiť
svojim žiakom
Politológia:
Ak to politik neurobí svoiej žene.
urobi to krajine
Prirodoveda:
Ochraňuj baktérie - je to jediná
kultúra, ktorú podaktorí maju
Psychológia:
Rozdiel medzi človekom a stro
jom je ten, že dobre namazaný
stroj je kľudný
Manažment:
Vždy si požičiavaj peniaze od
pesimistu Ten aspoň nebude
čakať, že ich vrátiš

Mobily na prednáškach?
Patrite aj vy medzi ľudí, ktorým
sa vo vrecku otvára nôž, keď za
čujú zvonenie mobilného tele
fónu?
Reakcia býva jednoznačná.
Ľudia sa so šomraním obracajú
po miestnosti, či už ide úrad,
obchod, električku, aby vypátrali
pôvodcu tohto nehanebného
zvuku a dali mu patrične najavo
svoje pohŕdanie Majiteľ telefónu
zvyčajne očervenie a od hanby
by sa najradšej prepadol pod
zem.
Máloktorý vynález modernej
techniky sa stretol s takými sil
nými malomeštiackymi reakciami
ako mobilný telefón. Pritom ide
o vefmi užitočnú vecičku, takmer

sa na nepozornosť študentov,
ktorých pípanie pageiov upo
nenahraditeľnú pre ľudi, Mori sú
Alebo jednoducho majú mo zorňuje na meniace sa ceny
akcii, su pre nás správami z iné
celý deň v teréne, v pohybe a po bilný telefón.
Iste - mobilný telefón vyrušuje. ho sveta
trebujú byť v spojeni. Takíto ľudia
Nie je to vôbec smiešne Je to
veľmi ťažko vysvetlia svojim na Nemá síce silnejší zvuk ako nák
srdeným spoluobčanom (NEma- ladné auto, ktoré sa preženie pod vec vkusu, zdravého rozumu a
jiteľom mobilného telefónu), že oknami prednáškovej miestnosti, poznania miery Kde ju však
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mobil potrebujú a nemajú ho iba ale vyrušuje. Pretože je to mo hľadať Kedysi boli aj automobily
prejavom
snobstva a všetkým
bilný telefón Odporná, slizká
preto, aby sa ním vo vhodnej
zapáchali Potom si ich skoro
vec, ktorú vlastnia len snobi
chvíli mohli pochváliť.
všetci kúpili a prešlo to Takže si
Predstavte si však ešte ne- „Mobil nepatri na univerzityI" stači len počkal. kedy začnú
horáznejšiu vec. Mobilný telefón tvidi nepísaná dogma
V západoeurópskych krajinách mobily zvonit aj prednášajúcim
na akademickej pôde Znesvä
Rovnako ako študenti sa totiž
je sice samozrejmosťou, a do
tenie. rúhanie, svätokrádei .
Hoci je zatiaľ takýchto študentov konca am v škole nikoho ne aj oni musia niečím živit a keďže
ako šafranu (o pedagógoch ani prekvapuje (a už vôbec neroz platy v školstve sú také. aké sú.
nehovoriac) - existujú Možno čuľuje). ale to je na západe Tam nebude to možno už dlho trvat a
tiež budu pípať
telefón potrebujú, pretože si sa v škole ľudia spolu zhovárajú,
zarábajú na štúdium, alebo si diskutujú Správy o hongkong
Radoslav Baťo
ských profesoroch, sťažujúcich
prosto len zarábajú
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