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Rektor UK odovzdal študentom ož tretiu Univerzitnú počítačovú miestnosť
Vo vstupnej hale objektu Družba 2 sa dňa 6. marca 2001 konala malá slavnost. Rektor UK prof. F. Devínsky na nej oficiálne otvoril a odovzdal
študentom do užívania už tretiu Univerzitnú počítačovú miestnosť, ktorá bude slúžiť všetkým študentom ubytovaným v tomto vysokoškolskom
internáte.
Je to súčasne aj napĺňanie programu postupného sprístupňovania Interne
tu študentom UK, ktoré si Vedenie a rektor UK vytýčili na začiatku svojho
funkčného obdobia ako jeden z cieľov v rámci Integrovaného informačného
a komunikačného systému UK (HKS UK).
Prvá Univerzitná počítačová miestnosť pre širokú študentskú obec bola
zriadená v ŠDaJ L. Štúra a uvedená do prevádzky v roku 1998 s významným
prispením sponzorského daru Holandského kráľovstva. Druhá bola otvorená
v historickej budove UK na Šafárikovom námestí v roku 1999 a najnovšia,
tretia počítačová miestnosť, vznikla v ŠDaJ Družba za výrazne] podpory
Centra európskych štúdií UK, ktoré na financovanie tejto akcie poskytlo
prostriedky zo svojho medzinárodného grantu.
V miestnosti je desať počítačov, ktoré ubytovaným študentom umožňujú
prístup na Internet a k elektronickej pošte, čím prispievajú k výraznému zlep
šeniu študijných, komunikačných a vzdelávacích možností študentov
Každý začiatok je ťažký. Aj pri štarte tohto projektu bolo potrebné prekonať
viacero ťažkostí, ako napr. nájsť vhodný priestor, zaistiť jeho bezpečnosť, pri
viesť do budovy sieťový signál, získať hardvér a softvér, spracovať prevádz
kový poriadok, nájsť schopného správcu miestnosti a vhodných študentov
na konanie služieb. Realizátori projektu sa však stretli s pochopením a po
mocou všetkých zainteresovaných, predovšetkým členov Vedenia UK a ve
denia ŠD Družba.
Fyzickou realizáciou diela ako aj správcováním miestnosti bol poverený
poslucháč Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a člen riešiteľského tí
mu projektu IIKS UK Michal Zeman. Spolu s riaditeľom ŠD Družba PhDr. Iva
nom Daňom je jeho úlohou zaisťovať nerušenú prevádzku miestnosti, orga
nizovať služby, starať sa o poriadok a dodržiavanie predpisov, ktoré sú prísne
a záväzné aj preto, že počítače pracujú na akademickej pôde a využívajú
prístup do Internetu prostredníctvom Sanetu.
Zariadenie počítačovej miestnosti predstavuje značnú hodnotu a jej situo
vanie v tomto priestore iste prinesie aj nevyčísliteľný úžitok. Preto je potrebné
pri jej využívaní dodržiavať prevádzkový poriadok vypracovaný práve pre
túto miestnosť (Príkaz rektora UK č. 1/2001), ako aj Všeobecné pravidlá
správania sa používateľa počítačovej siete UK (Príkaz rektora UK č. 1/1999).
Ako vo svojom otváracom prejave s potešením zdôraznil rektor UK, viacroč
ná prevádzka obidvoch doteraz otvorených počítačových miestností prinies
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la prijemné prekvapenie. Miestnosti fungujú hladko a bez problémov, k spokoj
nosti študentov i Vedenia UK. Rektor UK ešte dodal, že podobné prijemné
prekvapenie očakáva aj pri práci v tejto miestnosti
Študenti v ŠD Družba teda symbolicky prevzali kľúče od novej Univerzitnej
počítačovej miestnosti. Prajeme im. aby im priniesla radosť aj úžitok.
(sk)

Slávnostné promócie
Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady U K dňa 2. marca 2001 v Aule UK
o d o v z d a l rektor U K prof. F. Devínsky vedecko-akademickú hodnosť doktora filozo
fických v i e d (PhD.) 6 8 absolventom doktorandského štúdia, j e d n u hodnosť doktora
v i e d (DrSc.) a 13 p e d a g ó g o v s a stalo docentmi UK.
Slávnostné promócie v Aule UK sa konali aj dňa 28. marca 2001 a boli na
nich p r o m o v a n í absolventi rigorózneho pokračovania n a UK. Profesné doktoráty si
prevzalo 6 0 právnikov, 5 8 farmaceutov, 3 9 prírodovedcov, 2 2 fyzikov, matematikov
a informatikov, 21 pedag ó g o v , 15 filozofov, 2 1 absolventov rigorózneho štúdia n a
F T V Š a 4 z F M UK.
Blahoželame!

Tisíc a jedna Európa

Rektor UK s novinármi

V rámci cyklu konferencií Tisíc a jedna Európa, ktorý v spolupráci s Uni
verzitou Komenského pripravuje Goetheho inštitút, Delegácia Európskej
komisie, Rakúske kultúrne centrum a Francúzsky inštitút, predstavil sa dňa
5. marca 2001 v Rektorskej siení UK s témou „Hranice - koncepčné
a priestorové premeny, príklady z Európy" prof. Dr. Jean-Pierre Renard,
profesor na Univerzite v Artois (Francúzsko), odborník na geografiu hraníc
a autor viacerých kníh na túto tému, vedecký riaditeľ časopisu Ľudia a krajiny
severu.
V prednáške poukázal tak na historické súvislosti vzniku súčasných geo
grafických hraníc v európskom regióne, ako aj na súčasnú dynamiku ich
premien, čo predstavuje dôležitý objekt výskumu. Nejde pritom iba o geo
grafické hranice, ale aj o hranice politické, hospodárske i kultúrne. Perspek
tívou Európy je politika Európskej únie bezhraničnej spolupráce, vytváranie
mnohých euroregiónov i rôzne podoby nadnárodného partnerstva, ktoré sú
už dnes jasným dôkazom vôle budovaf spoločný európsky priestor.

Obsahom tlačovej konferencia, ktorú zvolal rektor UK prof. F. De
vínsky dňa 28. marca 2001, boli najaktuálnejšie témy, ktoré vyvolávajú živý
pohyb v akademickej obci nielen UK, ale na celej slovenskej vysokoškolskej
scéne, vrátane študentov. Na konferencii rektor UK vysvetlil postoj Vede
nia Univerzity Komenského k návrhu nového zákona o vysokých školách
a potvrdil dobrú vôľu a pripravenosť Univerzity k dialógu s predkladateľmi
návrhu zákona za podmienky, že sa z návrhu odstránia ustanovenia obme
dzujúce autonómiu vysokých škôl a ich akademické práva a slobody. In
formoval novinárov o novom modele financovania vysokých škôl a o rozpoč
te Univerzity Komenského na rok 2001. Pozornosť tiež zameral na súčasný
spôsob financovania študentských domovov a opätovne vyjadril podporu
Vedenia UK študentom a ich petičnej akcii, ktorou protestujú proti zvýšeniu
poplatkov za ubytovanie vo vysokoškolských internátoch a žiadajú spra
vodlivé financovanie podľa nákladových špecifík jednotlivých internátnych
objektov.
(jh)
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Univerzita Komenského hostila
Prezídium Dunajskej rektorskej konferencie
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Na pôde Univerzity Komenského v Bratislave sa v dňoch 9. a 10. mar
ca 2001 stretli členovia Prezídia Dunajskej rektorskej konferencie (DRC),
ktorá združuje viac ako 45 rektorov univerzít z 12 krajín podunajského regió
nu. Na stretnutí boli prítomní prezident DRC - prof. Dr. L März, rektor Pôdo
hospodárskej univerzity vo Viedni, viceprezidenti DRC - prof. Ing, F. Devín
sky, DrSc., rektor Univerzity Komenského v Bratislave, prof. Dr. L. Toplak,
rektor Univerzity v Maribore (Slovinsko), prof. J. Tóth, rektor Univerzity v Pecsi
a prof. L Komlosi, prorektor Univerzity v Pecsi (Maďarsko).
V nadväznosti na odporúčania Bolonskej deklarácie orientované na tvorbu
architektúry európskeho vysokého školstva, sa program rokovania Prezídia
dotýkal aktuálnych otázok koordinácie hodnotenia kvality vysokoškolského
vzdelávania a jeho kompatibility v európskom priestore so zvláštnym zre
teľom na študentskú a pedagogickú mobilitu. Osobitná pozornosť bola ve
novaná systémom vysokoškolského vzdelávania v jednotlivých podunaj
ských krajinách, pričom bolo dohodnuté, že na budúcom plenárnom zasad
nutí DRC budú rektori informovať o stave vysokoškolskej legislatívy vo
svojich krajinách s ohľadom na proces europeizácie vysokých škôl a o apli
kovaných akreditačných systémoch. V rámci programu stretnutia rektor UK
prof. F. Devínsky informoval tiež členov Prezídia o príprave nového vysoko
školského zákona v SR.

Je návrh nového zákona o vysokých školách opraviteľný?
V Aule Univerzity Komenského sa dňa 9. marca 2001 zišla akademická
obec Univerzity, aby so štátnym tajomníkom MŠ SR doc. Mgr. Martinom
Froncom, PhD., a generálnym riaditeľom sekcie vysokých škôl MŠ SR
doc. RNDr. Petrom Mederlym, CSc., diskutovala o návrhu nového vy
sokoškolského zákona. Na stretnutí bol prítomný aj rektor UK prof. F. De
vínsky spolu s členmi vedenia UK.
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Nová metodika financovania vysokoškolských internátov z úrovne Minister
stva školstva SR priniesla študentom podstatné zvýšenie poplatkov za ubyto
vanie. Študenti Univerzity Komenského dňa 14. marca 2001 pripravili a zve
rejnili petíciu, ktorou žiadajú spravodlivé financovanie internátov študentov
vysokých škôl.

Petícia
My, dolupodpísaní študenti Univerzity Komenského v Bratislave, ne
súhlasíme s novou metodikou financovania internátov, v ktorej sa ne
zohľadnili nákladové špecifiká internátov jednotlivých vysokých škôl na
Slovensku.
Odmietame, aby sa takto vzniknutý deficit vyrovnával zvyšovaním po
platkov za ubytovanie, ktoré by malo slúžiť na zveľadenie internátov
a na celkové skvalitnenie ubytovacích služieb.
Žiadame preto ministra školstva, aby do 20. apríla 2001 zabezpečil
spravodlivé financovanie ubytovacích služieb a vyrovnal dopady ne
správneho rozhodnutia Ministerstva školstva pri prerozdeľovaní pro
striedkov určených pre podporu ubytovania tak, aby internáty nemuseli
predčasne ukončiť svoje činnosti.

Petíciu s 2 500 podpismi odovzdali zástupcovia petičného výbom študentov
Univerzity Komenského dňa 29. marca 2001 ministrovi školstva M. Ftáínikovi.

Vyše dve a pol hodinová verejná diskusiu bola miestami búrlivá, nevyne
chala azda ani jeden z alergických bodov návrhu nového zákona, kde sa
stretávajú rozdielne postoje ministerstva a členov akademickej obce. „Minis
terstvo netvrdí, že predložilo skvelý návrh zákona, priznávame, že je nedoko
nalý a žiadame o pomoc akademickú obec", povedal doc. Mederly a dodal,
že ministerstvo školstva má ešte 2-3 mesiace času na jeho vylepšenie podľa
pripomienok. Podľa slov zástupcov ministerstva kardinálnou otázkou ostáva
časový tlak, pretože ak do budúceho, volebného roku NR SR nový vyso
koškolský zákon neprerokuje, môže sa nadlho odsunúť. Ako z diskusie vyply
nulo, akademická obec UK je pripravená pomôcť pri prepracovaní návrhu
zákona. Zreteľne to vyjadril rektor UK prať. Devínsky keď povedal, že
verí
v opraviteľnost, a preto treba návrh zákona pripomienkovať a po prijatí pripo
mienok môže vzísť akceptovateľný základ pre nový návrh zákona o VS".
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V marcovom čísle Našej univerzity sme zablahoželali novým profeso
rom Univerzity Komenského, ktorých vo februári vymenoval prezident re
publiky. Dnes zoznam nových pánov profesorov doplňujeme ešte o dve
mená: prof. RNDr. Ján čižmár, CSc., odbor teória vyučovania
matematiky z FMFI UK a prof. RNDr. Peter Silný, CSc., odbor teória
vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy
v špecializácii teória vyučovania chémie z PRIF UK, ktorí neboli inau
gurovaní na Univerzite Komenského.
Dodatočne pánom profesorom srdečne blahoželáme.
Redakcia

Na Donovaloch rokovalo výjazdové zasadnutie Kolégia rektora UK
Členovia Kolégia rektora UK sa stretli v dňoch 15.-17. marca 2001 na Donovaloch, aby pod vedením rektora UK prot. F. Devínskeho rokovali
o aktuálnych otázkach Univerzity.
Jedným z najdôležitejších bodov programu ro
kovania Kolégia bol návrh nového Zákona o vy
sokých školách. Kolégium rektora UK k obsahu
návrhu prijalo nasledovné uznesenia:
1. KR UK konštatuje, že návrh Zákona o vyso
kých školách obsahuje pozitívne ustanovenia, kto
ré môžu napomôcť ďalšiemu rozvoju slovenských
vysokých škôl. Návrh však obsahuje aj závažné ne
dostatky, ktoré si vyžadujú korekcie. KR UK je pre
svedčené, že posilnenie ekonomickej autonómie
vysokých škôl, zachovanie autonómie vysokých
škôl a fakúlt a ich akademických práv a slobôd,
ako aj zachovanie samosprávneho charakteru vyso
kých škôl a fakúlt je základným predpokladom ich
ďalšej reformy.
2. Konkrétne výhrady vyjadrilo KR UK vo svojich
dokumentoch a pripomienkach, ktoré už boli do
ručené předkladatelovi návrhu Zákona o vysokých
školách, ministrovi školstva Milanovi Ftáčnikovi.
3. KR UK sa pripája k stanovisku VR UK vtom,
že v návrhu zákona nie je dostatočne vyjadrené
postavenie vedy na vysokých školách ako nevy
hnutnej a nenahraditeľnej súčasti práce vysokých
škôl a žiada predkladatelä. aby v tomto zmysle
upravil príslušné ustanovenia návrhu Zákona o vy
sokých školách a rovnako aj návrh Zákona o vede
a technike a návrh Zákona o SAV.
4. KR UK žiada ministra školstva SR ako predkladateľa návrhu Zákona o vysokých školách, aby
pri spracúvaní pripomienok k tomuto návrhu umož
nil účasf zástupcov akademickej obce UK a aby
korigovaný text spolu so zdôvodnením zmien opä
tovne poskytol akademickej obci na posúdenie
a príp. ďalšie pripomienkovanie.
Ďalej sa Kolégium zaoberalo priebežným hod
notením projektu HKS UK a hlavnými zámermi
projektu v roku 2001, ktoré predložil akademický
správca HKS UK doc. S. Kalavský, a prijalo kon
krétne opatrenia na plnenie projektu v roku 2001.
Kolégium rektora UK vzalo na vedomie správu
prorektora UK doc. P. Súru o stave a hodnotení
zavádzania kreditového systému na UK a na zá
klade predloženej analýzy špecifikovalo konkrétne
úlohy pre dekanov fakúlt UK. Zároveň Kolégium
vzalo na vedomie a súhlasilo s tým, že výučbová
časf akademického roku 2001/02 sa začne v sú
lade so zásadami uvedenými v materiáli Závery
komisie pre kreditový systém štúdia na UK jednot
ne na UK dňa 17. septembra 2001, letný semester
dňa 11. februára 2002.
Kolégium prerokovalo informáciu dekanov fa
kúlt UK o počte uchádzačov o štúdium na UK
v šk. roku 2001/02 a o úrovni zabezpečenia

prijímacieho procesu. Taktiež venovalo pozor
nost možným dôsledkom zavedenia štátnych
maturitných skúšok a uznieslo sa, že fakulty UK
zvážia možnosť zvýšiť počet prijímaných študen
tov prostredníctvom racionalizácie štúdia a mož
nou zmenou celkového prístupu k doterajšej praxi
a organizácii prijímacieho konania.
V rámci bodu Informácia o príprave fakúlt na
novú politiku štátu v oblasti vedy a závery z ana
lýzy doktorandského štúdia na UK ktorý pri
pravil prorektor UK prof. D. MlynarčiV. vzalo Ko
légium rektora UK na vedomie informáciu o stave
príprav na realizácii novej Koncepcie štátnej ved
nej a technickej politiky, ktorá sa premietla do
návrhov Zákona o vede a technike. Zákona o SAV,
Zákona o Agentúre pre podporu vedy a techniky
SR a s nimi súvisiacich vyhlášok. Okrem iného
súhlasilo s pripomienkami k týmto návrhom, ktoré
podal prorektor UK proť. D. MlynarčiV ako člen Ra
dy vlády pre vedu a techniku.
Kolégium taktiež vzalo na vedomie informáciu
o analýze úrovne a efektívnosti doktorandského
štúdia na UK, ktorú prerokovala VR UK dňa 5. mar
ca 2001, a stotožnilo sa s jej závermi a odpo
rúčaniami. Odporučilo dekanom fakúlt UK, aby
prijali opatrenia na podporu a motiváciu dokto
randského štúdia. V tejto súvislosti Kolégium s po
tešením privítalo rozhodnutie rektora UK vyčleniť
finančné prostriedky z Fondu UK na podporu za
hraničných mobilit interných a externých doktorandov - zamestnancov UK tak, aby mohli časť
svojej vedeckej práce realizovať počas troch me
siacov v zahraničí. Výška príspevku sa bude pohy
bovať približne vo výške príspevku z programu

Filozofia v škoie a v živote
V priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave usporiadala Ka
tedra filozofie a dejín filozofie dňa 8. februára 2001 celoslovenskú konferenciu s medziná
rodnou účasťou pod názvom Filozofia v škole, filozofia v živote. Zúčastnení z filozofických
pracovísk z Českej republiky, Poľska a Slovenska tak získa': príležitosť diskutovať o otázkach, či
a akým spôsobom môže filozofia ovplyvniť dianie v spoločnosť čo možno od nej dnes očakávať,
aké kompetencie jej pripísať a do akej miery sa môže podieľať na rozvoji osobných kreatívnych
schopností.
Účastníkov konferencie privítali Dekan FIF UK doc. PhDr. Ladislav Kiczko, CSC. : prodekan
prof. PhDr, Pavol Žigo, CSc., a vedúca katedry doc. PhDr. Etela Farkašová, CSc. V úvodnom
slove zhrnul prof. M. Zigo históriu výučby filozofie na slovenských vysokých a stredných školách
a poukázal na nové možnosti jej rozvoja
Výučba etiky a ekológie, filozofické poradenstvo, terapeutické účinky filozofie, filozofia pre
21. storočie - tieto a im podobné témy svojím aktuálnym obsahom dominovali v priebehu celeho
podujatia, V súvislosti s problematikou výučby filozofie na stredných školách zazne' hlasy pn
tomných stredoškolských učiteľov o stále nepostačujúcej časovej dotácii pre výučbu humanit
ných predmetov na všetkých typoch slovenských stiedných škôl. gymnáziá nevynímajúc.
Účastníci konferencie sa zhodli na potrebe kultivovať verejnú mienku pre vnímanie filozofického
rozsahu mnohých problémov, s akými sa dnes vyrovnáva slovenská spoločnosť.
Antónia Furjelová, Katedra filozofie a dejín filozi fie FIF UK

SOCRATES. Podrobnosti sú uvedené v Smemia
rektora UK č. 2/2001.
Kolégium rektora UK vzalo na vedomie správu
prorektora UK doc. I. Ostrovského o stave príprav
výročnej správy UK a výročných sprav fakúlt,
o priebehu a doterajších výsledkoch 5. RP EÚ
v oblasti vedy a o príprave 6. RP. Okrem iného
Kolégium vyzvalo fakulty a zvlášť popredné praco
viská UK, aby v zostávajúcom čase využili prebie
hajúce aktivity v 5. RP ako významný zdroj pro
fesionálnych aktivít a finančných prostriedKOv
v oblasti vedy a výskumu. Súčasne Kolégium kon
štatovalo. že pnpravovaný 6. RP EÚ v oblasti vedy
a výskumu tvorí pre UK, jej fakulty a ďalšie súčasti
rozhodujúcu možnosť rozvoja v oblast vecry a vý
skumu a rozhodujúci zdroj finančných prostried
kov pre tento dnjh aktivity U K Aktívne zapojenie
sa do 5 a 6 RP môže rozhodujúcim spôsobom
potvrdiť ambície UK byt výskumným typom uni
verzity, a to i v rámci otvoreného vysokoškolského
priestoru Európy.
V tejto súvislosti Kolégium rektora UK vzalo na
vedomie vznik a pôsobenie referátu s názvom
Kancelária UK pre európske projekty a ILO ako
informačno-metodického centra pre prípravu eu
rópskych projektov pracovísk UK, zvlášť v ráme.
5. a 6. RP EÚ. Kancelária UK pre európske pro
jekty poskytuje od r. 2000 fakultám a pracoviskám
UK všetky informácie týkajúce sa 5. RP a je pnpravená prostredníctvom svojich pracovníčok (v sú
časnosti Dr. Daniela Drobná a Mgr Mária Pospí
šilová) napomáhať záujemcom z radov akademic
kých zamestnancov UK pri metodickej a formálne
správnej príprave európskych projektov, predo
všetkým v oblasti rámcových plánov EÚ. Zároveň
Kolégium prijalo s potešením rozhodnutie rektora
UK udeliť zodpovedným riešiteľom (jednému za
projekt), ktorí predložia v rámci 5. alebo 6 RP
projekt a potvrdenie o jeho prvom prijatí v zahra
ničí na ďalšie konanie, mimoriadnu odmenu vo
výške
10 000,Sk. UK vzalo na vedome správu
Kolégium
rektora
prorektora UK prof. P Mráza c aktuálnom stave
medzinárodných vztahov UK a odporučte všet
kým fakultám venovať sústavnú pozornosť rve r e ňovaným medzinárodným aktivtam s c r o m ma
ximálne využiť ponúkane granty azískare finančne
prostriedky
Taktiež Kolégium vzalo na vedom e "for-.таи
kvestorky UK Ing Dobríkovej o hospodárení UK
a o výsledkoch kontrol vykonanych na UK.
V závere rokovania venovalo Kolegium okrerv
iného pozornost aj stavu priprav na pridelovanie
Graniov UK pre mladých vedeckých pracovní
kov na r 2001 a ocenilo rozhodnutie re«tora UK
zvýšiť z Fondu UK podporu týchto grante. Pred
metom záverečneho rokovania bola aj prezen
tácie popredných vedeckých pracovísk na Irv
temetovej stránke UK.
Oh)
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Pripomienky a komentáre vedenia UK
k návrhu zákona o vysokých školách v znení z 31.1.2001
spracované v rámci verejného pripomienkového konania

0 medicínskej etike
Medzi Katedrou filozofie a dejín filozo
fie n a FIF U K a Filozofickým inštitútom
n a Univerzite v o Viedni s a už takmer
desaťročie rozvíja dobrá spolupráca,
ktorá nadobúda mnohoraké podoby
(výmenné študijné pobyty poslucháčov
- pravda, doposiaľ s výraznou prevahou
slovenských študentov n a viedenskej
univerzite, krátkodobé pobyty pedagó
gov, spoločné konferencie, semináre
a iné vedecké podujatia, spoločne publi
kácie). Mnohé z podujatí sa uskutočnili
aj vďaka podpore Rakúskeho inštitútu
pre južnú a juhovýchodnú Európu so
sídlom v Bratislave a o s o b n e j ústretovosti jeho riaditeľa prof Floriána Ž g raia
K takýmto podujatiam patrí aj pred
náška profesora Petra Kampitza, zá
stupcu riaditela viedenského Filozo
fického inštitútu, a to na aktuálnu té
m u etických problémov v súčasnej
medicíne, ktorá odznela 22. marca t.r.
na pôde spomínaného Rakúskeho in
štitútu v Bratislave.

Predložený návrh zákona o vysokých školách vznikol v dobrej snahe sledovať vývoj, ktorý sa usku
točnil v európskom vysokoškolskom priestore po prijatí Bolonskej deklarácie, ktorú v roku 1999 v mene
Slovenska podpísal aj pán minister školstva Milan Ftáčnik. A skutočne, z tohto pohľadu návrh obsahuje
mnohé pozitívne ustanovenia, ktoré by mohli naše vysoké školstvo posunúť o krok vpred. Napríklad:
• v oblasti mobility študentov kodifikovanie kreďitového systému môže pomôcť eurokompatibilite našich
študijných programov;
• návrh diverziťíkácie vysokých škôl a vytváranie konkurenčného prostredia je tiež významným pozitív
nym rysom;
• viaczdrojové financovanie, ktoré nemožno redukovať len na školné, je taktiež progresívne a zaslúži si,
aby bolo podporené;
• ekonomická autonómia vysokých škôl, opierajúca sa o viaczdrojové financovanie, je tiež výrazným po
zitívnym prvkom návrhu zákona.
Na druhej strane, už len snaha o postihnutie všetkých aspektov života vysokých škôl, bola od začiatku
chybným zámerom. Pravdepodobne aj preto sa v ňom miešajú vykonávacie predpisy a vyhlášky so
zákonom samotným. V značnom rozpore s Boloňskou deklaráciou je návrh v časti, kde deklarácia žiada
zjednodušenie titulov. Podľa nášho názoru sa pozitívny duch Koncepcie otočil o 180'" a mnohé, ak nie
väčšina ustanovení návrhu zákona, vychádza z hlbokej nedôvery vo vysoké školy, ich samosprávu a ich
akademické orgány a následnej snahy etablovat kontrolné štátne mechanizmy všade, kde sa to len dá.
Duch návrhu zákona prevažne vyznieva v negatívnom, nanadovacom, kontrolnom a obmedzujúcom tó
ne. Pochopiteľne nemožno sa potom čudovať, že viaceré jeho ustanovenia viac alebo menej hrubo za
sahujú do autonómie vysokých škôl a ich akademických práv a slobôd.
Už len vymenovanie tých ustanovení, ktoré narušujú akademické práva a slobody a autonómiu vy
sokých škôl stačí na to, aby aj vedenia vysokých škôl, podobne ako viaceré akademické senáty, mohli
povedať, že návrh zákona je neopraviteľný a ako taký nepnjateľný.
Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave sa však rozhodlo, že návrh zákona pnpomienkovať bude
Prof. Peter Kampitz, ktorý je zároveň
aby prejavilo svoju dobrú vôľu a pripravenosť k dialógu. Svoj postoj však podmieňuie odstránením usta
riaditeľom Inštitútu pre medicínsku etiku
novení. ktoré hrubým spôsobom zasahujú do akademických práv a slobôd a autonómie vysokej školy
Medzi ne patria:
(Institut fúr Medizinethik) v St Poltene.
• spôsob vzniku (kreovania) správnej rady verejnej vysokej školy. (§ 15(2) a súvisiace) - žiadame zmeniť
členom genetickej komisie pri rakúskei
na: na návrh rektora a so súhlasom senátu menuje minister;
vláde a m n o h ý c h dalších komisií, s a
• možnosť zavedenia nútenej správy nad vysokou školou resp. premenu vysokej školy zo samosprávnej
problematike medicínskej etiky venu
inštitúcie na priamoriadenú organizáciu Ministerstva školstva (§ 125 a 126) - žiadame vypustí;
j e veľa ro k o v Bratislavským k o l e g o m
• možnosť ministerstva obmedzovať počet študentov prijímaných na vysokú školu na jednotlivé študijné
a študentom priblížil jednak p o v a h u
odbory (§§ 7,123 (f) - žiadame zmeniť na:... právo určit celkový prírastok počtu študentov.
tejto novej disciplíny v o všeobecnejšej
• právo nevysokoškolských inštitúcií prijímať študentov na vysokoškolské štúdium a poskytovať vysoko
školské vzdelanie nevysokoškolskými inštitúciami (§ 92 a súvisiace) - žiadame vypustit;
rovine, jednak predostrel niekoľko cel
• nomináciu ministerských prísediacich na štátne skúšky (§ 67(6)) - žiadame zmenif na právo študenta
k o m konkrétnych problémových o k i u
požiadať o prítomnosť externého examinátora a povinnosť školy (fakulty) zabezpečiť externého examiná hov, na ktoré s a táto disciplína v po
tora z inej vysokej školy;
slednom o b d o b í najviac sústreďuje. S ú
• zákaz prijímať študentov na neakreditované študijné odbory (§ 61 (2) i ďalšie) - žiadame vypustiť.
t o predovšetkým otázky etiky medi
Gramatické, štylistické, formálne-legislatívne a formálne-logické nedostatky sme neopravovali, pre
čínskeho v ý s k u m u (napríklad v ý s k u m
tože ich počet prekračoval tolerovateľnú mieru. Konštatujeme, že materiál, ktorý má mimoriadny počet
na embryách, výskum génov, techniky),
formálnych chýb, nedostatkov ako aj nedopracovaných častí (napr. Ďalšie vzdelávanie) by sa na verejnú
ďalej j e t o skúmanie tzv. rozhodovacích
diskusiu nemal nikdy dostať. Nie je ospravedlnením, že časové limity sú veľmi tesné. Od 28. 6. 2000, ked
situácií, ktoré vznikajú v dôsledku medibola založená Komisia pre tvorbu zákona, až do 14. 9. 2000 komisia nebola zvolaná.
cínsko-technického pokroku (napríklad
prenatálna diagnostika, prerušenie te
hotenstva, predlžovanie života, inten
zívna medicína, eutanázia) a napokon
s ú t o aj otázky súvisiace s o vzťahom
medzi pacientom a lekárom. A k o typické
prijaté na zasadnutí Rady dňa 26. februára 2001 v Račkovej doline
krajné podoby tohto vztáhu uviedol prof.
Kampitz paternalizmus a autonómiu na
ŠRVŠ SR považuje mnohé úpravy, ktoré návrh zákona prináša, za moderné a progresívne. Ich uvede
základe informovanosti, predovšetkým
nie do života vytvorí na slovenských vysokých školách priestor pre vyššiu kvalitu, vyššiu efektivitu. Priblíži
v š a k vyzdvihol v ý z n a m dialogického
slovenský vysokoškolský systém vysokoškolským systémom vo vyspelých krajinách a bude na pro
charakteru uvedeného vztáhu. Prednáš
spech študentom. V prípade, že ministerstvo školstva zakomponuje do predloženého návrhu závažné
k a prof. Kampitza sa stretla u poslu
pripomienky študentskej rady, ŠRVŠ bude predložený návrh podporovať.
Závažné pripomienky ŠRVŠ:
cháčov s o z á u j m o m a ohlasom, aj ked
• v súlade s posilnením vnútornej integrácie univerzít chápať postavenie študenta ako študenta vysokej
názory, ktoré odzneli v diskusii (naprí
školy, nie ako študenta aj vysokej školy aj jej fakúlt a pod.,
klad n a eutanáziu), s a rôznili. Ide o témy,
• v záujme zachovania možnosti študentov účinne zasahovať do chodu verejnej vysokej školy, ponechať
ktoré s a u nás v rámci etiky predbežne
akademickému senátu jeho súčasné právomoci v oblasti schvaľovania rozpočtu, študijných programov
len začínajú rozpracovávaf, ktoré však
a členov vedeckej rady,
už s ú - a čoraz viac b u d ú - súčasťou aj
• priniesť nevyhnutné minimum akademických práv a slobôd aj na policajné a vojenské vysoké školy,
nášho života, ktoré nie je možné obchá
• posilniť konkurenčné prostredie medzi pedagógmi zrušením možnosti trvalo zastávať miesto profesora
a docenta na vysokej škole,
dzať a ktoré sa budú musieť stať pred
• zjednodušiť štruktúru titulov tak, aby sa udeľovali iba tituly bakalár (Bc.), magister (Mgr.) a doktor (PhD ),
metom verejných diskusií aj u nás tak,
prípadne tradičné tituly ako napr. MUDr. alebo Ing., zrušiť rigorózne skúšky a s tým spojené udeľovanie
a k o t o m u bolo, resp. j e v iných kra
tzv. „malých doktorátov" (RNDr., PhDr. a pod.)
jinách. J e preto dôležité, aby s a o nich
RVŠ SR predkladá aj celý rad ďalších pripomienok, ktoré vychádzajú z princípov Bolonskej výzvy, De
intenzívnejšie a systematickejšie disku
klarácie UNESCO o vysokoškolskom vzdelávaní a zo skúseností z fungovania zahraničných i domácich
tovalo aj n a odbornej (akademickej) p ô
vysokých škôl. Návrhy ŠRVŠ SR v istých ohľadoch predkladaný návrh vylepšujú, spresňujú a vylepšujú
d e Predpoklady pre to vytvorila i spomí
V problematike spoluúčasti študentov na úhrade nákladov na štúdium sú názory členov SRVŠ SR
nejednotné. ŠRVŠ principiálne zavedenie spoluúčasti v akejkolVek forme neodmieta, nesúhlasí však
naná prednáška rakúskeho filozofa
s navrhovanou alternatívou 1. Diskusia na túto tému nie je v radoch študentov uzavretá, čo je doku
Etela Farkašová, FIF UK
mentované podporou minoritnej časti (približne 2/5 prítomných členov) študentskej rady práve pre túto
alternatívu, a stanoviskom približne rovnako velkej skupiny, ktorá podporuje alternatívu 3.

Vyhlásenie Študentskej rady vysokých škôl SR
k návrhu zákona o vysokých školách
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Historicky m o ž n o doložiť, ž e v c e l ý c h dejinách univerzít n a Slovensku, o d A k a d e m i e Istropolitany, c e z Trnavskú, Košickú
univerzitu a ostatne i Alžbetínsku univerzitu, s a psychológia prednášala jednak v rámci filozofie n ajm ä n a teologických fakultách,
a k o i v rámci prípravy bud úcich lekárov.

Tradície a perspektívy výučby psychológie pa Univerzite Komenského

Po založení Univerzity Komenského boli prvé prednášky z predmetu
„Základy psychológie" otvorené v r. 1924 vtedajším profesorom Právnickej
fakulty Univerzity Komenského - B. Tomsom, neskorším rektorom U K Sa
mostatný psychologický seminár a súvislé prednášky z psychológie odzneli
v šk. r. 1926/27. Viedol ich docent Tvrdý, pozitivisticky ladený filozof z Brna.
Významným krokom k nezávislosti psychológie na pribuzných disciplínách
bolo utvorenie „stolice psychológie" v roku 1937, kde vtom istom roku
habilitoval ako jej vedúci J. Stavěl. V druhej polovici 30. rokov boli na pôde
UK publikované i prvé psychologické monografie. Možno tu uviesť aspoň
Jurovského „Psychologické základy výchovy", ä Čečetkovu „Adlerovskú psy
chológiu а pedagogiku".
Po rozbití Československa odchádzajú českí psychológovia Stavěl a Tvrdý
z Bratislavy. Prvým riadnym profesorom na pôde univerzity sa stáva A. Ju
rovský (1941). Okrem organizačnej práce (sieť psychologických poradní a i.),
vzniklo nim napísané dielo „Psychológia1 (1942), ktoré sa na dlhší čas stalo
základnou psychologickou učebnicou.
Po druhej svetovej vojne pokračovalo štúdium psychológie na FIF UK
v rámci Katedry psychológie a pedagogiky. Obdobie 50. rokov nebolo príliš
podnetné pre rozvoj psychológie, bola často spolu s kybernetikou a ge
netikou zahrnovaná medzi tzv. buržoázne pavedy. Nesporne tento fakt bol
jedným z dôvodov, že prvé samostatné psychologické pracovisko na pôde
univerzity vzniklo až v r. 1957 pod názvom „Psychologický ústav". Jeho prvým
riaditeľom bol prof. Jurovský, neskôr prof. Pardel. V školskom roku 1959-60
vzniká prvá samostatná katedra psychológie.
Duchovná liberalizácia v druhej polovici 60. rokov priniesla výrazný roz
mach psychológie na univerzitnej pôde. Týkalo sa to tak počtu študentov
(cca 80-100 poslucháčov v ročníku), ako i samostatných psychologických
pracovísk. Okrem spomínaného psychologického ústavu a Katedry psy
chológie vznikla i samostatná Katedra pedagogickej psychológie (1965). Jej
prvým vedúcim bol prof. Ďurič. „Normalizácia" začiatku 70. rokov potvrdila,
že úroveň psychológie je dobrým barometrom duchovnej atmosféry spo
ločnosti. Po previerkach musel odísť z katedry jej bývalý tajomník prof. Ivan
Štúr, počty študentov postupne klesali na 15 až 25 v ročníku.
V roku 1981 boli administratívnym rozhodnutím zlúčené obe katedry do Ka
tedry psychologických vied (vedúci prof. Kondáš). Napriek komplikovaným
podmienkam bol v tomto období publikovaný rad pozoruhodných mono
grafií najmä z oblasti všeobecnej, klinickej a pedagogickej psychológie.
Rok 1989 priniesol viacero zmien najmä v štruktúre a obsahu štúdia psy
chológie (vedúci katedry prof. Kollárik, neskôr prof. Heretik - od r. 1993).
Magisterské štúdium bolo opäť predĺžené na päť rokov. Záujem o štúdium
psychológie sa stal enormným (na cca 60 miest sa hlási 700 - 800 záu
jemcov). Najdôležitejšími zmenami sú väčšia demokratičnost štúdia a otvo
renosť novým myšlienkovým prúdom a smerom. Každoročne sa rozširuje
paleta výberových seminárov a prednášok vo vyšších ročníkoch. V istom
zmysle si študenti vytvárajú svoj odborný profil a zameranie sami s tým, že si
volia výberové predmety. Dôležitým faktorom je, že výberové prednášky sa
konajú zväčša z tém a oblastí v minulosti z ideologického hľadiska prohibovaných (psychoanalýza, humanistická psychológia, psychológia nábožen
stva či politická psychológia). Táto otvorenosť sa stáva predmetom diskusií
na katedrových seminároch. Novým prvkom v štruktúre štúdia je aj sociálnopsychologický výcvik, ktorý má formou zážitkov na sebe prispieť ku for
movaniu dôležitých odborných spôsobilostí v práci psychológa s klientom či
skupinou.
Čas preverí, či všetky porevolučné zmeny sú prinosom. Napr. zlúčenie Ka
tedry psychológie a Psychologického ústavu (1993) viedlo k odchodu mno

hých odborných pracovníkov, prevažne na lepšie platené miesta v manaž
mente, v konzultačných firmách a v bankovníctve
V súčasnosti má katedra 44 kmeňových zamestnancov. Organizačne je
členená do štyroch relatívne nezávislých sekcií:
a) Sekcia základných psychologických disciplín (vedúca doc Brožíkova
V rámci tejto sekcie je oddelenie etopsychológie (vedúci doc Czako)
b) Sekcia klinickej a poradenskej psychológie (vedúca doc Taročkováj
c) Sekcia sociálne/ a pracovne/ psychológie (vedúci prof. Kollárik)
d) Sekcia edukačnej psychológie (vedúca doc. Szobiová).
Vo všetkých piatich ročníkoch študuje t č 307 poslucháčov (z nich 15 za
hraničných). Katedra má 48 externých a 6 interných doktorandov (PhD) Na
katedre pôsobilo od r 1991 osem .visiting profesorov", ktori bo:i väčšinou
jeden semester zakomponovaní do výučby (prednášanej v angličtine Ka
tedra má do 30 spolupracovníkov z praxe ktorí sa podieľajú парта na výbe
rových kurzoch.
Mnohé vízie či sny týkajúce sa dalšieho rozvoja katedry je možné zredu
kovať do niekolkých nosných bodov:
a) vybavenie laboratória katedry adekvátnou inštrumentálnou a počítačo
vou technikou,
b) v rámci práve sa rozbiehajúceho kreditného systému na fakulte po
skytovať prednášky v angličtine pre zahraničných študentov družobných uni
verzít,
c) prepracovať študijný program katedry tak, aby bol čo najviac kompa
tibilný s katedrami psychológie, na ktoré v rámci zahraničných výmenných
stáži môžu ísť naši študenti študovať,
d) intenzívnejšie zapojiť katedru do širších výskumných zahraničných kon
taktov cez univerzitné siete orientované na vedy o človeku (rozšírenie už
existujúcej spolupráce s University College London, Emory university Atlanta
a Pittsburgh University).
Hovoriť po skončenom 40. školskom roku Katedry psychológie o perspek
tívach výučby, znamená do istej miery hovoriť o „snoch" súčasného kolek
tívu tohoto pracoviska, nadväzujúc tak na tradíciu katedry a jej osobnost
ktoré sa v minulosti - často v ťažkých podmienkach, výrazne prianiii o jej
rozvoj.
Okrem vyššie uvedeného, značne pragmatického pohľadu na perspek
tívny rozvoj katedry je v neposlednom rade naším snom. aby katedra nebola
len miestom, kde študenti získajú nevyhnutné penzum vedomostí pre prax
Mala by vytvárať atmosféru dostatočne konkurenčnú iným atrakciám štu
dentského života. Mala by byt miestom, kde poslucháč má pristúp k infor
mačným kanálom o najnovších poznatkoch odboru, ale aj ku konzultáciám
pre svoj ďalší odborný a osobný rast. Poslucháč by mal získať „korektivnu
skúsenosť' v styku s autoritami, to znamená stretávať pedagogov naroč
ných, ale plne otvorených pre vlastné názory a samostatné myslenie štu
denta.
2elám si a prajem Katedre psychológie, aby sa jej sny, ciele a predstavy
ďalšieho rozvoja čím skôr premenili na realitu - o čo sa intenzívne pracovnici
tohoto pracoviska snažia. Som presvedčený, že aj napnek finančným a ma
teriálnym problémom, v ktorých sa nachádza súčasný system univerzitného
vzdelávania na Slovensku, popredné miesto medzi psycholog«kými praco
viskami Slovenska si Katedra psychológie Univerzity Komenskeho a| nadale
udrží.
Doc. PhDr. Igor Brezina. C Sc
vedúci Katedry psychologie FIF UK
(Zo slávnostného zasadanie Katedry psychologie pri pi leiifosc t1?. 40 \yroč>a
december 2000)
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Z výskumu životného prostredia

ENVIRONMENTÁLNA MUTAGENÉZA ekotoxická a geootoxická deteriorizáoia životného prostredia, jej indikácia a monitoring
Doc. RNDr. Karol Mičieta, CSc., Katedra botaniky Prírodovedeckej
Xenobiotické poškodzovanie životného prostredia
Súčasný stav a výhľady rozvoja technosféry Zeme vyžadujú cieľavedo
mý systém riadenia hospodárstva zameraný na vecné riešenie nielen exis
tujúcich problémov vrátane záťaží, ale aj prevenciu možných dopadov
predpokladaného rozvoja technosféry na životné prostredie. Z globálneho
hľadiska je nevyhnutná integrita hospodárskeho rozvoja a ochrany život
ného prostredia v spoločenskej reprodukcii. Proces ekologizácie hospo
dárstva vyžaduje princíp environmentálnej regulácie.
Princípy hodnotenia ekotoxikologických faktorov
Hodnotenie vplyvov činností na životné prostredie predstavuje účinný
a preventívny systém ochrany životného prostredia. Vychádza z prognózy
a hodnotenia očakávaných negatívnych alebo pozitívnych vplyvov pláno
vaných zámerov. Cieľom je komplexne zistiť a vyhodnotiť priame a nepria
me vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie. Princíp spoločensky
prijateľnej resp. únosnej miery environmentálnych rizík je základným krité
riom pre volbu strategických priorít. Prvotným procesom tejto optimalizácie
je hodnotenie existujúcich rizík a vypracovanie metód pre takéto hodnote
nie. Hodnotenie negatívnych vplyvov, dopadov a environmentálnych rizi
kových faktorov v životnom prostredí, je neoddeliteľne späté s hodnotením
environmentálneho rizika. V tomto procese ide o zistenie pravdepodobnej
miery negatívnych vplyvov, ktoré môžu vzniknúť pôsobením jedného ale
bo viacerých fyzikálnych, chemických či biologických faktorov.
Napriek tomu, že metodická schéma hodnotenia rizík ohrozujúcich zdra
vie človeka je dnes preverená viac ako desaťročnou verifikáciou, metodi
ka hodnotenia environmentálnych rizík je v celom svete naďalej v štádiu
vývoja. Táto skutočnosť predovšetkým vyplýva z komplexnosti problému.
Významným zdrojom neistôt je prirodzená variabilita ekosystémov a ne
dostatok informácií o transporte a dynamike zmien fyzikálnych, chemic
kých a biologických faktorov v životnom prostredí. Medzi neistoty, ktoré sú
súčasťou charakterizácie rizika, patria najma nepresnosti v opise základ
ných procesov a neistoty v parametroch, ktoré sú použité ako vstupné
údaje.
Priama, profesionálna expozícia je definovateľná a možno ju vďaka usta
noveným legislatívnym testom uspokojivým spôsobom identifikovať a vylúčiť.
Avšak expozícia človeka v znečistenom resp. znečisťovanom prostredí emi
siami v ovzduší, rezíduami pesticídov, prípadne ich metabolitmi v potravi
nách, v pitnej vode, pri aditívnom alebo synergickom spolupôsobení celého
súboru ďalších chemických látok, je ťažko definovateľná a nie sú o nej do
statočné informácie. Bioindikácia a biomonitoring priamo na mieste „in situ"
sú v tejto súvislosti nenahraditeľné a poskytujú konkrétne údaje o ekotoxickom riziku a ohrození životného prostredia v danej lokalite.
Význam indikácie ekotoxikologických ťaktorov
Prítomnosť xenobiotík v životnom prostredí výrazne ovplyvňuje jeho kva
litu a je základným kritériom pri hodnotení rizika ohrozenia ekosystémov.
Základné vyšetrenia chemických látok, ktoré sa dostávajú do životného
prostredia či už cielene alebo nedopatrením, sú náročné a finančne ná
kladné. Získavanie poznatkov o toxicite finálnych výrobkov chemického
priemyslu, prípadne medziproduktov, až po nežiadúci odpad, má nezastupiteľný praktický význam najmä pre zhodnotenie rizika a stavu v ur
čitom teritóriu životného prostredia. Nákladné technické metódy treba pre
komplexnosť posúdenia problému doplniť, či do určitej miery nahradiť sú
stavou biondikačných metód.
V dôsledku vzájomnej interakcie jednotlivých zložiek krajiny, vznikajú
v nej špecifické procesy, typické iba pre krajinu, ktoré sú charakterizované
obehom látok, energie a informácie. Antropogénna aktivita v súčasnosti
narúša procesy v krajine, v dôsledku čoho vnáša poruchy do jej autoregulačných mechanizmov. Rôznorodé antropogénne aktivity a ich hetero
génne xenobiotické produkty negatívne vplývajú na jednotlivé zložky kraji
ny, vstupujú do celkového obehu látok a energie v prírodnom prostredí.
V dôsledku ich interakcie s jednotlivými zložkami krajiny, ako aj v dôsled
ku interakcie týchto krajinných zložiek medzi sebou, sa tieto xenobiotické
produkty - ekotoxikologické faktory postupne transformujú, pričom v zme
nenej podobe potom spätne vplývajú na zložky krajiny. Na hodnotenie
stavu, zmien, trendov podmienok a dopadov ich rozšírenia je potrebný
monitoring a kvalifikovaná odpovedajúca indikácia.
Charakterizácia ekotoxikologických faktorov, komplexných zmesí v pro
stredí kvalifikovanou chemickou analýzou, má svoje limity a zodpoveda
júca interpretácia ich dopadov na biologické systémy je veľmi zložitá. Genotoxické účinky týchto komplexných zmesí, ich synergické a antagonické
účinky, sú v súčasností velVou neznámou. V zmysle metodologických
princípov, zodpovedajúca indikácia genotoxických účinkov je možná len
v podmienkach „in situ".
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Bioindikácia a monitoring ekotoxicity a genotoxicity
Najmä hygiena sa zameriava na najzávažnejšie negatívne biologické
účinky: mutagenitu, karcinogenitu, teratogenitu. To vytvára nové nároky
a požiadavky na využívanie vhodných bioindikátorov, najmä ak ide o siedo
vanie mutagénnych (genotoxických) účinkov priamo v životnom prostredí.
Z toho vyplývajú v súčasnosti z metodologických, ale aj praktických po
trieb hodnotenia genotoxického rizika, dve hľadiská - hodnotenie rizika pre
človeka a hodnotenie rizika pre necieľové organizmy a ekosystémy Ge
notoxické účinky sa prejavujú štruktúrnymi a funkčnými zmenami gene
tického aparátu bunky na úrovni génovej, chromozómovej a genómovej
Každá z týchto úrovní má charakteristické znaky a vyžaduje si príslušný
metodický postup a vhodný typ organizmu
Mutagénne faktory v životnom prostredí
Osobitné postavenie medzi negatívnymi antropickými fakti rmi v prostře
dí majú mutagénne vplyvy, ktoré poškodzuju dedičnosť organizmov Ich
negatívne dôsledky sa nemusia prejaviť hned, ale a i v nasledujúcej gene
rácii. V znečistenom resp znečisťovanom prostredí sú organizmy výstave
né neustálemu pôsobeniu negatívnych faktorov či už z atmosféry, vody
alebo pôdy. Niektoré z tohto širokého spektra faktorov sú mutagény Ra
liny naviac môžu metabolizovať niektoré promutagény na aktívne mutagf
ny. Aktivovaný mutagén potom nepôsobí len na samotne rastliny, ale md
že pôsobiť aj na živočíchy a ľudí To sa v prvom rade týka tých iatok. ktoré
znečisťujú životné prostredie a vstupu|ú prostredníctvom rastlm do polra.
nového reťazca VelVé množstvo poznatkov sa získalo experiment.-! 'iym
testovaním mutagénnych vlastností rôznych fyzikálnych faktorov ö che
mických látok v laboratórnych podmienkach Informácie získané p r efco
gickom monitoringu priamo v prirodzenom prostredí su doteraz neöo-,M
točné, pripadne priekopnícke
Bioindikácia mutagenity „in vitro "a .In vlvo"
V súčasnosti je široko rozpracovaný system testovania .m vitro" a n .
mutagénnej a potencionálne karcinogénnej aktivity, najmä chemických lá
tok, ktorý je integrovaný v medzinárodne záväznej normatívnej konvencii
(Direktívy OECD, WHO)
Uvedené postupy umožňujú detekciu potenciálneho genotoxického rizi
ka. Testovaním vzoriek z jednotlivých zložiek životného prostredia (pôda.
voda, prípadne ovzdušie) môžeme zistiť stupeň oprávnenosti extrapolácie
výsledkov z laboratórnych modelov na ostatné exponované organizmy
v životnom prostredí, vrátane človeka. Výsledky môžu významne prispieť
k poznaniu vzťahu toxickej alebo mutagénnej odpovede v závislosti od
štruktúry chemickej látky, resp. typu fyzikálneho faktora. V súčasnosti ras
tie aktuálnosť požiadavky modernej genotoxikológie - využitie vhodných
bioindikátorov na detekciu možných mutagénnych účinkov priamo v pro
stredí „in situ", či už pri chronickej, cyklickej alebo jednorázovej, prípadne
náhodnej expozícii.
Prednosti bioindikácie ekotoxicity a genotoxicity v podmienkach
„in situ"
Vyššie rastliny sú komplexným integrátorom vzájomne reagujúcich ja
vov, ako aj celkovej situácie v prostredí, a z metodologických, ale aj prak
tických potrieb ekogenotoxikológie, hygieny, ekosozológie a fyziotaktiky
vo všeobecnosti spĺňajú všetky podmienky bioindikácie. Ich prednosti spočí
vajú najmä v tom, že: majú v dynamických médiách prirodzenú integru
júcu funkciu; žijú priamo v životnom prostredí alebo sa tam implantujú
(pestujú) štandardizované modelové testovacie systémy; sú ľahko identifi
kovateľné; dávajú všeobecnú alebo špecifickú odpoveď na zmenu a neu
nikajú zo znečisteného prostredia resp. možno ich tam podľa potreby kul
tivovať; umožňujú sledovať genotoxický vplyv rizikového faktora alebo
viacerých rizikových faktorov, vplyv rezíduí, prípadne ich metabolitov
Všeobecne v rámci biomonitoringu umožňujú rastliny preukazne charak
terizovať: riziko všeobecného stavu znečistenia prostredia, kvantitatívne aj
kvalitatívne procesy prebiehajúce za rôznych podmienok a v rôznych oblas
tiach; stav a vo velkej miere perspektívy biologických podmienok v teritóriu
pri súčasnom pôsobení rizikových faktorov; nielen prítomnosť xenobiotík
ale aj monitorovanie účinkov a rozsahu ich vplyvu na kvalitu a rozsah
prebiehajúcich biologických procesov.
Rastliny v blondlkácli genotoxicity „in situ"
Bioindikačné hodnoty a význam rôznych druhov rastlín v indikácii vlast
ností prostredia spracovala súčasná fytocenológia a ekológia Mnohé dru
hy nižších rastlín (lišajníky, machorasty) a vyššie rastliny špecificky reagu
jú už na nízke koncentrácie toxických látok prítomných v prostredí a slúžia
na monitorovanie výskytu cudzorodých látok v prostredí

Súčasná ekotoxikológia však pre komplexné zhodnotenie rizika znečis
teného prostredia vyžaduje použitie vhodných bioindikátorov na detekciu
možných mutagénnych účinkov priamo v prostredí „in situ" či už pri chro
nickej, cyklickej alebo jednorázovej resp. náhodnej expozícii.
Na indikáciu mutagenity rizikových environmentálnych faktorov sa možu
použiť všetky rastliny prostredníctvom cytogenetickej analýzy chromozó
mových aberácii a porúch mitózy v meristematických pletivách a v meióze.
Základným, efektívnym a preukazným materiálom v našich navrhnutých
postupoch na sledovanie fytotoxicity a genotoxicity je pef, materské pe
ľové bunky a peľové tetrády. Výhodou tohto materiálu je velká citlivosť,
ktorú podmieňuje haploidný stav, keď sa všetky letálne mutácie postihu
júce vývin peľu bezprostredne prejavia. Je to aj početnosť potrebná pre
kvalifikovanú kvantifikáciu výsledkov. Pri hodnotení abortívnosti peľu pri
chádza do úvahy pravdepodobne mutabilita asi tisíc lokusov. Tým sa
citlivosť tohto biologického systému značne zvyšuje. Najväčšia výhoda
však spočíva v tom, že indikačné druhy žijú priamo v príslušnom znečis
tenom prostredí a umožňujú hodnotenie v reálnom komplexe ekologic
kých faktorov a zložiek znečistenia.
Najvýhodnejšie pre priamu bioindikáciu sú tie druhy, pri ktorých perzistujú peľové zrná v tetrádach. V zmysle súčasných požiadaviek bioindikácie boli stanovené kritériá pre použitie mikrospór a peľu divorastúcich druhov miestnej flóry, pre použitie kultúrných rastlín resp. poľných
kultúr) a osobitne drevín. V podstate možno použiť všetky diploidné druhy,
u ktorých spontánna abortívnosť peľu na kontrolných lokalitách neprevy
šuje 5 % .
Operatívosť a význam použitia
Výhodnosť využitia vyšších rastlín v indikácii monitoringu genotoxických
účinkov spočíva hlavne v ich citlivosti na cudzorodý faktor a na rozsahu
porovnateľných reakcií v závislosti na priestore a čase bez významného
časového oneskorenia. Oproti klasickým popisným metódam význam
spočíva v tom, že je možné určiť rozsah a kvantifikovat dopad genotoxického účinku v prostredí. Nezanedbateľná je aj ich ľahká dostupnosť, počet
nosť, ktorá umožňuje zistiť postačujúci súbor hodnotených členov, pomerne
operatívny a už vypracovaný odporúčaný priebeh testu. Všeobecne v rám
ci biomonitoringu preukazne umožňujú:
- charakterizovať riziko všeobecného stavu znečistenia prostredia;
- kvantitatívne aj kvalitatívne charakterizovať biologické procesy prebieha
júce v rôznych podmienkach a v rôznych oblastiach;
- zhodnotiť stav a vo velkej miere perspektívy biologických podmienok
v teritóriu pri súčasnom pôsobení rizikových faktorov;
- monitorovať nielen prítomnosť xenobiotík ale aj monitorovanie účinkov
a rozsahu ich vplyvu na kvalitu a rozsah prebiehajúcich biologických
funkcií.
V rámci indikácie a monitoringu ekogenotoxicity s využitím mikrospór
a peľu druhov divorastúcej flóry postupy umožňujú efektívne detekovať
poškodenia na všetkých troch štruktúrnych úrovniach genetického aparátu
bunky; vplyv krátkodobej a dlhodobej expozície; dopady akútnej a perzistujúcej záťaže prostredia a tiež adaptačných mechanizmov, individuál
nej a populačnej odpovede v rôznych typoch záťaže prostredia (rádionuklidy - Jaslovské Bohunice, ťažké kovy Rudné bane Pezinok, Banská
Štiavnica, Niklová huta Sereď, РАН - Hlinikáreň Žiar nad Hronom). Metóda
spätného biomonitoringu v detekcii nulového bodu predindustriálneho
obdobia; v indikácii a odlíšení globálnych, regionálnych a lokálnych vply
vov a zmien v prostredí dovoľuje kvalifikovane stanoviť únosnosť antropogénnej záťaže lokality, regiónu.
Závery
Súčasná hygiena, ekosozológia, fyziotaktika sa nevyhnutne musia v zmys
le stratégie trvalo udržateľného rozvoja intenzívne zaoberať environmen
tálnou mutagenézou. Navrhnuté prístupy a metódy predstavujú kvalifikovanú
a efektívnu bioindikáciu a monitoring genotoxicity znečisteného životného
prostredia testami na vyšších rastlinách s priamym využitím miestnej flóry
a agrocenóz.
Kvalifikované stanovenie genotoxického rizika v znečistenom prostredí
je možné len prostredníctvom ekogenotoxikologických testov. Uvedené
metodické postupy bioindikácie uvažujú všetky reálne zložky prostredia,
tok živín, populačnú dynamiku. Výhodou použitia materských peľových
buniek, peľových zŕn a peľových tetrád je najmä velká citlivosť, ktorú pod
mieňuje haploidný stav a tiež možnosť získať postačujúci súbor hodnote
ných členov na kvantifikáciu výsledkov. Navrhnuté súbory indikátorov
umožňujú monitorovať toxicitu a genotoxicitu v pôde, vode i ovzduší v reál
nom komplexe ekologických faktorov a zložiek znečistenia. Výsledky je
možné extrapolovat pri hodnotení rizika priamo na človeka. Postupy sú
operatívne, jednoduché a finančne prístupné. Sú vhodné tak pri dlhodo
bých pozorovaniach ako aj pri nehodách a náhlych prípadoch znečistenia
prostredia.
Postupy poskytujú exaktné indikačné parametre, ktoré dostatočne rých
lo a presne signalizujú kritické zmeny v prostredí, umožňujú kontinuálne
indikovať a monitorovať dynamiku stavov v životnom prostredí napr. pro
stredníctvo GISu, sú významné pre praktické opatrenia minimalizácie ne
gatívnych toxických, najma však genotoxických dopadov ako aj pre zhod
notenie perspektív bioty v konkrétnom regióne.
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(Prednáška zaznela v rámci osláv
fakulty UK dňa 7. novembra 2000)

Nová dimenzia vzťahov
s parížskou Sorbonnou
Niekoľkoročné úsilie pracovníkov Katedry sociológie Filozofickej
fakulty UK o rozširovanie a prehlbovanie spolupráce so zahranič
nými sociologickými pracoviskami postupne prináša čoraz bohatšie
a kvalitnejšie výsledky. Po úspešnej Slovensko-rakúskej sociologic
kej konferencii v novembri minulého roku sa dňa 27. februára 2001
podarilo zorganizovať prednášku významného francúzskeho
sociológa, profesora na Sorbonne (Paris V), Michela Maffesoliho. Bol to už jeho tretí pobyt v Bratislave a druhá prednáška na
pôde Univerzity Komenského. Ako všetky predchádzajúce, aj táto
návšteva bola zorganizovaná na základe dlhoročných intenzívnych
kontaktov doc PhDr. Dilbar Alijevovej z Katedry sociológie FIF UK,
ktorá ako súčasná predsedníčka Slovenskej sociologickej spoloč
nosti a v rámci Sekcie sociologickej teórie intelektuálne spriaznené
ho profesora Michela Maffesolího pozvala Profesora Maffesoliho,
spolu s hlavnou organizátorkou a zástupcom spoluorganizátora náv
števy, ktorým bol Francúzsky inštitút v Bratislave, ešte pred samot
nou prednáškou prijali dekan FIF UK doc. Ladislav Kiczko a prode
kan pre medzinárodné vztahy FIF UK prof Miroslav Marcellí Títo
francúzskemu kolegovi predstavili systém výučby na fakulte a orga
nizáciu jej fungovania Hosťa vo vzájomnej diskusu milo prekvapila
teoretická blízkosť s oboma predstaviteľmi fakulty, odborníkmi na sú
časnú filozofiu, kedže sám sa venuje súčasným filozofickým smerom.
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Profesor Maffesoli okrem toho, že patrí k najvýznamnejším fran
cúzskym teoretikom postmodernej spoločnosti je riaditeľom Centra
pre štúdium aktuálnosti a každodennosti (CEAQ), fungujúceho na
parížskej Sorbonne, organizuje 6nnosť Výskumného centra imagi
nárna (CRI) a je napríklad aj členom komisie Európskej ceny za
spoločenské vedy a viceprezidentom Medzinárodného sociologic
kého inštitútu. Tento významný propagátor nového smeru v socio
lógii bol taktiež iniciátorom začiatku oficiálnej spolupráce medzi
Univerzitou René Descartesa - Sorbonne (Paris V) a Katedrou so
ciológie FIF UK v rámci programu výmeny študentov SOCRATES ERASMUS. Vdaka tejto spolupráci prebieha v týchto dňoch už tretí
výber spomedzi študentov FIF UK, ktorí by radi načerpali z poznat
kov ťrancúzskeho a najmä parížskeho intelektuálneho prostredia
V svojej prednáške, nazvanej .Archaizmy a každodenný živor, pro
fesor Maffesoli predstavil základy svojej koncepcie, opierajúcej sa
o množstvo výskumov súčasných spoločenských pohybov v posťindustriálnych spoločnostiach. Okrem iných zmien v sociálnom živote
západných spoločností sa dotkol aj problematiky vzdelávania na
univerzitách, ktoré je podľa neho ešte stále, aj vo Francúzsku, po
značené modernistickým duchom. To znamená, že poznávanie je
podriadené modernistickému princípu ovládania sveta a jedinému
kritériu vedeckosti. V posťmodemom svete je podľa Michela Maffe
soliho východiskom pre univerzitné vzdelávanie pôvodná idea uni
verzity ako univerzálneho, odborovo neuzatvoreného a viacnáhľadového intelektuálneho prostredia, ponúkajúceho študentovi pozna
nie, ktoré mu dá silu a schopnosť tvorivo žiť v tomto svete Sám
profesor Maffesoli svoj prístup názorne demonštroval na svojej
prednáške, v ktorej voľne ale fundovane prechádzal zo sociológie
do filozofie alebo antropológie, čím ukázal, aké možnosti poskytuje
multidisciplinariťa v spoločenských vedách. V o svojom takmer dvoj
hodinovom bravúrnom a uvoľnenom přednese ukázal, ako sa dá aj
alternatívnym spôsobom nazerať na súčasné spoločenské pohyby
Úspešnosť tejto prednášky asi najlepšie dosvedčuje do posledného
miesta zaplnená prednášková sála, kde musela mnohým študentom
postačiť namiesto stoličiek aspoň dlážka, čo vyvolalo spolu s kvalit
nou prednáškou skutočne intelektuálne podnetnú atmosféru a nos
talgiu za preplnenými posluchárňami revolučných období. Skoda
len, že na rozšírenie intelektuálneho iskrenia, ktoré začalo v diskusii
preskakovať medzi prednášajúcim a poslucháčmi, nezostalo viac
času. No našťastie sa s jeho originálnymi myšlienkami možno stret
núť aj prostredníctvom štúdii v časopise Sociológia.
Mgr. Miroslav Tižik.
Katedra sociológie FIF UK
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REZERVOVANÉ PRE JAZYKOVÉ CENTRUM UK
CASAJC je organizácia, ktorá združuje učiteľov všetkých cudzich jazykov vyučujúcich sa v jazykových centrách, na katedrách a ústavoch našich
vysokých škôl, vrátane slovenčiny pre cudzincov a latinčiny. Je združením učiteľov tých jazykových centier, katedier a ústavov, ktoré spolupracujú
s medzinárodnou organizáciou CercleS (Európska konfederácia jazykových centier na vysokých školách) so sídlom v Strasbourgs Členstvo v CercleS je
inštitucionálne. T o znamená, že nadnym členom sa môže stať za každú krajinu len jedna organizácia, ako reprezentant jazykových centier/katedier/ústavov
v rámci vysokoškolského vzdelávania.

Česko-Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazyknv na vysokých školách (CASAJC)
Z histórie CASAJC
Na 5. konferencii CercleS v Bergame v septem
bri 1998 boli Slovenská republika a Česká repub
lika vyzvané, aby podľa možností do dvoch rakov
vytvorili nadnárodnú asociáciu, ktorá by mohla byť
prijatá za riadneho člena. Dovtedy sa obidve re
publiky prezentovali v CercleS ako asociační čle
novia na základe individuálneho členstva.
Naša organizácia mala svoju prvú zakladajúcu
schôdzu dňa 17. septembra 1999 na Univerzite
Kartovej v Prahe pri príležitosti medzinárodnej kon
ferencie o vyučovaní cudzích jazykov „LSP Forum
99". Na schôdzi sa prijal oficiálny názov CASAJC
(CASALC - anglický preklad pre účely kontaktu so
zahraničím) a zvolili sa tri prípravné výbory: česko
slovenský, český a slovenský.
Na 6. konferencii CercleS v dňoch 14. - 16. sepembra 2000 na univerzite v Antverpách v Belgicku
členská schôdza odhlasovala prijatie asociácie
CASAJC za riadneho člena. Po určitých zmenách
v stanovách, ktoré sa urobili na základe odporúča
nia výkonného výboru, prezident CercleS rozho
dol, že asociácia CASAJC/CASALC CercleS sa
stáva riadnym členom CercleS od januára 2001.
Členská základňa na Slovensku
Podľa štatútu CercleS, ktorý naša asociácia
prijala, členstvo v CASALC CercleS je individuálne
a inštitucionálne. Individuálni členovia sa grupujú
z radov inštitucionálnych členov, individuálna ako
i inštitucionálna členská základňa sa stále ešte roz
širuje. Zatiaľ registrujeme 81 platiacich individuál
nych členov, z ktorých 28 je z našej univerzity (Ja
zykové centrum UK, Katedra jazykov FIF FUK,
Katedra jazykov PRIF UK a Katedra jazykov FAF
UK). Počet inštitucionálnych členov, ktori podľa
štatútu CercleS sú členmi konfederácie a sú re
gistrovaní na sekretariáte CercleS v Dubline v ír
sku, je päť: Univerzita Komenského - Jazykové
centrum UK, Katedra jazykov PRIF UK; Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre - Katedra ja
zykov FEM; Fakulta politických vied a medziná
rodných vzťahov v Banskej Bystrici - Katedra interkultúrnej komunikácie a Univerzita P. J. Šafárika
v Košiciach - Katedra jazykov.
Tým je každý región na Slovensku zastúpený
jedným inštitucionálnym členom a má poverenú

Rada Európy a Európska únia vyhlásili rok
2001 za „Európsky rok jazykov 2001" (ERJ
2001). Taktiež UNESCO sa rozhodlo, že svojimi
aktivitami podporí úsilie o zbližovanie sa národov
Európy. Hlavnou myšlienkou Európskeho roku ja
zykov 2001 je zásada, že pre vzájomné pochope
nie, stabilitu demokracie, zamestnanosť a mobilitu
sú najdôležitejšie jazykové zručnosti.
Obe spomínané inštitúcie vo všetkých svojich čin
nostiach a snaženiach sledujú dva kľúčové princípy:
1. Európa budúcnosti, presne tak ako aj Európa
minulosti a súčasnosti, búde Európou jazykovej roz
manitosti. T o bude jej najväčšou prednosťou a silou.
2. Každý Európan by mal dostať príležitosť vzde
lávať sa v jazykoch počas celého svojho života.
Každý má právo mať úžitok z kultúrnych a ekono
mických výhod, ktoré prinášajú jazykové zručnosti
Učenie sa jazykov tiež pomáha pri rozvíjaní tole
rancie a porozumenia medzi ľudmi z rôznych jazy
kových a kultúrnych prostredí.
Rok jazykov si kladie za cieľ:
- zvýšiť jazykové povedomie a podporiť jazykové
dedičstvo Európy,
- motivovať občanov Európy, aby sa učili jazyky,
a to aj tie menej rozšírené,

8

kontaktnú osobu, ktorej úlohou je koordinovať a or
ganizovať aktivity individuálnych členov na prísluš
ných katedrách.
Ciele CASAJC na Slovensku
- podpora výučby odbornej jazykovej komuniká
cie na neodborných katedrách/centrách/ústavoch
s cieľom vytvoriť v Európe tzv. „plurilingual de
mocracy" (mnoholinguálnu demokraciu) v rámci
programu Európskej únie „Language Learning
for European Citizenship",
- harmonizácia, unifikácia a štandardizácia učeb
ných programov odborného jazyka a hlavne uni
fikácia výstupného vedomostného hodnotenia
a jazykovej kompetencie formou certifikátov na
základe dvoch dokumentov Rady Európy, a to
„The Common European Framework of Referen
ce for Language Learning and Teaching" a „The
European Portfolio",
- spolupráca s inými národnými a medzinárodnými
organizáciami učiteľov a inštitúciami (napr spolu
práca s organizáciou SAUA-SATE - učitelia anglic
kého jazyka, SUNG - učitelia nemeckého jazyka
a iné),
- spolupráca s príslušnými orgánmi a inštitúciami,
ktoré riadia vysoké školstvo za účelom nešenia
problémov profesionálneho charakteru,
- vydávanie spravodaja a vytvorenie webovej
stránky
Úlohy v roku 2001 v „Európskom roku jazykov"
1. Jazykové centrum UK, ako koordinátor slo
venskej časti subprojektú „Zvyšovanie kvality v ja
zykovom vzdelávaní" v rámci Tematickej siete TNP2
koordinovanej Jazykovým centrom na Freie Uni
versität v Berlíne, zapája do spomínanej výskum
nej úlohy ďalšie jazykové katedry a príslušné pra
coviská na slovenských vysokých školách Cieľom
tejto výskumnej úlohy, ktorá je podporovaná Eu
rópskou komisiou DG-XII, je definovať a rozvíjať
európsku dimenziu vo vyučovaní cudzích jazykov
na vysokých školách v rokoch 2000-2003.
2. Ďalšia úloha, ktorú koordinuje Jazykové cen
trum Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Pra
he, sa venuje problémom postgraduálneho vzde
lávania absolventov nefilologických odborov a uči-

Európsky rok jazykov 2001
- podporiť celoživotné štúdium jazykov zodpove
dajúce ekonomickým, spoločenským a kultúrnym
zmenám v Európe.
Rok jazykov sa stáva vítanou príležitosťou k pod
pore vzdelávacích programov a iniciatív.
K účasti v Európskom roku jazykov bolo vyzva
ných 47 štátov - 41 členských štátov Európy, me
dzi ktorými je i 15 štátov Európskej únie, a 6 dal
ších štátov, signatárov Európskej kultúrnej dohody
Rady Európy.
Európsky rok jazykov je pre každého a je orien
tovaný na širokú verejnosť bez rozdielu veku.
Program európskych podujatí je k dispozícii
na spoločnej internetovej stránke Rady Európy
a Európskej únie (http://www.eurolang2001.ofg)
Jednotliví občania sa môžu zúčastniť verejných
akcií a súťaží a začať sa učiť nové jazyky. Jazyko
ví odborníci a študenti majú môžnosť študovať me
tódy výučby jazykov a vzdelávacie nástroje Roz
hodujúci činitelia školskej politiky by mali otvorít
otázky jazykovej výučby a rozšírenej ponuky vyu

teľov cudzich jazykov. Prebieha formou diskusie
na e-mailovej konferenci CASAJC.
Adresa: casajc-subscribe@ff.cuni.cz
Informácia o CercleS
Confédération Européenne des Centres de Langues dans l'Enseignemet Supérieur
European Confederation of Language Centres in
Higher Education
Europäische Konföderation der Hochschulspra
che nzentren
Spája okolo 300 jazykových centier, katedier, in
štitútov a fakúlt alebo škôl, ktoré pôsobia v oblasti
vyššieho vzdelávania, a to konkrétn vo výučbe ja
zykov Členovia CercleS predstavujL niekoľko tisic
akademických, administratívnych a technických pra
covníkov a asi 250 tisic študentov, ktori sa učia všetky dôležité svetové jazyky Hlavným cieľom a záväz
kom pre CercleS je dosiahnuť najvyššiu možnú
úroveň v jazykovom vzdelávaní a vo výskume Ide
o stavovskú organizáciu, ktorá podporuje jazy4«3vé
centrá/katedry/ústavy na európskych inštitúciách
vyššieho vzdelávania Podpora výskumu v oblasti
výučby jazykov na medzinárodnej úrovni vychádza
z projektu Rady Európy Language Learning lor
European Citizenship a je zvlášť zameraná na tzv
vocationally-onented language learning (VOLL),
kde zdôrazňuje profesionálne zameranie vyučtjy
jazykov a jej využitie v ráma prípravy mladycf od
bomikov Tiež podnecuje medzinárodnú a mterd«
apilinámu spoluprácu medzi jazyfccwymi centrami
Úradným jazykom CercleS je angličtina francúz
ština a nemčina
Sekretariát CercleS je v Centre aplikovanej lingvis
tiky (ALC) na University College v Dubline v írsku.
Riadni členovia CercleS:
Taliansko - AICLU (36 centier)
Nemecko a Rakúsko - AKS (28 centier)
Portugalsko - APOCLES (7 centier)
Veľká Británia a írska republika - AULC (56 centier)
Švajčiarsko - GI-EHLE (5 centier)
Poľsko - Lingual (5 centier)
Belgicko a Holandsko - NUT (17 centier)
Francúzsko - RANACLES (62)
Česká a Slovenská republika - CASALC (centier katedier)

čovaných jazykov. Mimovládne organizácie by
mohli využiť ERJ 2001 ako platformu pre svoje ná
zory na výučbu jazykov a jazykovú politiku Novi
nári a pracovníci médií môžu povzbudiť širšiu
verejnosť k aktívnej účasti v ERJ 2001 tým, že sa
vo svojej práci budú venovať jazykovým otázkam.
Očakáva sa, že podniková sféra a nadácie podpo
ria aj finančne aktivity spojené s ERJ 2001.
Katedry jazykov na slovenských vysokých ško
lách vykročili v januári 2001 do Európskeho roku
jazykov priam symbolicky, a to pnpojenim Česko
slovenskej asociácie učiteľov cudzích jazykov na
vysokých školách (CASAJC) do Európskej konfe
derácie jazykových centier (CercleS) Ako hlavné
úlohy v Európskom roku jazykov 2001 si vytýčili
1. Pracovať na projekte TNP2 v rámci programu
Socrates, ktorý sa zameriava na zvýšenie kvality
výučby cudzích jazykov na katedrách jazykov
2. Venovať sa problémom postgraduálneho vzde
lávania absolventov nefilologických odborov a učite
ľov cudzích jazykov v rámci diskusie na e-mailovej
konferencii CAŠAJC
PhDr. Alžbeta Moravčiková, CSc .
predsedníčka slovenského výboru CASAJC
a podpredsedníčka
Česko-Slovenského výboru CASAJC

Koniec februára a začiatok marca 2001
sa pre Ústav jazykovej a odbornej prípra
v y Univerzity Komenského niesol v zna
mení pracovných aktivít v hlavnom meste
našich susedov - v o Viedni. Svoju činnosť
prezentoval na pôde Slovenského inšti
tútu 27. februára 2001 a na veltrhu vzde
lávania BeSt v dňoch 1.-4. marca 2001.
T é m o u podujatia Slovenského inštitútu v o
Viedni bola B RA TI S LA V A - M E S T O N A DU
NAJI. Dr. Juraj Žáry, PhD., riaditeľ inštitúcie,
privítal účastníkov a hostí „bratislavského
večera". Program s a začal 30-minútovým
dokumentom p á n a S e p p a G m a s z a Presburger Impressionen, ktorý už odvysielala aj
televízna stanica O R F . Film predstavuje
d n e š n ú Bratislavu, nahliada však aj d o mi
nulosti. Poskytuje pohľad n a kultúru, folklór,
umenie, život bratislavskej mládeže, uvádza
rozhovory so známymi osobnosťami, ale aj
s jednoduchými Bratislavčanmi, radí, a k o s a
vyhnúť nepríjemnostiam pri návšteve našej
metropoly. Možno a ž príliš tolerantný ob
jektív kamery predstavil Bratislavu a k o mes
to, ktoré j e n a najlepšej ceste stať s a ďalšou
turisticky a kultúrne príťažlivou lokalitou Eu
rópy.
Na film tematicky nadviazal Martin Slobo
da, ktorý a k o autor prezentoval svoju pu
blikáciu o Bratislave. Pri jej tvorbe vychá
dzal z vlastných skúseností turistického
sprievodcu. Brožúrku, ktorá j e bohato dopl
nená vlastným fotografickým materiálom, do-
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sa predstavil
vo Viedni
teraz vydal v nemčine a angličtine a pripra
vuje aj ďalšie jazykové mutácie.
O pamiatkách a atmosfére mesta bolo po
vedané veľa, a tak nastal vhodný čas, aby
zástupcovia Ú J O P U K informovali o mož
nosti návštevy Bratislavy spojenej s výuč
b o u slovenského jazyka. Akcie s a zúčastnili
riaditelka ústavu Ing. Jarmila Kotláriková,
manažérka marketingu PhDr. Alena Mikolajová, zástupca riaditelky ústavu RNDr. Ró
bert Povchanič a PhDr. Alica Bortlíková.
Predstavili Univerzitu Komenského ako naj
staršiu a najväčšiu univerzitu n a Slovensku
a Ústav jazykovej a odbornej prípravy za
hraničných študentov a k o jej súčasť. Infor
movali o možnosti zúčastniť sa 5- a 10-mesačných kurzov alebo krátkodobých letných
kurzov slovenského jazyka v Bratislave a Ko
šiciach Komplexná informácia o Ú J O P U K
a j e h o aktivitách, o jeho výsledkoch a plá
noch, bola doplnená propagačným mate
riálom, ktorý vzbudil velkú pozornosť účast
níkov akcie. Oficiálny program vystriedala

voľná diskusia, ktorá potvrdila záujem prí
tomných o kultúru, zvyky a jazyk našej kra
jiny.
V d ň o c h 1 . - 4 . marca 2001 s a v prie
storoch Wi en er Stadthalle uskutočnil veltrh
vzdelávania BeSt - Die Messe für Beruf u n d
Studium. Európske univerzity a vysoké ško
ly rôznych zameraní poskytovali informácie
o možnostiach a obsahu štúdia Popri Ra
kúsku, Nemecku, Francúzsku, Taliansku,
Anglicku a ďalších krajinách prezentovali
aj Slovinsko, Chorvátsko, Poľsko a Č e s k o
študijné programy svojich vysokoškolských
vzdelávacích inštitúcií Z o slovenských vy
sokých škôl využila možnosť propagácie n a
medzinárodnom fóre iba Univerzita Komen
ského a spolu s ň o u aj Ústav jazykovej
a odbornej prípravy zahraničných študentov
UK. Hlavným cieľom ústavu bolo informovat
záujemcov o možnostiach štúdia n a Slo
vensku, o j e h o dlhoročnej tradícii vyučova
nia slovenčiny a k o cudzieho jazyka. Prezen
toval aj ponuku kurzov slovenského jazyka
najmä intenzívnych letných kurzov, ktoré s ú
spojené aj s o zaujímavými akciami Tieto
približujú účastníkom kultúru a z v y k y Slo
vákov, ich históriu, poskytujú možnost bliž
šie s a zoznámiť s krajinou a jej obyvatelmi.
Organizácia takýchto podujatí j e propagá
ciou slovenského vysokého školstva n a eu
rópskom trhu vzdelávania a krokom k nad
viazaniu spolupráce n a tomto poli
PhDr. Alica Bortlíková. ÚJOP UK

Úspešný vstup do koncertnej sezóny 2000/2001
Po zavŕšení na hudobné aktivity bohatej minuloročnej sezóny, ktorá
vyvrcholila koncertnými vystúpeniami v regiónoch Gemera, Spiša a Ša
riša, univerzitný komorný vokálno-inštrumentálny súbor Camerata
Comeniana Bratislavensis má za sebou aj úspešný vstup do novej
sezóny 2000/2001. Okrem tradičnej historickej hudby 16.-18. storočia
(C. Janequin, M. Сага, P. Phalese, A. Banchieri, G. Frescobaldi, M. Franck,
F. Durante, J. J. Quantz) program jesenných koncertov bol zameraný na
významné výročia roku 2000 (J. S. Bacha a J. M. Spergera) a na slo
venskú komornú tvorbu.
V interpretácii diel J. S. Bacha mali príležitosť úspešne sa sólovo pred
viesť Zuzana Gajdošová (Adagio zo Sonáty pre sólové husle g mol BWV
1001), Zlatica Kendrová v organových skladbách (Fantázia a fúga c mol
BWV 537, 1, a 2. časť Pastorále BWV 590 a Chorálové predohry BWV 639
a 615) a speváčka Zuzana Šimáková. Kvarteto zobcových fláut (Jana Hozáková, Zuzana Peterková, Ladislava Spišáková a Ján Hargaš) interpre
tovalo v netradičnej úprave výber z diela Geistliche Lieder.
250. výročie narodenia J. M. Spergera si súbor uctil vydareným predve
dením Árie „Von Himmeľs Freud" (vznikla pravdepodobne na objednávku
uršulínskeho kláštora v Bratislave) v podaní Zuzany Šimákovej so sprie
vodom 2 huslí (Cyril Kubiš, Zuzana Gajdošová) a bassa continua (organ Zlatica Kendrová, violončelo - striedavo Janka Šinalová a Juraj Paška).
Univerzitný súbor už tradične vystupuje aj v kúpeľných mestách Slo
venska, a tak vstupným koncertom bolo vystúpenie CCB v Trenčianskych
Tepliciach 10. októbra 2000 v r. k. kostole sv. Štefana. Koncert pre kú
peľných hostí (vo velkej miere zahraničných) bol realizáciou proiektu
komorného koncertu so široko spektrálnym repertoárom a sprievodným
slovom. Obecenstvo oceňovalo historický hudobný exkurz od 16.-18, sto
ročia, ako aj pestré hudobné obsadenie (okrem už uvedených nástrojov
a spevu i hobojové duo - Lucia a Alexandra Rosivačové) a slovný výklad
zároveň tiež v nemeckom jazyku (Mgr. art. Erika Hahnová). Poslucháči
okrem gratulácií vyslovili aj želanie o skoré a časté vystúpenia súboru
v trenčianskych kúpeľoch.
Ďalšou akciou bolo účinkovanie členov súboru dňa 16. novembra 2000
na RUK, kedy trio hudobníkov: Jana Hozáková, Ján Hargaš (zobcové flau
ty) a Janka Šinalová (violončelo) so sólistkou Zuzanou Šimákovou (spev)
spestrili hudbou program odovzdávania cien najlepším študentom Univer
zity Komenského, ktoré odovzdával rektor UK prof. Ing. F. Devínsky, DrSc.
Významným podujatím pre súbor bol koncert na Topoľčianskej hudob
nej jeseni dňa 23. novembra 2000. Ťažisko programu tvorila slovenská
komorná hudba (J. Podprocký, J. Kyjovský a I. Zeljenka) v interpretácii
Sláčikového kvarteta CCB s obsadením: Cyril Kubiš - I. husle, Zuzana

Gajdošová - II. husle, Mária Babinská - viola, Juraj Paška - violončelo
Okrem nich sa tu úspešne uplatnili Zuzana Šimáková - spev a Zlatica
Kendrová - organ. Sláčikové kvarteto podalo vyrovnaný výkon, pričom sklad
by autorov I. Zeljenku a J. Kyjovského - i ked v predošlých koncertoch mali
stúpajúcu kvalitu interpretácie, tu zazneli najvydarenejšie. Inšp'rujúcT boio
aj prostredie kaplnky Kláštora sv. Alžbety v Topoľčanoch i vďačne obe
censtvo. Počas celého podujatia sme sa stretli so vzorným prijatím i orga
nizáciou koncertu usporiadateľmi Topoľčianskej hudobnej jesene 2000.
Dňa 3. decembra 2000, v deň telesne postihnutých, sa pred večernou
omšou konal v kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave - Ružinove
umelecký večer poézie a hudby. V priliehavej symbióze cyklu sakralne;
poézie a koncertného projektu „Bach a jeho súčasníci" napriek tom., že
išlo o samostatné pásma dvoch druhov umení, boli tu prezentované dva
myšlienkovo skĺbené a navzájom sa doplňujúce celky (dramaturgia umelecká vedúca doc. K. Izáková). Počas podujatia sa uskutočnila zvu
ková nahrávka, z ktorej časf odznela (i reprízovanej vo vysielan. Sloven
ského rozhlasu Vzhľadom na veľmi priaznivú odozvu tohto večera, súbor
dostal ponuku realizovať reprízu podujatia.
Koncert v rámci uvedeného umeleckého večera sa konal ako benefičny
a súbor ho venoval pre humánne účely - podporu mladého basmka Ju
raja Zlochu (vozíčkara), ktorého prednesený súbor básní s názvom .Da
šancu láske" (recitácia - René Jankovič, VŠMU) bol zároveň verejným de
butom na tom esteticky i symbolicky najpriiiehavejšom mieste - v chráme
a za účasti členov Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Slovenskej
proveniencie v Bratislave
Univerzitný súbor Camerata Comeniana Bratislavensis v najbližšom ča
se plánuje okrem reprízy tohto umeleckého podujatia aj konce:' pr
príležitosti výročia Hudobného muzea Slovenského národného muzea
na ktorom by mali premiérovo odznieť skladby bratislavských hudob
kov z prelomu 19. a 20. storočia
Všetky uvedené koncerty súbor absolvoval v „zoštihienom ensemblovom obsadení vzhľadom na chronicky, a v školstve nie nový-, nec
statok financií, keďže súbor nemá permanentnú peňažnú dotac .. ato napr. u súborov iných inštitúcii O to viac si ceníme podporu zo stra' >
Vedenia Univerzity Komenského a predovšetkým rektora prot F Dev ^
skeho. za čo patri srdečná vďaka. A to nielen za finančný pnspevc* ale
najmä za morálne povzbudenie do ďalšej činnosti súboru, ktcehc c .- i m
je odhaľovať a sprístupňovať hudobnú tvorbu európskej a Slovence; . ~
veniencie minulosti i prítomnosti a sprostredkovávať uslacnti.e peso s'.c
komunikácie bez hraníc - hudby
Doc. PhDr. Kristina Izákova. CSc
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Za uriiv. profesorom Jánom Hučkom
(7. 3 . 1 9 2 9 - 2 1 . 3 . 2001)
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Lúčime sa s naším učiteľom, kolegom a priate
ľom - univ. prof. PhDr. Jánom Hučkom, dokto
rom historických vied. Je to pre nás posledná
chvíľa, pri ktorej môžeme vzdať hold a úctu jeho
životu a práci. Bolo to pre nás neočakávané a bo
lestné, keď sme sa dozvedeli o jeho náhlom úmrtí.
Boli sme zaskočení najmä preto, lebo pán profe
sor Hučko sa dobre zotavil po miernej zime
a spolu sme na našej fakulte plánovali využiť je
ho skúsenosti historika pri pripravovaných dizer
táciách, habilitáciách a inauguráciách mladších
kolegov.
Kalendárium života každého človeka m á však
svoju poslednú a presne stanovenú kapitolu. Ne
vieme si zvyknúť n a to, ž e to platí už aj pre prof.
Jána Hučka - nášho priateľa a kolegu, o ktorom
vždy platilo rolandovské „dobrý človek ešte žije".
Žiaf. „dobrý človek už nežije'* Len my, jeho naj
bližší, ktorí sme poznali dôverne jeho čistú dušu
a vzácny charakter, si vieme predstaviť, ž e takým
zostane v o svojom odkaze natrvalo.
História je neopakovateľná, čas plynie nená
vratne a neuveriteľne rýchlo. Veď bolo to len pred
dvoma rokmi, keď sme 7. marca na pôde katedier

histórie spolu oslávili jeho sedemdesiatiny. Vtedy,
na slávnostnom akademickom stretnutí a na se
minári, sme si pripomenuli jeho miesto v sloven
skej historickej vede a univerzitnej sociéte. Ne
tušili sme pritom, že naše hodnotenia, ako aj pri
tejto príležitosti vydaná jeho personálna biblio
grafia, sa čoskoro stanú podkladom vážneho
hodnotenia našich historiografov.
Život a práca profesora Hučka bola bytostne
spätá s univerzitným prostredím a Bratislavou.
T u strávil vyše päťdesiat rokov zo svojho plod
ného života. Rodný kopaničiarsky kraj a historic
ký Prešporok sa mu tak stali aj objektom profe
sionálneho záujmu. Im, resp. ich osobnostiam,
venoval aj najvýznamnejšie svoje knihy. Jeho die
lo zhodnotia historiografi, no už dnes je nesporné,
že Ján Hučko je historik bytostne slovenský a patrí
mu podľa mňa už aj jedno prvenstvo. Okrem iné
ho je naším najplodnejším autorom biografií výz
namných osobností slovenského národa z 19. sto
ročia: Gašpar Fejerpataky - Belopotocky, Ctiboh
Zoch, Michal Hodža a najmä Ľudovít Štúr (2 vy
dania). Žiaľ, nebude to u ž prof. Hučko, ktorý na
píše knihu o poslednom z o zamilovanej trojice
velikánov nášho národa - o Jozefovi Miloslavovi
Hurbanovi. Bude to niekto z jeho žiakov, kolegov
alebo priateľov, ktorých má po celom Slovensku
nielen medzi učiteľmi, historikmi, archivármi, mú
zejníkmi a ďalšími profesiami nespočet. Už nena
píše ani pamäti a spomienky, o ktoré som ho po
sledné roky prosil
Osobnosť profesora Hučka bola pre nás velVou
morálnou a ľudskou autoritou V o svojej pracovni
na univerzite, v tej istej, kde predtým začínal a pô
sobil Daniel Rapant, visel vždy Hučkov obraz
Ľudovíta Štúra - toho Štúra, ktorý zanechal všet
kým svojim rodákom jasnú výzvu do budúcnosti
„Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musT Ten
to apel sa staJ aj pre profesora Hučka výzvou na
celý život a celý svoj plodný život ho so cťou
napĺňal. Výsledkom je jeho rozsiahle dielo, ktorým
naplnil odkaz svojich predkov a zaradil sa tak do
základného fondu slovenskej historiografie, vedľa
jemu blízkych historikov, spolurodákov - Daniela

Rapanta a Branislava Varsika. Je viac ako sym
bolické, že ich predkovia žili na kopaniciach
a v nich: U Rapantov, U Varsikov a U Hučkov sa
neskôr narodili traja významní slovenskí historici
Mali veľa spoločného - najviac však ich spájala
láska k rodným kopaniciam, evanjelická viera
a história svojho národa. Celý život sa Ján Huč
ko venoval obdobiu, ktoré príznačne nazval
aj titulom jednej svojej knihy - Slovenská jar A k o
dôverný znalec štúrovskej generácie vyznával
a približoval študentom myšlienku Hurbanovho
výroku: „História pre národ živý je tým, čim sve
domie pre človeka. Človek bez svedomia /e koža
biedna, daromná. Národ bez vedomosti o sebe
a predkoch svojich je hromádka koži otrockých "
A k tomu Hučko dodáva - myšlienka týchto slov
je Štúrova, štylizácia Hurbanova" Tak dôkladne
poznal svoje osobnosti
Odišiel človek, o ktorom jeden náš kolega na
písal, že do poslednej chvíle zostal milým a lás
kavým človekom, ktorý vedel počúvať aj dru
hých. vždy bol taktný, s neobyčajným sociálnym
cítením, čistý a čistotný aj v skutkoch, vtipný glosátor aj svojich omylov a prirodzený zabávač
Ja k tomu dodávam, jednoducho múdry a dob
rý človek
Lúčime sa naposledy s naším pánom profeso
rom Jánom Hučkom v mene učiteľov a študentov
filozofickej fakulty ale aj v mene kolegov a pria
teľov z celého Slovenska Osobitne však v mene
kolegov - historikov zo štvrtého poschodia a pna
telbv z katedry slovenských dejín ktorej bol tak
mer pätnásť rokov starostlivým vedúcim Ako ináč
sa rozlú6ť, len veršami jeho rovesníka a často spo
minaneho druha z univerzitných štuci-. básnika Miia
na Rúfusa
Až umriem vŠAk. nech то/e kost
pod týmto veršom spočinu
Jak pijan krčmu • z hlbokosti •
tak rád mal zem a otčinu.
Česť Tvojej pamiatke !
Prof. Jozef Badurík, vedúci katedry
slovenských dejín FIF UK

Inovácia v o farmaceutickej c h é m i i
V ostatnom čase sa pedagogický a výchovno-vzdelávací proces na Farmaceutickej fa
kulte UK inovoval o poznatky, postupy a záve
ry vyplývajúce z obsahu monografie Metódy
výskumu a vývoja liečiv, ktorej autorom je
prof. Ing. Milan Remko, DrSc., vysokoškolský
učiteľ a zástupca vedúceho Katedry farma
ceutickej chémie FAF UK. Pretože metódy vý
skumu a vývoja liečiv pokrývajú dôležitú časť
farmaceutickej chémie, ktorej cieľom ako profi
lovej disciplíny je projekcia, príprava, analýza
a optimalizácia účinku nových biologicky aktív
nych látok, autor koncipoval jej obsah pomerne
rozsiahle.
V prvej časti opisuje základné poznatky pro
cesu a metód vývoja liečiv, miesta pôsobenia
liečiv v živom organizme, molekulové mechaniz
my ich účinku (receptorové teórie), stratégiu
hľadania nových „nosných" zlúčenín, podáva ná
vrhy viacerých pracovných hypotéz a zaoberá sa
využitím kombinatorických knižníc a chemických
informačných softverových systémov.
Pre súčasnú výučbu farmaceuta je veľmi dô
ležitá najmä druhá časť monografie, v ktorej sa
opisujú vzfahy medzi štruktúrou a aktivitou, po-
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Recenzia
vaha a význam interakcií liečiv s receptormi, ex
perimentálne a teoretické (2D a 3D QSAR) me
tódy vývoja liečiv, kinetická, termodynamická
a štruktúrna analýza komplexov liečiv s ich re
ceptormi. Následne sa adekvátne informácie po
skytujú aj z oblasti biotransformácie liečiv, stereochemických aspektov vývoja a účinku liečiv
so zreteľom na využitie moderných metód mole
kulového modelovania a molekulovej grafiky,
V poslednej časti diela sa pozornost venuje
štruktúrne orientovaným poznatkom projekto
vania liečiv s využitím pokroku v štruktúrnej bio
lógii. molekulovej farmakológii a vývoju v oblas
ti náuky o hmote. Záver učebnej pomôcky tvorí
opis softvérových systémov, internetových po
môcok a metódy racionálneho projektovania
liečiv.
Ak analyzujeme vývoj za posledné obdobie v o
farmácii, zistíme, že tieto metódy sú súčasfou
komplexného výskumu v oblasti farmaceutické
ho priemyslu, ktorý pacientom a lekárom na ce

lom svete prináša inovované liečivá a lieky, a po
súvajú hranice poznaného v oblasti farmakoterapie. Spôsobili taký pokrok, že prakticky vdaka
nim sa výskum nových liečiv presunul z empiric
kej do exaktnej formy a objavili sa liečivá, ktoré
majú významný vplyv na pozitívnu dĺžku ľudské
ho života a vyliečenie mnohých ešte donedávna
prakticky nevyliečiteľných chorôb.
Analýza obsahu tejto monografie jednoznačne
ukazuje, že toto dielo vypĺňa medzeru v sloven
skej odbornej literatúre o chemických liečivách
Možno konštatovať, že v proporcionálnej miere
spája potrebné teoretické a praktické poznat
ky potrebné pre riešenie vývoja liečiv Pre tieto
skutočnosti je vhodná nielen pre farmaceutov
a odborníkov z oblasti chémie liečiv, ale aj pre
farmakológov, odborníkov a záujemcov z oblasti
molekulovej a bunkovej biológie a teoretických
chemikov. Vydanie tohto diela možno považovať
za pozitívny edičný počin, ktorý prispeje k zlep
šeniu kvality nielen pre- ale i postgraduálneho
štúdia.
Prof. RNDr. Jozef Čižmárlk, CSc ,
vedúci Katedry farmaceutickej chémie
FAF UK

V Aule UK sa dňa 22. marca 2001 rozlúčila akademická obec s prof. PhDr. Ladislavom Ďuričom, DrSc.

Pánovi profesorovi Duričovi

Písal sa rok 1956, keď prišiel pracovať na Filozo
fickú fakultu UK mladý človek plný elánu a tvori
vých síl, zanietený pedagóg, vynikajúci organizá
tor, tvorca nových pohľadov na vyučovací proces,
priateľský človek s citlivým prístupom k svojim
spolupracovníkom a zástanca významných refo
riem pedagogicko-psychologického prístupu k žia
kovi. Na našu fakultu prišiel pracovať vysokokva
lifikovaný odborník, ktorého osobnostné atribúty
by sa dali stručne charakterizovať ako tvorivosť,
láskavosť, zmysel pre zodpovednosť, človek
súprimným vzťahom k svojim spolupracovníkom,
človek zapálený pre svoje povolanie. V spomína
nom roku 1965 prišiel naše pracoviská mladý,
však už vtedy významný odborník Dr. Ladislav
Ďurič.
Ladislav Ďurič sa narodil 24. júna 1928 v Plavých
Vozokanoch v okrese Levice. V roku 1948 maturo
val na štátnej učiteľskej akadémii v Leviciach.
Pôsobil ako učiteľ na strednej škole v Tekovských
Lužanoch, kde patril medzi veľmi populárnych ob
čanov toho mestečka nielen ako učiteľ s výrazným

sociálnym cítením, ale aj ako športovec, hráč miest
neho futbalového oddielu. Neskôr, vďaka svojim
aktívnym prístupom k reforme školstva, bol usta
novený za riaditeľa strednej školy v Kalinčiakove
a následne prešiel na pedagogické gymnázium
pre vzdelávanie učiteľov v Nitre, kde pracoval ako
učiteľ pedagogiky a psychológie.
Od roku 1952 sa pôsobiskom Ladislava Ďuriča
stáva Bratislava, kde najskôr ako vysokoškolák
a neskôr ako pedagóg a vedec pôsobil do konca
svojho života.
Po úspešnom ukončení štúdia v roku 1956 prijal
Ladislav Ďurič miesto asistenta na Katedre psy
chológie u proť. Pardela. Už v roku 1964, vďaka
svojmu organizačnému talentu, založil, vybudoval
a plných desať rokov viedol Katedru pedagogickej
psychológie. Pre jej rozvoj vytvoril experimentálnu
školu, ktorá bola súčasťou katedry. Všetky aktivity
Dr. Ďuriča sa vyznačovali priekopníctvom a velkou
originálnosťou.
V tomto enormnom pracovnom a organizačnom
nasadení získaval Ladislav Ďurič aj vedecké a pe
dagogické hodnosti. Vedeckú hodnosť CSc. získal
vraku 1962 prácou na tému „Práceschopnosť
žiakov vo vyučovacom procese" a už v roku 1964
získal na základe úspešnej habilitácie hodnosť
docenta. V roku 1970 sa uchádza o titul DrSc. s ďal
šou svojou knižnou publikáciou a vtom istom
roku bol navrhnutý aj za univerzitného profesora.
Nestalo sa tak. Oba postupy boli zamietnuté v sú
vislosti s tzv. normalizačným procesom a z tej istej
príčiny ho pozbavili aj vedenia katedry. Až v roku
1990 úspešne obhájil hodnosť DrSc. a v roku 1991
bol menovaný za profesora.
Prof. Ďurič napísal 17 monografií, štyn učebnice
a viac ako 180 odborných článkov a štúdií. Ako
mimoriadne dielo je potrebné uviesť vydanie Ter
minologického a výkladového slovníka pedago
gickej psychológie (1996).
Uvedomujem si, že tu nie je priestor uviesť všet
ky odborné a organizačné aktivity pána profesora.
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Jeho život, aj po odchode na dôchodok, bol napl
nený systematickou, najmä publikačnou prácou.
O významnosti práce praf. Ďuriča svedčí aj pre
klad jeho monografie do českého a maďarské
ho jazyka a najmä vydanie publikácie nadáciou
UNESCO („Essential of Educational Psychology",
Ženeva, 1989). Výrazný prínos prof. Ďuriča pre
rozvoj vedy a UK bol ocenený Striebornou a Zla
tou medailou UK a Pamätnou medailou PDF UK.
Psychologická spoločnosť mu vraku 1996 odo
vzdala diplom „Za zásluhy o rozvoj psychologickej
vedy na Slovensku".
Popri bohatej publikačnej a organizačnej čin
nosti prať. Ďuriča je jedným z najvýraznejších vý
stupov jeho celoživotnej práce fakt, že na súčas
nej Katedre psychológie (fúzia Katedry psychológie
bývalej Katedry pedagogickej psychológie a Psy
chologického ústavu) jedna zo štyroch jej samo
statných sekcií sa orientuje na problematiku, ktorú
on rozvíjal v priebehu celého života: na školskú
pedagogickú, učiteľskú psychológiu. Táto sekcia
je odborne, pedagogicky a vedecky mimoriadne
živé pracovisko pod názvom „sekcia edukačnej
psychológie". Iste nie je náhodou, že táto sekcia
patrí t.č. na našej katedre k najsilnejším, najmä
z aspektu personálneho obsadenia a kvalifikačné
ho rastu. Som hlboko presvedčený, že odborný
a najmä ľudský prístup praf. Ďunča bol tým činite
ľom, ktorý výrazne ovplyvnil žiakov a zabezpečil
generačnú kontinuitu tejto psychologickej špecia
lizácie.
Prof. Ďurič patril k tým ľuďom - ako sám často
hovoril - ktorí brali život plným priehrštím. A aj nekompletne spomenuté množstvo funkcií a dôle
žitých postov prof. Ďuriča nás utvrdzuje v presved
čení o jeho výnimočných odborných a ľudských
kvalitách.
Nech je nám všetkým útechou, že dielo praf
Ďunča je už pevne zakomponované do života Filo
zofickej fakulty UK, že duch tohto vnímavého člo
veka bude ďalej žiť v jeho študentoch, v ich myš
lienkach a ideáloch.
Vážený pán proťesor, drahý Lacko, dovoľ, aby
som Ti povedal aspoň takto niekolko slov, kto
ré som sa Ti v našom uponáhľanom svete sna
žil povedať, ale žiaľ k tomu nedošlo:
Pevne verím, že vieš, že sme si vážili Tvoju po
moc a spoluprácu. S odstupom času však, keď si
katedru opustil a odišiel do dôchodku, intenzívne
som si pri každom náhodnom stretnúť uvedomo
val, že Ti niečo dlži'me: pomohol si mnohým psy
chológom zorientovat sa v pedagogickej a humán
nej psychológii. Ukázal si mnohým z nás, že ži
vot je plný vzájomných pôsobení poznania. Mnohí
z nás Ti chceme, či už dávnejšie sme chceli pove
dať „ďakujeme"!
14. decembra minulého roku, napriek zlému
zdravotnému stavu, si prišiel na slávnostné zasada
nie Katedry psychológie, organizované pri pnležh
tosti jej 40. výročia. Spolu s dekanom fakulty sme
Ti poďakovali za Tvoju odbornú a ľudskú stopo,
ktonj si vytvoril a zanechal na našom pracovisku
Až neskôr som si uvedomil, že ten ďakovný list je
žiaľ len papier, ktorý tažko vyjadri tie reálne lúdské
„synapsie", ktoré si vytvoril medzi sebou a svojimi
spolupracovníkmi či študentmi.
Je mi ľúto, že Ti takto, keď už nie si medzi nam,
musím tlmočit všeobecný poznatok nášho praco
viska: Vytvoril si u nás „památow stopu', ktorá
ostane v dlhodobej pamati pracoviska pod názvom
Katedra psychológie FIF UK
Vážený pán profesor, milý Lacko, dovoľ mi. aby
som sa s Tebou rozlúčil nielen v mojom mene. a«
aj v mene všetkých členov Katedry psychologie
Filozofickej fakulty UK, s ktorými si straní najvýz
namnejšiu čast svojho tvorivého, profesionálneho
života. Ďaku/erne Ti. že si bol s nami'
Česť tvojej pamiatke!
Doc PhDr. Igor Brezina, CSc
vedúci Katedry psychologie FIF UK
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Д Tepohŕdajme
1 V homosexuálmi!
Čo majú spoločné Boy
George, George Michael,
Elton John a Oscar Wilde?
Alebo Eleonor
Roosveltová, George
Sandová či Marilyn
Monroe? Všetky tieto
spomenuté osobnosti boli
homosexuálne alebo
bisexuálne orientované.
Téma homosexuálov
a lesbičiek ostávala v našej
spoločnosti dlhé roky tabu.
Tito ľudia tu však boli aj
predtým a aj ostanú. Žijú
ale v tajnosti a ani najbližší
príbuzní často nepoznajú
ich sexuálnu orientáciu
a tiižby. A títo ľudia sa za
svoje pocity hanbia,
respektíve ich nechcú
priznať zo strachu pred
diskrimináciou našej stále nie príliš otvorenej
a konzervatívnej spoločnosti. Nepozná ich
ani naša legislatíva.
Akoby neexistovali.
Nedávno sa v parlamente
objavili predstavitelia
hnutia Inakosť. Nie som ich
členom, nie som ani gay.
Ich aktivita ma však milo
prekvapila. Bolo to
znamenie, že homosexuálne
orientovaní ľudia vyšli
z ulity. A ešte viac ma
prekvapili reakcie
parlamentných
predstaviteľov, ktorí sa
zrazu ukázali vzácne
liberálni. Škoda len
demonštratívneho odchodu
člena KDH. Katolícka
cirkev totiž homosexuálov
neuznáva. Aj ja som katolík
a som na to svojím
spôsobom hrdý. Gayov
a lesbičky však
neodsudzujem. Mnohí •
z nich patria k vysoko
postaveným predstaviteľom
či celebritám, ktoré už čo-to v živote dosiahli.
Napríklad aj tí hore
spomenutí. Ano, stretávame
sa aj s takými, ktorí
obťažujú na verejných
sociálnych zariadeniach.
Ale pozor, to sú už tzv.
úchyláci A takí sa nájdu aj
medzi heterosexuálmi.
Dávid Winkler

Dá sa vybrať, čo je lepšie?
Minulý mesiac sme si pripomenuli
62. výročie vzniku fašistického
Slovenského štátu, niekedy nazý
vaného aj prvá Slovenská republika.
Hoci voči tomuto označeniu
nemožno z historického hľadiska nič
namietať, lebo Slovenský snem
takýto názov skutočne schválil,
z politického aj spoločenského
hľadiska s nim nemožno súhlasiť.
Pomenovanie prvá republika totiž
budí dojem, akoby súčasný štát
istým spôsobom nadväzoval na od
kaz klérofašistického Slovenska.
Francúzi tiež majú vo svojich
dejinách obdobie niekoľkých repub
lík, ale takzvaný vichystický režim

za republiku nepovažujú. Oficiálny
názov bol síce Francúzska republi
ka, no viete si predstaviť, že by
v Paríži na Champs Elysseés
oslavovali maršala Pétaina?
Toto obdobie našich dejín je viac
ako kontroverzným. Nie je preto
celkom v poriadku, ak sa niektorí
politici, ktorí sa označujú za roduverných
Slovákov,
prihlasujú
k odkazu totalitného režimu. Reži
mu, ktorý bol dieťaťom najväčšieho
vojnového zločinca v dejinách Adolfa Hitlera.
Za vojnového štátu prišli o život
desaťtisíce nevinných ľudí - depor
tovaných Židov, Rómov, Slovákov

i Čechov, komunistov aj demokratov.
Ľudí, ktorí obetovali svoj život
na oltár spravodlivosti a humanity.
Ľudí, ktorým tiež môžeme vďačiť
za to, že máme aj dnes opäť slobo
du. Dnes, keď sme získali pocit, že
je fašizmus potlačený, niektoré uchá
hajlujú na uliciach a častokrát to
nekonči iba pri nacistickom po
zdrave Minulý mesiac sa uskutočnil
pochod tolerancie, no ani v ňom
prílišná tolerancia nebola Pouličné
bitky so skinhedmi nemôžu byť
riešením problémov Tvrdenie, že
lepšie byť feťákom než fašistom,
takisto nie je tým pravým orecho
vým
Braňo Ondrášik

Pravé blato
Je smutnou pravdou, ž e j a v y
a deje, ktoré najmenej stoja
z a povšimnutie, s p r e vádz ajú
v ž d y najväčšie reči. Väčšinou
b ý v a j ú plné prázdnych slov,
ktoré len zdôrazňujú vyprázdn e n o s f k o m e n t o v a n ý c h sku
točností, hoci s a j u z celej sily
snažia zakryt' Je potom ešte
smutnejšie, avšak o to krajšie,
ž e skutočné, autentické hodno
ty z v y k n ú vznikať a komuniko
vať v absolútnom tichu. V galé
rii Focus otvoril v spolupráci
s druhým ročníkom marketin
g o v e j k o m unik á cie v ý s t a v u
svojej tvorby Bohdan Jelínek.
P r a v é zlato, a k o z n i e honosný
názov expozície, sprevádza
snáď najväčšia, najhlasnejšia
propagácia, a k e j s a kedy
výstave v o Focuse dostalo...

Zastavme rúbanie
Tak znie heslo výzvy lesoochranárskeho zoskupenia (LZ)
VLK vládam štyroch európskych
krajín - Slovenska, Ukrajiny,
Maďarska a Rumunska, ktoré
v marci postihli rozsiahle záplavy.
Výzva pnchádza práve na začiatku
jari, kedy si - v mesiaci apríli pripomíname význam lesov. Podľa
lesoochranárov,
každý
strom
vyrúbaný v prirodzenom lese
na Ukrajine, na Slovensku alebo
v Rumunsku, zvyšuje pravde
podobnosť povodní v oblastiach
a krajinách, ktoré tento stav priamo
nespôsobili.
LZ VLK navrhuje okamžité zas
tavenie ťažby prirodzených lesov
v najdôležitejších vodohospodár
skych oblastiach Karpatského oblú
ka. Podľa aktivistov VLK-a v súčas
nosti existuje množstvo vedeckých
prác a štúdií, ktoré dokazujú jasnú
závislosť medzi spôsobom lesného
hospodárenia a odtokom vody
z krajiny. Kvalitný les nielenže
spomaľuje odtoky zrážok v čase
prudkých lejakov, ale naopak
v obdobiach sucha značne zlepšu
je prietoky vo vodných tokoch.
(aka)

Súčasné výtvarné umenie
možno označiť z a symbolické,
oproti minulosti d n e s autor
n ek o m u n i k u je o b r a z o m , a l e
z n a k o m a n á z n a k o m Chybne
chápaný Warh o l , ktorý vlastne
ani nebol výtvarníkom, lež nonverbálne symbolicky komuniku
júcim intelektuálom, dal svojou
faksimilnou tvorbou priechod
degradácii výtvarného remesla
Zjednodušene povedané, W a r 
h o l k o n č i potrebu o v l ádať
remeslo, aby dal v o výtvarnom
umení absolútny priestor inter
pretácii idey Ktorá s a v š a k
u j e h o nasledovníkov
často
neobjavuje.
Kánonickému výtvarnému
dielu, ktoré doviedol k dokona
losti práve Warhol, sa nevyhol
ani Bohdan Jelínek. Nejde len

o z l at o , ktoré s a o b j a v u j e
na každej z vystavených prác
D o popredia vystupuje pať va
riácií prsteňa, ktorého k a m e ň
m e n í farbu K á n o n s a v š a k
o b j a v u j e duplicitne po v y š e
desať rokov s a opakujúca parodizácia totalitných režimov hlavne toho červeného, v kto
rého farbe j e celá v ý s t av a lade
ná - ale zákonite n e m ô ž e b y t
originálna Originalita sa pritom
z d á b y t hlavnou požadovanou
hodnotovou (mentálnou) výba
v o u súčasných výtvarných ex
pozícii (umelcov)
K d e p o l o m absentuje origi
nalita, idea i krásno, očakávali
by s m e len dlhé ticho N o podľa
v z o r c a z ú v o d u tohto textu,
príde v ž d y presný opak.

Juraj Fellegi

Nájdu študenti uplatnenie

na Slovensku?
Po piatich, viac či menej šťast
ných rokoch strávených na vysokej
škole sa mnohí absolventi ocitnú
pred zásadnou otázkou Zostať
na Slovensku, zmieriť sa s mizer
ným platom a svoju prácu brať ako
poslanie, alebo radšej skúsiť šťas
tie kdesi v zahraničí? A čo v prípa
de, že je odbor, ktorý ste toľko
rokov nadšene študovali, dnes
proste nepopulárny a práca sa
napriek úpornej snahe vôbec nedá
nájsť? Čo si o úniku mozgov a mož
nostiach svojho budúceho uplatne
nia v odbore myslia študenti
Filozofickej fakulty UK?
Petra, slovenčina-angličtina,
24 rokov: Moje budúce uplatne
nie? Učiteľka. Myslím si však,
že kvôli financiám budem nútená
ísť von. Napriek tomu, že by som
radšej zostala na Slovenku Myslím
si, že je to najmä otázka finančného
ohodnotenia A navyše, som z vý
chodného Slovenska, kde je obrov
ská nezamestnanosť Učiteľmi sú
tam dôchodcovia, a tak mladí, ktorí
by aj chceli učiť, vlastne nemajú čo
robiť.

Martina, anglistika, 22 rokov:
Svoje znalosti by som mohla uplat
niť v školstve ako učiteľka Okrem
toho by som mohla prekladať
napríklad právnické texty, k tým sa
však ťažko dostať Reálnejšia je
beletria alebo preklady pre súkrom
né firmy. Takže, asi budem jedno
ducho nútená poobzerať sa po prá
ci niekde v zahraničí.
Matúš, etnológia, 21 rokov:
Keby sa pošťastilo, určite by som
šiel do zahraničia Najradšej niekde
do Európy Myslím si, že uplatnenie
nájdem, hoci nie v mojom odbore
Etnológia, ktorú študujem, mi zrej
me zostane ako - hobby
Michal, žurnalistika, 20 rokov:
Našim študentom by som odporu
čil najprv poriadne doštudovať, roz
hliadnuť sa v spoločnosti a zdravo
uvážiť, čo ich môže čakať Zbierať
skúsenosti v zahraničí je vynikajúci
cieľ No dôležitejšie je, aby ich do
kázali odovzdať u nás, na Sloven
sku, a pomohli vytvoriť lepšiu
spoločnosť, z ktorej teraz všetci
utekajú.
Katarina Sedláková
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