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NASA UNIVERZITA 
Dr. Otto von HABSBURG: 

„Európa potrebuje Slovensko tak isto, ako Slovensko potrebuje Európu" 
Univerzita Komenského mala možnosť privítať na svojej akademickej pôde 

už nejednu významnú európsku či svetovú osobnosť, ktoré tu vyslovili zá
sadné a nadčasové politické, kultúrne či spoločenské posolstvá. K nim sa 
radí aj Dr. Otto von Habsburg, prezident medzinárodného výboru Pa-
neurópske] únie, ktorý v rámci cyklu prednášok Tisíc a jedna Európa 
vystúpil dňa 22. mája 2001 v Auditórium Maximum PRAF UK so svojimi 
úvahami na tému Niet Európy bez strednej Európy. 

Stretnutie s Dr. Ottom von Habsburgom sa konalo za mimoriadneho záuj
mu členov akademickej obce a verejnosti, medzi prítomnými nechýbali ani 
rakúska velVyslankyňa G. Matzner-Holzerová, velvyslanec - vedúci delegácie 
EK v SR W. Rochel, zástupcovia rakúskeho aj francúzskeho velvyslanectva 
v Bratislave, predstavitelia Goetheho Inštitútu, Francúzskeho inštitútu a Ra
kúskeho kultúrneho centra, ako aj Paneurópskej únie Rakúska a Slovenska, 
ktorí pri príprave podujatia spolupracovali. Keď v sprievode rektora UK prof. 
F. Devínskeho vstúpil vzácny hosť do Auditória, všetci prítomní povstali a pri
vítali ho spontánnym potleskom. 

Jeho cisárska a kráľovská výsosť arcivojvoda Otto von Habsburg je naj
starší žijúci potomok dynastie Habsburgovcov, ktorá od 13. storočia určo
vala beh dejín v strednej Európe. Dnes takmer deväťdesiatročný Dr. Otto von 
Habsburg patrí k popredným svetovým politikom, od roku 1936 sa angažuje 
v najstaršom nadnárodnom a nadstraníckom európskom hnutí usilujúcom 
sa o zjednotenie krajín nášho kontinentu - Paneurópskej únii a stojí na čele 
jej Medzinárodného predsedníctva. 

Ako v svojom prejave uviedol rektor UK prof. F. Devínsky, meno Dr. Otta 
von Habsburga však nie je iba synonymom sedemstoročného vývoja Euró
py, ale aj jej modernej budúcnosti, pretože celé svoje životné dielo zasvätil 
integrácii európskych krajín na demokratickom a kresťanskom základe. 
Európska ako aj svetová verejnosť uznáva Dr. Otta von Habsburga ako vy
nikajúceho súčasného európskeho politika a mysliteľa s výnimočnými zna
losťami európskej histórie, z ktorých odvodzuje vízie budúcej Európy a ktorý 
svojimi pozoruhodnými európskymi koncepciami v mnohom predbehol dneš
né integračné snahy. 

„Dr. Otto von Habsburg je velkým prívržencom zjednotenej Európy, integ
rácie všetkých jej častí, ktorá by sa mala uskutočniť na základe slobodnej vôle 
národov. Velké dielo môže byt' vykonané iba v službách vyšších idei. A tieto 
idey, idey velkej humanistickej a mravnej sily, výrazne reprezentuje práve osob
nosť Dr. Otta von Habsburga," dodal rektor UK a v mene Univerzity Komen
ského a jej akademickej obce na pamiatku tejto významnej udalosti odo
vzdal Dr. Ottovi von Habsburgovi Pamätnú medailu Univerzity Komenského 
v Bratislave ako znak úcty a ocenenia za to, ako vníma stredoeurópsky 
región, i za to, ako napomáha zjednoteniu Európy 

Prednášku Dr. Otta von Habsburga, ktorá nasledovala, uverejňujeme na 
str. 18-19. (jh) 

Leto - čas dovoleniek, čas oddychu, čas zabudnutia na starosti a stresy v práci i doma. Kľúče od bytu 
vo vrecku, kufor v ruke či batoh na chrbte, kolesá auta, vlaku, možno aj bicykla odmeriavajú kilometre 
i čas. Nech sa vám naplnia vaše predstavy, ako čo najkratšie přežit dni zaslúženého voľna - možno práve 
v lone hôr. 
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Ďalšie stretnutie i cyklu Tisíc a jedna Európa 
Judaizmus a európska kultúra - bola téma prednášky vrch

ného rabína Viedne Paula Chalm Eisenberga, ktorá sa usku
točnila dňa 14. mája 2001 v Auditórium Maximum PRAF UK. 

Paul Chaim Eisenberg zastáva úrad vrchného rabína Viedne o d  
r. 1983 a o d  r. 1988 je tiež vrchným rabínom židovskej nábožen
skej a kultúrnej obce v Rakúsku. Zároveň je členom predsedníctva 
Európskej rabínskej konferencie, čestným predsedom Židovského 
inštitútu pre vzdelávanie dospelých, prednáša na Inštitúte judais-
tiky a Evanjelickej fakulte Viedenskej univerzity. Zúčastnil s a  in-
terkonfesionálnych stretnutí napr. s pápežom Jánom Pavlom II. 
a dalajlámom a tiež s a  angažuje v mierovom procese n a  Blízkom 
východe. 

Stretnutie s a  uskutočnilo v rámci cyklu seminárov Tisíc a jedna 
Európa, ktorý v spolupráci s Univerzitou Komenského pripravuje 
Goetheho inštitút, Delegácia Európskej komisie, Rakúske kultúrne 
centrum a Francúzsky inštitút. 

Kto a kedy 
bude maťpromócie v Aule UK 

Fakulty UK Dátum Hodina Druh promócie 

PRIFUK 18. 6. 9.00,11.00,13.00,15.00 M p ,  
1 9 . 6 .  9.00,11.00,13.00,15.00 M p .  
2 0 . 6 .  9.00,11.00 M p .  

FM UK 21.6.  9.00,11.00,13.00,15.00 M p .  

RUK 22.6. 9.00 PhD. 

FM Fl UK 25.6.  9.00,11.00,13.00,15.00 M p .  
26.6.  9.00,11.00,13.00,15.00 M p .  

LFUK 27.6. 9.00,11.00 MUDr. 

FM UK 27.6. 13.00 M p .  
15.00 Bc. 

FIFUK 28.6. 9.00,11.00,13.00,15.00 M p .  
29.6. 9.00,11.00,13.00,15.00 M p .  

JLFUK Martin 29.6. 8.30,9.30,10.30,11.30,13.00 MUDr. 
(koná sa 14.00 M p .  
v Martine) 15.00 UTV 

LFUK 2 . 7 .  9.00,11.00,13.00,15.00 MUDr. 
3 . 7 .  9.00,11.00,13.00,15.00 MUDr. 

FIFUK 4 . 7 .  9.00,11.00,13.00,15.00 M p .  

FAFUK 6 . 7 .  9.00,11.00,13.00,15.00 M p .  
7 . 7 .  9.00,11.00 M p .  

FTVŠ UK 9 . 7 .  9.00,11.00,13.00,15.00 M p .  

PRAF UK 10.7.  9.00,11.00,13.00,15.00 M p .  
11.7. 9.00,11.00,13.00,15.00 M p .  
12.7. 9.00,11.00,13.00,15.00 Bc. 

FMFI UK 13.7. 9.00,11.00 M p .  

FM UK 13.7. 13.00,15.00 Bc. 

PDF UK 16.7.  9.00,11.00,13.00,15.00 M p .  
17.7. 9.00,11.00,13.00,15.00 M p .  
18.7. 9.00,11.00,13.00,15.00 M p .  
19.7.  9.00,11.00,13.00,15.00 M p .  

RKCMBFUK 2 0 . 7 .  11.00,13.00; 15.00 M p .  

PDF UK 2 3 . 7 .  9.00,11.00,13.00.15.00 M p .  

EBFUK 27.7.  11.00 M p .  

Pedagogické oddelenie  RUK 

Nástupnú návštevu u rek
tora UK prof. F. Devínske
ho vykonal dňa 17. má
ja 2001 nový velvyslanec 
Talianska v S R  J. E. Luca 
del Balzo di Presenzano. 
Stretnutie bolo príležitosťou 
k tomu, aby s a  pán velvy
slanec bližšie oboznámil so 
štruktúrou a obsahom štú
dia na U K  ako aj s rozvojom 
jej bilaterálnych vzťahov s ta
lianskymi univerzitami, oso
bitne s univerzitami v Pado
vě, Terste a Udine, s ktorými 
má UK uzatvorené dohody 
o spolupráci. 

I 

Z rokovania Akademického senátu UK 
Rokovanie Akademického senátu UK. ktorý sa zišiel dňa 9 m á 

ja 2001, viedol predseda AS UK doc. PhDr. F. Gaher, CSc. 
Okrem iného Akademický senát UK schválil Správu o stave UK 

a činnosti AS UK Správa bude zverejnená na webovej stránke UK 

V rámci bodu týkajúceho sa Štatútu UK a štatútov fakúlt schválil AS 
UK podľa § 10 ods 1 pism ch/ a v súlade s § 28 zákona č 172/1990 Zb 
nasledovný návrh zmeny Štatútu UK 

V ä. 34 sa zaraďuie nové znenie odseku 3 a posúva sa značenie dal
ších odsekov Ods 3 znie .A* študent prenechá ubytovanie, ktoré mu 
bo/o pridelené inej osobe, môže byf na zaklade disciplinárneho konane 
vylúčený zo štúdia, alebo podmienečne vyfcxíeny zo štuôis 

Ďalej AS UK schválil navrhovanú zmenu ä 39 ods 2 štatútu Práv
nickej fakulty UK navrhovanú zmenu štatútu Lekárskej fakulty UK • do
plnenie štatútu Evanjelickej bohosloveckej takulty UK 

V súvislosti s Informáciou o súčasnom legislatívnom stave návrhu 
zákona o VŠ senát uložil Komisii pre vysokoškolskú legislatívu AS UK 
rozšírenej o externých členov spracovať v čo najkratšom čase návrh 
novely zákona o VŠ č. 172/1990 Zb. v súlade so stanoviskom Rady vy
sokých škôl SR ako alternatívu k návrhu nového zákona o VŠ pred
kladaného MŠ SR. Tento návrh novely bude pripravený pre potreby AS 
UK, prípadne pre Radu VŠ SR, bude predložený rektorovi UK a ne
bude môcť byť poskytnutý žiadnej politickej strane bez schválenia 
AS UK. 

Ako ďalej z uznesení vyplýva, AS UK bude trvať na tom, aby MŠ SR 
rešpektovalo stanoviská Rady VŠ SR týkajúce sa postupu pn pripo
mienkovaní návrhu zákona o VŠ zo dňa 12. -13. 3. 2001 

Zároveň uložil Predsedníctvu AS UK zverejniť materiál MŠ SR o ak
ceptovaní pripomienok k návrhu zákona o VŠ na webovej stránke UK. 
K prerokovaniu tohto materiáljj bude zvolané mimoriadne zasadnutie 
AS UK. 

K problému „obchodovania" študentov s ubytovaním na interná
toch zaujal AS UK stanovisko, že ak fakulty UK nezaradia do svojich 
právnych noriem ustanovenia vyplývajúce z vyššie uvedenei zmeny 
Štatútu UK, bude fakulte za každé zistenie neoprávneného prenecha
nia ubytovania inej osobe znížený počet pridelených miest najmenej 
o 10 miest na najbližšie ubytovacie obdobie. Zároveň AS UK poveril 
predsedu AS UK, aby o zmene Štatútu UK informoval dekanov a pred
sedov AS fakúlt a požiadal ich, aby toto ustanovenie zakomponovali aj 
do právnych noriem fakulty a aby ich tiež oboznámil so stanoviskom 
AS UK k tomuto problému. 

Osobitným uznesením AS UK požiadal dekanov fakúlt UK a riaditeľov 
ŠDaJ UK, aby študenti, ktorým bolo pridelené ubytovanie na šk.r 
2001/2002, podpísali prehlásenie o tom, že sú si vedomí následkov ne
oprávneného prenechania ubytovania inej osobe. Zvlášť požiadal riadi
teľov ŠDaJ UK, aby v spolupráci so študentskou samosprávou pred
ložili návrh na novelizáciu štatútov ŠDaJ UK a ich ďalších právnych 
noriem tak, aby ich ustanovenia boli v zhode so Štatútom UK 

AS UK zaujal tiež stanovisko k majetkovo-právnym vzťahom UK 
a zaoberal sa dofinancovaním platov učlteľov-lekárov v nadvaznosti 
na pripravovanú platovú úpravu zamestnancov v zdravotníctve. Ďalej 
schválil rozdelenie ubytovacích kapacít UK pre šk.rok 2001/2002 
a vyslovil podporu štrajku zamestnancov školstva a vedy. 

(Jh) 
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Rektor UK 
založil novú tradíciu kvality -

CENU REKTORA UK 
ZA VYNIKAJÚCU DIPLOMOVÚ PRÁCU 

Už na tohtoročných slávnostných 
promóciách bude po prvýkrát absol
ventom Univerzity Komenského ude
lená Cena rektora UK za vynikajúcu 
diplomovú prácu. 

V snahe podporiť zvyšovanie kvali
ty diplomových prác na fakultách UK 
zriadil rektor UK prof. F. Devínsky po
čínajúc školským rokom 2000/2001 
Cenu rektora UK za vynikajúcu diplo
movú prácu. 

Túto cenu rektor UK udeľuje na ná
vrh dekana alebo z vlastného podne
tu tým absolventom UK, ktorých diplo
mové práce boli komisiou pre štátne 
skúšky v danom študijnom odbore 
vysoko ohodnotené najmä z týchto 
hľadísk: 
-or iginálny prístup k spracovaniu 

témy, 
- prínos a možnosti praktického vyu

žitia získaných výsledkov, resp. po
znatkov, 

- výnimočný prínos v oblasti vedy, vý
skumu a umenia. 
Spolu s priznaním Ceny rektora ab

solventovi UK môže rektor udeliť oce
nenie aj vedúcemu diplomovej práce, 
pod vedením ktorého práca vznikla. 
Cena rektora UK je spojená s finanč
ným ohodnotením. 

Udeľovanie ceny sa riadi Smerni
cou rektora UK č. 4/2001, ktorá nado
budla účinnosť 21. mája 2001. 

RNDr. Mária Holická, vedúca PDO RUK 

Pracovný seminár k študijnej agende na fakultách 

Vedúce študijných oddelení a referenti pre kreditový systém štúdia zo všetkých fakúlt UK dis
kutovali v dňoch 23. - 24. mája 2001 o Aktuálnych otázkach zabezpečenia študijnej agendy na 
fakultách UK. Pracovný seminár, ktorý viedol prorektor UK doc. P. Súra, sa konal v UVZ UK 
Modra-Piesky a pripravilo ho Pedagogické oddelenie RUK. Pracovný program bol zameraný na 
aktuálne problémy zavádzania kreditového systému, na prípravu podkladov k ukončeniu štúdia tohto
ročných absolventov, na zabezpečenie podkladov z fakúlt k odvolaciemu konaniu na UK a obsahoval 
informácie o zabezpečení software na spracovanie študijnej agendy a centrálneho registra študentov 
i o príprave nového VŠ zákona so zameraním na kreditové štúdium. 

Závery zo seminára možno zhrnúť do nasledujúcich bodov: 
- Vzájomná výmena skúseností zo zavádzania softwéru pre kreditový systém je užitočná a veľmi 

potrebná. Účastníci navrhli, aby sa stretnutia v určitých pravidelných intervaloch opakovali. 
- Zriadenie funkcie referenta pre kreditový systém bolo hodnotené ako veľmi dobrý čin zo strany 

vedenia UK, pretože to na fakultách urýchľuje spracovanie študijnej agendy a pružnejšie sa riešia 
vzniknuté problémy v súvislosti so zavádzaním KS ako aj tvorba študijných programov. 

- Zástupkyne fakulty, kde ešte nebol zavedený kreditový systém, mali možnosť obsažné sa oboznámiť 
s výhodami kreditového systému štúdia, ako aj nadobudnúť praktické skúsenosti potrebné pri za
čiatkoch zavádzania tohto systému na ich fakulte. 

- Užitočné tiež bolo zosumarizovanie informácií súvisiacich s ukončením štúdia tohtoročných absolven
tov na fakultách UK a s prípravou podkladov na odvolacie konanie rektora UK pre šk. rok 2001/2002. 

(mh) 

Pri príležitosti 6OO. výročia obnovenia Jagieilonskej univerzity predniesol dňa 1. októbra 2000 na jej akademickej pôde profesor Bronisiaw Geremek 
prednášku o zmysle a poslaní univerzít, ktorú upravila a publikovala Gazeta wyborcza. Obsahuje mnoho zaujímavých a podnetných myšlienok, a preto ju 
sprístuoňuieme al našim čitateľom. 

N a č o  j e  n á m  u n i v e r z i t a ?  

Počas svojej dlhej, tisícročnej existencie v európskej kultúre zazname
nali univerzity obdobia vzletu i obdobia úpadku. Boli miestom tvorivého 
a novátorského myslenia, ale aj miestom skostnatelej vedy a odvrátenia 
sa od hľadania pravdy. Sebakritická reflexia sa pokladá za jeden zo zna
kov európskej civilizácie a práve taká reflexia zabezpečovala univerzite 
ako inštitúcii i ako myšlienke dlhú trvácnosť existencie a niekedy aj šancu 
na prežitie. 

Stredoveká univerzita bola dcérou cirkvi a zdieľala jej univerzálne -
a teda nadnárodné - poslanie. Realizáciu tejto misie plne umožňovala la
tinčina ako všeobecný jazyk intelektuálnej komunikácie. Spojená s mest
skou kultúrou a s formovaním triedy intelektuálov alebo aj úradníkov 
vytvorila stredoveká univerzita model spoločenstva magistrorum et scho-
larum - model vzťahov medzi profesormi a študentmi, ako aj vzor spolo
čenstva z hľadiska jednoty vied. Chápanie univerzity ako spoločenstva 
v týchto dvoch rovinách - vzdelávania a vedy - je trvalým posolstvom stre
dovekého dedičstva. Práve taká univerzita zapísala do univerzálnej orga
nizácie sveta štúdium ako tretiu silu popri svetskej vláde a kňazskej misii, 
teda popri impérium a sacerdotium. Obdivovanie vedy, ktoré tak jedno
značne vyjadril Fridrich Barbarossa v roku 1158 v privilégiu pre študentov, 
kde hovorí o učencoch a študentoch, ktorých vedomosti osvetľujú svet 
(quroum scientia mundus illuminatur), bolo základom vzniku a rozkvetu 
stredovekých univerzít. 

Tento model univerzít však nebol schopný odpovedať na výzvy nastu
pujúcej doby. Vo vnútri univerzit nastali konflikty, ktoré viedli k úpadku 
mnohých z nich a ku vzniku nových inštitúcii. Takto popri Sorbonne vznik
lo v Paríži v 16. storočí Collegium regium Galliarum, z ktorého sa zrodilo 
College de France, neskôr vznikali akadémie a vedecké spoločnosti. Nové 
univerzity sa oslobodili od cirkevnej závislosti, prijali národné jazyky Prvo
radým sa stalo už nie vzdelávanie duchovenstva, ale úradníkov a učite
ľov, prehlboval sa aj vzťah univerzít s národným štátom, Nadalej však 
pretrvávalo presvedčenie, že v rámci všeobecnej kultúry je základom uni
verzitnej výučby odovzdávanie univerzálnych znalostí a vzdelávanie spo
ločenských elít. Delenie na trivium a quadrivrvum. nezávislé od pokroku 
stredovekej vedy, dlhý čas určovalo na univerzitách honzont a štruktúru 
výučby. 

V evolúcii európskych univerzít sa vývojové tendencie začali diferen
covať. Anglické univerzity boli zamerané na vychovávame intelektuálnych 
elít, naproti tomu cieľom francúzskych univerzít, hlavne v dôsledku napo
leonskej reformy, bola príprava kádrov špecialistov. V obidvoch pnpadoch 
sa však univerzitám pripisovala úloha vzdelavacia a didaktická, a nie ve
decká Úplne Iným spôsobom formulovali model univerzity Wilhelm 
a Alexander Humboldtovci, keď po rokoch priprav vytvárali v roku 1810 
Berlínsku univerzitu Mala nerozlučne spájaf výučbu a vedecke bádanie 
pokladajúc za nadradený imperatív hľadanie pravdy oslobodene od všet
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kých predsudkov. Tejto zásade malo slúžiť aj zavedenie seminárov a labo
ratórnych prác do organizácie univerzity a do systému výučby. Univerzita 
financovaná zo štátneho rozpočtu mala byt spojená aj s národným du
chom a slúžiť štátu. 

V priebehu nasledujúcich dvoch storočí určoval humboldtovský model 
univerzity smerovanie vysokého školstva vo väčšine európskych krajín, ale 
aj na iných kontinentoch, hoci jeho základné konštitučné prvky, najmä 
spojenie výučby a vedeckého výskumu ako aj etatistická filozofia univer
zitnej inštitúcie, boli predmetom kritiky a prehodnocovaní. Výzvy doby 
a dramatické dejinné otrasy znova kládli otázku o mieste univerzity vo sve
te a teda o idei univerzity. Odvolám sa na dve také úvahy, ktoré vznikli 
v dvoch odlišných intelektuálnych kultúrach a univerzitných tradíciách -
Johna Henryho Newmana a Karola Jaspersa. 

„ The Idea of a University" vyšla v roku 1873 a jej prvý náčrt sa spája s pred
náškami, ktoré čerstvý konvertita J. H. Newman predniesol v Dubline a pub
likoval v roku 1852. Bola plodom jeho takmer dvadsaťročnej činnosti na ox
fordskej univerzite ako aj programovej reflexie, keď mu bola zverená úloha 
vytvoriť katolícku univerzitu v Dubline. Argumentujúc nevyhnutnosťou teo
lógie na univerzite, Newman pripisuje univerzite úlohu výučby všeobecnej 
vedy a nie uskutočňovania vedeckých výskumov, ktoré mali pestovať aka
démie a vedecké spoločnosti. Budúci kardinál nekladie univerzitnému 
vzdelávaniu za úlohu morálnu alebo náboženskú výchovu, uznávajúc, že 
úlohou univerzity nie je výchova cnostných ľudí. Za náležitý cieľ univer
zitnej výučby pokladá formovanie osobnosti so širokými vedomosťami, kri
tickou inteligenciou, sociálnou citlivosťou. Univerzita má teda vychovávať 
gentlemanov. Newman tým chápe životný štýl a nie spoločenské privilé
gium. Univerzita nie je teda inštitúciou pre elity, ale inštitúcia vychová
vajúca elity a súčasne podporujúca intelektuálnu kultúru v spoločnosti. 

Karol Jaspers opieral svoju knihu „D/e Idee der Universitär, ktorá vyšla 
v roku 1923, o skúsenosti humboldtovského modelu, nerozlučne spájajú
ceho vedu a výučbu pri spoločnom hľadaní pravdy spoločenstvom vedcov 
a študentov. Chápe teda univerzitu ako „profesionálnu inštitúciu, ktorej cie
ľom je hľadanie pravdy prostredníctvom vedy a výučby". V takej inštitúcii sú 
študenti samostatnými mysliteľmi, kriticky nasledujúcimi svojich učiteľov. 

Podpora pravdy ako hodnoty je v tomto poslaní hlavným rysom liberál
nej univerzity a sloboda vedy je hlavnou ideou univerzity. Spojenie pravdy 
a slobody je nielen základom morálnej autority univerzity, no vytvára aj jej 
špeciálnu zodpovednosť. Životná dráha filozofa z Heidelbergu a Bazileje. 
autora »Problému viny", bolestnej eseje o zodpovednosti za totalitarizmus, 
dobre ilustrovala túto myšlienku zodpovednosti univerzity. Jaspers hlása aj 
separáciu univerzity od politiky. „Politika - píše - vstupuje na univerzitu nie ako 
faktor boja, ale ako predmet skúmania." 

Obidve tieto poslania sa vyznačujú nielen odlišnosťou univerzitnej tra
dície, na ktorú sa odvolávajú, ale aj dobou svojho vzniku. Kladú kľúčové 
otázky pre pochopenie idey univerzity - o cieli univerzitnej výučby, o vzťa
hu medzi vedou a výučbou, o mieste univerzity vo svete, o trhline medzi 
imperatívmi verejnej služby a potrebami trhu práce. Aktuálnosť si zacho
vávajú aj otázky i odpovede anglického náboženského mysliteľa a nemec
kého existenciálneho filozofa. 

Výzvy našej doby - tie, ktoré dokážeme správne prečítať ako aj tie, kto
ré sa objavujú na horizonte, ale zostávajú v hmle neistoty, si teraz vyža
dujú novú a kritickú reflexiu o idei univerzity. Chcem stručne venovať po
zornosť trom otázkam: modelu vysokej školy a systému výučby, mies
tu univerzity v živote spoločnosti a vplyvu nových Informačných tech
nológií na podobu univerzity. 

Model vysokej školy sa zdá byť dramaticky rozorvaný medzi potrebami 
špecializácie ako vedeckej tak i profesionálnej na jednej strane, a jed
notou vedy a stálou potrebou interdisciplinárnej integrácie vo vede i vý
učbe na strane druhej. Pokrok vedy si vyžaduje rastúcu špecializáciu. 
Súčasní vedci by mohli opakovať po stredovekom filozofovi, že sú ako 
trpaslíci na ramenách obrov, taká velká je akumulácia vedomostí v každej 
vednej disciplíne. Pokrok vedy si však vyžaduje aj prekračovanie hraníc 
vedeckých disciplín. Práve na ich križovatkách vznikajú nové myšlienky 
a dôležité objavy. Súčasný štát a súčasné hospodárstvo potrebujú stále 
viac odborníkov - to je očividná pravda. Zároveň však dochádza k zániku 
niektorých špecializácií a objavujú sa nové, nastávajú aj také podstatné 
zmeny technológií a zásob poznatkov, že sa získané špecializované vzde
lanie stáva anachronickým alebo neužitočným. 

V takejto situácii rastie význam intelektuálneho tréningu a tvorivej zveda
vosti - a to môže poskytnúť všeobecné vzdelanie. Štúdium klasickej kultú
ry alebo čistej matematiky môže celkom dobre slúžiť výchove informatí-
kov. Práve takto chápem formuláciu Newmana o výchove gentlemanov -
ide o formovanie duchovnej kultúry. Utilitárně chápanie vysokoškolského 
vzdelania je imperatívom doby. Zhoduje sa s očakávaním spoločnosti ako 
aj s ašpiráciami mládeže prichádzajúcej študovať, aby získala šancu na 
úspech a satisfakciu v živote. Práve potreba užitočnosti v rýchlo sa menia
com svete vedie k návratu k zmyslu všeobecného vzdelania v modeli vyso
koškolského vzdelávania, aby sa predišlo tomu, čo José Ortega y Gasset 
nazval „barbarstvom špecializácie". 

Miesto univerzity v spoločenskom živote sa spája s hodnotami, ktoré hlása 
a ktorým slúži. Jeden z filozofov „frankfurtskej školy" Max Horkheimer vo 
svojej rektorskej prednáške z roku 1952 študentom povedal: „Univerzita vám 
má dať základy vašej budúcej profesie. Ale okrem získania užitočných ve
domostí musíte získať aj porozumenie pre život orientovaný na pravdu." 

Takto chápaná misia univerzity sa prihovára za to, aby vedecký výskum, 
tak teoretický ako aj aplikovaný, mal svoje miesto v modeli vysokej školy, 

posilňujúc jej úlohu pri podpore pravdy a slobody, ako to postuloval Jas
pers. Sprístupňovanie vysokého školstva, ktoré je dôležitým prostriedkom 
pokroku spoločnosti, nesmie oslabovať úsilie univerzity o excelenciu a o vy
sokú úroveň vedy. Politika podpory akademických inštitúcií excelencie, ktorú 
teraz uskutočňuje Európska únia, je toho prejavom. 

A ešte jeden dôležitý prvok verejných funkcií univerzity: zrejmý univerza-
lizmus vedy, ktorý prikazuje výchovu k otvorenosti voči iným, a v ktorom 
používanie cudzích jazykov je prvkom univerzitného vzdelávania, nie je v roz
pore s kultiváciou národných tradícií, s podporou a posilňovaním národnej 
identity a občianskej povinnosti. 

Rád by som však upozornil na istú vnútornú dilemu, pred ktorou univer
zita stojí. Univerzita prirodzeným spôsobom vštepuje úctu k autoritám, 
študentov pripravuje pre verejnú službu a spolužitie s inými a formuje 
v nich prispôsobivé postoje. Zároveň je však rovnako prirodzene aj miestom 
kritickej reflexie a dokonca vzbury proti súčasnému svetu. Takú reflexiu 
i postoj krajina potrebuje, sú podmienkou rozvoja vedy, odpovedajú na výz
vy hospodárstva a spoločenského života. 

Rozvoj nových informačných technológií otriasa tradičnými metódami uni
verzitnej výučby a vyvoláva niekedy presvedčenie, že súčasná škola počí
tače a elektronické prostriedky prenosu informácií nielen využíva, ale sa aj 
stáva od nich závislou, vytvárajúc miesto pre virtuálnu výučbu. Kariéra 
internetu ukázala, ako rýchlo v tejto oblasti prebiehajú zmeny Elektronic
ký systém prístupu k vede - označovaný niekedy ako elektronická univer
zita - vytvára možnosť výučby vo všetkých oblastiach, čo nemôže poskyt
núť ani najrenomovanejšia škola. 

Je to zmena, ktorej význam je ťažko doceniť a dokonca je dnes obtiažne 
naplno predvídať jej účinky na súčasnú kultúru a vzdelávanie. Určite sa 
neobmedzuje len na oblasť technik učenia sa a výučby, ale mení aj cha
rakter samotnej inštitúcie. Podobne ako práca, tak aj univerzita prestáva 
byť spojená tak úzko ako doteraz so špeciálnym miestom Nemyslím si 
však, že virtuálny učiteľ môže zastúpiť profesora Misia almae matris spo
číva na bezprostrednom kontakte vyučujúceho a študenta Ako napísal 
Newman, univerzita je matkou poznajúcou svoje deti a nie vyhriou min 
covňou či gápeľom 

Som však presvedčený, že nové elektronické technológie otvárajú uni
verzitám dvere pre oblasť činnosti, ktorá má neobyčajný význam pre bu
dúcnosť - celoživotné vzdelávanie V súčasnom svete ie potrebné sa sta e 
učiť a niekoľkoročné vysokoškolské štúdium je len bránou do profesio
nálnych úloh. ktoré budú mladí ľudia plniť v živote Preto univerzita m u i  
učiť. ako sa učiť. Vysoká škola nielen uzatvára cyklus vzděláván,a mláde
že. ale zároveň otvára cyklus celoživotného vzdelávania, ktorému nové m 
formačné technológie výborne slúžia 

Nové funkcie súčasnej univerzity predstavuje leda vytváranie možnost 
pre návrat dospelých ľudí do cyklu štúdia ľuOi klon maiu za sebou roky 
profesionálnej praxe a potrebujú ďalšiu fázu inteeKlualnefto tréningu ale 
bo získanie nových vedomostí a nových zručností. A vtedy budeme môcť 
povedať: na univerzite sa nekončí, na univerzite sa ostáva. 

Opakujem s Janom Zamoyskim, že „budúcnosť poľskej republiky bude 
taká, aká bude výchova jej mládeže". Idea univerzity, ktorú tu predstavu
jem, vedie k presvedčeniu, že univerzita je - ako vôbec vzdelávanie náro
da - verejným dobrom. To určuje vzájomný záväzok univerzity a štátu. Pre 
univerzitu - aby bola excelentná vo výučbe i vo vede, aby náležite odpove
dala na výzvy doby, aby učila odlišovať pravdu od nepravdy a dobro od 
zla. Pre štát - aby štedro investoval do univerzity, pretože je to najnávrat-
nejšia zo všetkých možných investícií a aj preto, že je to jeho povinnosť. 

Práve od toho závisí miesto Poľska v Európe. Nech sa sviatok Jagiellon-
skej univerzity, sviatok múdrosti a predvídavosti kráľovských manželov 
stane symbolickým vzorom pre vodcov Poľskej republiky. 
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Mám veľmi rád život... 
Významný predstaviteľ a osobnosť slovenskej medicíny, dekan Lekárskej fakulty UK v Brati

slave, prednosta I. neurologickej kliniky, profesor a lekár Pavel Traubner, sa 2. mája 2001 dožil 
60 rokov. 

Л 
•i«. . '-i 

Profesor Pavel Traubner vstúpil do povedomia 
nielen lekárskej komunity, ale aj do povedomia 
celej našej spoločnosti ako človek vysoko vzde
laný, oddaný myšlienke a poslaniu medicíny, 
ako človek naddobový, nadstranícky, integrujúci 
a usmerňujúci najrôznejšie smery, prúdy, stra
nícke pohľady a filozofické smerovania k potre
bám človeka a spoločnosti. Životné krédo pána 
profesora „Žif a nechaf žiť!" má hlboký základ v je
ho živote, v živote jeho rodičov a mnohých blíz
kych. Pán profesor učí svojím životom, prístupom 
k pacientom a k životu, ako sa vysporiadať s ne-
vysporiadateľným, ako sa zmierif s nezmieriteľ
ným, ako žit a pracovaf na prospech demokracie 
a humanizmu, na úžitok človeka - napriek zloži
tým pracovným podmienkam. A pracovaf doká
že bez ohľadu na dennú či nočnú dobu, bez 
ohľadu na množstvo povinností, organizačných 
a najmä ekonomických „polien pod nohami". Je 
vzorom pre nás všetkých. O tom, ako pána pro
fesora Pavla Traubnera, jeho život a dielo vníma
jú významné osobnosti nášho spoločenského, 
vedeckého a odborného sveta, svedčí množstvo 
úprimných vyjadrení, ktoré boli prednesené na 
stretnutí k 60. narodeninám pána profesora. Vy
beráme len niektoré: 

je to múdry, rozhľadený človek, ktorý má 
veľmi rád život. Má krásny dar - okamžite dokáže 
vyvolať reflex dobrej nálady a pohody. Pomoc 
iným je v ňom pevne zakódovaná, takisto ako 
zmysel pre spravodlivosť. Nerozdeľuje ľudí podľa 
viery, spoločenského postavenia, farby pleti, či 
národnosti. Pomáha všade tam, kde pomôcť mô
že. Veľmi rád a obetavo. Miluje umenie a často 
a rád sa stretáva s ľuďmi. Chýr o jeho lekárskom 
majstrovstve a neobyčajne ľudskom prístupe už 
dávno prekročil naše hranice. Toto všetko môže 
stihnúť vďaka tomu, že má srdce otvorené doširo
ka pre ľudí, prácu, pre život." (R. Schuster). 

obdivujem Tvoj entuziazmus a nadšenie, 
s akým dokážeš riešiť množstvo problémov. Prí
kladom je Tvoja nepretržitá vôľa pomôcť v ktorú
koľvek chvíľu, keď Ťa o to požiada ktokoľvek." 
(P. Hrušovský). 

„...pri diskusiách o novom usporiadaní spoločen
ských vzťahov na Slovensku sa profesor Traubner 
vyznačoval vecnosťou, nezaťaženosťou voči ľu
ďom ani voči minulosti a snahou pomôcť Sloven
sku zaradiť sa medzi rovnoprávne národy a kra
jiny Európy a sveta. Profesor Traubner má vzácnu 
schopnosť zachovať si odstup sám od seba! Je
ho príklad vzorného rodinného života zvýrazňuje 
postavenie rodiny v spoločnosti." (J. Čamogurský). 

chcem predstaviť profesora Traubnera ako 
vedca-kozmopotitu. Od Glasgowa až po Sydney 
ho možno sledovať na mnohých kongresoch pri 
riešení komplexných lekárskych otázok. Vždy 
s hŕstkou nadšencov absolvuje celý vedecký prog
ram často sa začínajúci ešte pred východom 
slnka. Neúnavne dokumentuje všetky prednášky 
a aj po mnohých rokoch isto siahne do archívu 
a hľadaný príspevok bezpečne nájde!" (E. Bartels). 

„... obdivujem jeho pracovnú kapacitu, schop
nosť zvládnuť velké penzum povinnosti a úloh. Je 
výnimočný pedagóg, nadaný, usilovný a cieľave
domý lekár, dnes popredný neurológ a akade
mický funkcionár. Obdivujem jeho spoločenskú 
aktivitu a šarm, ktorý sa nikdy nespája s pohá
rikom „zlatého moku" - je nedemonštratívny, ale 
dôsledný abstinent." (G. Čatár). 

.... profesora Traubnera charakterizuje profe
sionalita. Profesionalitu si on sám uviedol v relácii 
M. Lasicu ako jeden zo svojich divov sveta. Pro
fesionalita ako miera najvyššej náročnosti, ako 
najefektívnejšie vyjadrenie schopností, ako vôľa 
byť užitočný - to je poučka, ktorú k dokonalosti 
doviedol svojou prácou a životom práve profesor 
Pavel Traubner." (J. Černáček). 

má vlastnosť zbližovať ľudí, národy, vierovyz
nania, spoločenské a politické orientácie. V jeho 
životnom kréde - a určite sa nemýlim - je láska. 
Rozdáva ju bez ohľadu, „kto si a odkiaľ prichá
dzaš!" (P. Dvorský). 

„Keď sa pri príležitosti, ako je dnešná, povie 
oslávencovi „bis Hundert und Zwanzig", každý to 
s úsmevom interpretuje ako príklad jemného ži
dovského sebaironizujúceho humoru. Ale ako poz
nám priateľa profesora Traubnera, vezme to „dáv
ke" doslova. Zober teda šesťdesiatku ako solídny 
základ pre úspešný štart do druhej polovičky ži
vota, v ktorej máš pred sebou more povinnosti." 
(L. Fischer). 

Vážený pán profesor, prijmite aj od nás všet
kých úprimnú gratuláciu k životnému jubileu 
a „bis Hundert und Zwanzig"! 

M. Bernadič 

Zo životopisu 
prof. MUDr. P. TRAUBNERA, PhD. 

Narodil sa 2. mája 1941 v Have. Je absol
ventom LF UK v Bratislave (1964), pracoval 
ako sekundárny lekár na Ústave patologickej 
anatómie LF UK (1964-1966), neskôr bol od
borným asistentom na I. neurologickej klinike 
LF UK (1966-1985). Kandidatúru (CSc.) ob
hájil r. 1978, za docenta neurológie sa habi
litoval r. 1985, profesorom neurológie sa stal 
r. 1991. 

Funkcie: 
Dekan LF UK 1999/2000 - 2002/2003 

(Od 1. 2. 2000 do 1. 2. 2003) 
1. prodekan LF UK šk. r. 1996/1997 -

1999/2000 (od 1. 2. 1997 do 30. 1. 2000) 
Podpredseda SA LF UK 1994-1996. 
Prednosta I. neurologickej kliniky LF UK 

a FN v Bratislave (1991-doteraz), dekan LF 
UK a predseda Vedeckej rady LF UK v Bra
tislave, člen vedeckých rád UK v Bratislave 
(v čase vykonávania funkcie dekana LF UK), 
LF UPJŠ (Košice), JLF UK (Martin), SPAM 
(Bratislava), FZSP TU (Trnava), podpredseda 
AS LF UK (1994-1996), podpredseda komis e 
pre obhajoby doktorských a doktorandských 
prác v odbore neurológia na LF UK, hlavný 
odborník pre odbor neurológia a člen Rady 
ministra MZ SR, Rady vlády SR pre menšiny 
a etnické skupiny, predseda štátneho fondu 
kultúry Pro Slovakia, predtým volený prezi
dent, teraz člen výboru Central and Eastern 
European Stroke Society (CEESS), čestný 
predseda Ústredného zväzu židovských ná
boženských obcí na Slovensku a člen vý
konného výboru B'nai B'rith Europa, vicepre
zident Neurologickej spoločnosti SLS, Člen 
výboru Spoločností pre vyššie funkcie moz
gu SLS, výboru Slovenskej spoločnosti pre 
ultrazvuk v medicíne, Academia Scientíarum 
et Artium Europaea (Salzburg), vedecký vý
bor Svetovej ultrazvukovej spoločnosti, Inter
national Headache Society, európskej skupi
ny WHO, EUROCID, člen redakčných rád 
časopisov Česká a Slovenská neurologie a neu
rochirurgie, Bratislavských lekárskych listov 
a ďalšie. 

Vedecké zameranie - problematika cievnych 
ochorení mozgu a miechy, ultrazvuková diag
nostika, skleróza multiplex, demencie. verteb-
rogénne ochorenia. Položil základy vlastnej 
vedeckej školy, podieľal sa na kvalifikačných 
postupoch viacerých kandidátov vied, do
centov a profesorov. Je priekopníkom využí
vania dopplerovskej ultrasonografie v neuro
logickej diagnostike na Slovensku a vo vy
užívaní ultrazvuku pre medicínske účely v bý
valej ČSFR. Je autorom a spoluautorom viac 
ako 200 významných domácich a zahranič
ných vedeckých publikácií, vysokoškolských 
učebných textov a učebníc neurológie. 

Vyznamenania: Zlatá čestná plaketa Jána 
Jessenia SAV .za zásluhy v lekárskych vedách" 
(1998), Strieborná medaila J E. Purkyňu. Pa
mätná medaila k 80. výročiu založenia LF UK 
(1999), Dérerova medaila (2000), Zlatá me
daila LF UK (2001), Strieborná medaila UK 
(2001), štátna cena Pribinov kríž II. triedy .za 
významnú medicínsku, pedagogickú, vedec
kú a spoločenskú činnosť* (2001). národná 
cena Krištáľové krídlo .za celoživotné dielo" 
(2001). 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 
Katedra správneho a environmentálneho práva 

V á s  pozýva 

na vedeckú konferenciu 

LEGISLATÍVNE TRENDY V ROZHODOVACEJ ČINNOSTI VEREJNEJ S P R Á V Y  
usporiadanú pri príležitosti 80. výročia začatia činnosti Právnickej fakulty Univerzity Komenského, 

ktorá sa bude konať pod záštitou dekana Právnickej fakulty U K  prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, CSc., 

dňa 12. septembra 2001 na PRAF UK v zasadacej miestnosti IURIDICUM 
(m. č. 324, historická budova UK, 3. posch.), Šafárikovo nám. č. 6, v čase od 9.00 do 15.00 hod. 

Témou konferencie budú otázky ochrany základných práv, decentralizácie, demokratizácie, 
harmonizácie legislatívy s európskym právom, konsenzuálnosti práva, politiky a morálky 

ako predpokladu efektívnosti rozhodovacích procesov vo  verejnej správe. 
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Získavanie nových cieľových skupín vo vzdelávaní dospelých 
- pod týmto názvom sa uskutočnila v dňoch 5. a 6. apríla 2001 v kongresových priestoroch hotela Tatra v Bratislave medzinárodná vedecká 

konferencia, ktorú pripravila Katedra andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Téma konferencie korešpondovala so skutoč
nosťou, že Katedra andragogiky FIF UK je od 
1. septembra 1999 zapojená do programu EÚ 
SOCRATES. V rámci tohto programu rieši národný 
projekt Príprava na dôchodkový vek - andragogic-
ké pôsobenie, ktorý je súčasťou európskeho pro
jektu Získavanie nových cieľových skupín vo vzde
lávaní dospelých (Attracting New Target Groups in 
Adult Education, ďalej v skratke ANT). Hlavným 
výstupom európskeho projektu bude manuál, ur
čený edukátorom a organizátorom vzdelávania no
vých cieľových skupín. Výstupom národného pro
jektu bude vzdelávací program, určený pre ľudí 
v preddôchodkovom veku. Cieľom tohto progra
mu je pomôcť im optimálne zvládať riziká súvisia
ce s odchodom do dôchodku a so starnutím. Prog
ram možno použiť v oblasti sociálnej starostlivosti 
o zamestnancov v podmienkach podnikov, firiem 
a zamestnávateľských organizácií. Program je tiež 
možné využiť v rámci úradov práce pre určenú ve
kovú skupinu nezamestnaných. 

Svojím obsahovým zameraním konferencia nad
viazala na seminár Cieľové skupiny vo vzdelávaní 
dospelých, ktorý sa uskutočnil 24. a 25. augus
ta 2000 v Bratislave. Výstupom z daného seminára 
bol zborník Cieľové skupiny v o  vzdelávaní dos
pelých. 

Odbornými garantmi konferencie boli Doc. PhDr. 
Viera Prusáková CSc.. vedúca Katedry andragogi
ky FIF UK a vedúca riešiteľského pracoviska pro
jektu ANT - SOCRATES; PhDr. Mária Machalová, 
CSc., odborná pracovníčka na Katedre andra
gogiky FIF UK a koordinátorka národného projek
tu v rámci projektu ANT - SOCRATES a Taina 
Saarinen, koordinátorka európskeho projektu ANT 
- SOCRATES, zástupkyňa koordinátorskeho pra

coviska Centra vzdelávania dospelých pri Mest
skej radnici v Turku vo Fínsku. Konferenciu prišiel 
pozdraviť aj doc. PhDr. Ladislav Kiczko, CSc., de
kan FIF UK. 

Konferencia predstavovala vhodné prostredie 
pre medzinárodný dialóg a výmenu názorov šty
roch participujúcich riešiteľov projektov na národ
nej úrovni európskeho projektu ANT - programu 
SOCRATES - Belgicka, Fínska, Portugalska a Slo
venska. Každá z riešiteľských krajín, ako už názov 
projektu napovedá, sa snaží pre proces vzdelá
vania dospelých získať novú cieľovú skupinu. 

Belgicko, ktoré reprezentuje Inštitút rodinných 
vied (Higher Institute of Family Sciences) v Bruseli, 
v rámci neformálneho vzdelávania dospelých pri
pravuje odborných pracovníkov pre oblasť sociál
nej práce s rodinou. Pre túto prácu sú pripravova
né viac menej iba ženy, preto sústredili svoju po
zornosť na mužov. 

Fínsko reprezentuje sieť centier vzdelávania, ktoré 
sú zriadené pri jednotlivých mestách ( »  akadémie 
vzdelávania), a ktoré ponúkajú záujemcom kurzy 
s rôznym zameraním. Kurzy navštevujú iba isté sku
piny klientov, preto sa centrá onentujú na pritiah
nutie aj iných cieľových skupín dospelých. 

Portugalsko pracuje s mladými ľuďmi, ktorí sú 
rizikovou cieľovou skupinou na trhu práce v dô
sledku ich neukončeného vzdelania, prípadne ne
gramotnosti, a tým sú cieľovou skupinou vzdelá
vania dospelých. 

Konferencia ďalej poskytla pnestor na prepo
jenie teoretických a praktických otázok získavania 
nových cieľových skupín vo vzdelávaní dospelých 
v siedmich sekciách, do ktorých bol bohatý od
borný program dvojdňovej konferencie копа pová
ný. Spomenieme andragogické aspekty získava

nia nových cieľových skupín, odlišné kultúry vo 
vzdelávaní dospelých, sociologické aspekty získa
vania nových cieľových skupín, vzdelávanie mlá
deže vo vzťahu k uplatneniu na trhu práce, marke
ting a publicita vo vzdelávaní dospelých Sekciu 
prezentácie projektov programu SOCRATES vied
la riaditelka Národnej kancelárie SOCRATES PhDr. 
Viera Farkašová, PhD. Koordinátorka európskeho 
projektu ANT z Fínska (Turku). Taina Saarinen, pri
blížila účastníkom konferencie cieľové zameranie 
projektu, spoluprácu partnerov na projekte ANT -
programu SOCRATES a Timo Ala - Váhala, eva-
luátor projektu ANT z Fínska (Helsinki) pozitívne 
hodnotil doterajšie výstupy projektu Konferenciu 
uzatvorilo diskusné fórum účastníkov konferencie 

Podujatia sa zúčastnilo viac ako sto domácich 
a zahraničných hostí z Belgicka, česka, Fínska, Por
tugalska a Rumunska Pozvanie prijali zahraniční 
aj domáci experti, medzi inými aj prof Walter Leir-
man z Heverlee - Leuven v Belgicku, prof Risto 
Rinne z Turku vo Fínsku. Paul Mahie, PhD . z Ant
werp v Belgicku, PhDr Milan Beneš. PhD , z Kated
ry andragogiky a personálního řízení FIF UK v Pra
he. PhDr Zdeňek Palán, PhD., z Ministerstva škol
stva. mládeže a tetesnei výchovy ČR v Prahe, 
PhDr Ladislav Sinka z Odboru ďalšieho vzdeláva
nia N UP v Bratislave, prof Ing Ján Pocvazn*. CSc. 
z Centra ďalšieho vzdelávania EU v Bratislave 
PhDr Michal Haňdiak z VSŽ Vzdelávacieho a po
radenského centra v Košiaach Konferenciu pniii 
pozdraviť aj PhDr Dušan Kul»ch. naditef Odboru 
ďalšieho vzdelávania MŠ SR i PhDr Zdenka Vaše
tová z Ministerstva práce, sociálnych veo a rodn 
ny SR 

Konferencia prezentovala 
1. Katedru andragogiky FIF UK v Bratislave ako 

vedeckovýskumné pracovisko, ktoré aj v kontex
te európskych programov zameraných na oblasť 
vzdelávania rieši kľúčové problémy vzdelávania 
dospelých. 

2. Andragogiku ako vedu o výchove a vzdeláva
ní dospelého človeka, ktorá je v úzkom prepojení 
na prax. Reaguje na jej potreby tým, že poskytuje 
vzdelávanie pre rozmanité cieľové skupiny. 

3. Problematiku nových delových skupín vo vzde
lávaní dospelých, ktorých vznik súvisí so zmene
nými spoločenskými podmienkami. Ako cieľovú 
skupinu identifikujeme celú dospelú populáciu, 
ktorej členovia sú potenciálnymi účastníkmi vzde
lávania dospelých. Vzdelávanie prostredníctvom 
inštitúcií, ktoré poskytujú formálne i neformálne 
vzdelávanie a učenie sa založené na vlastnej akti
vite učiaceho sa, je podmienkou slobody jednotliv
ca, je faktorom výberu medzi viacerými možnos
ťami konania a prejavom odvahy prebrať zodpoved
nosť za svoju budúcnosť a vlastný rozvoj. Každý 
z nás je členom nejakej špecifickej cieľovej skupi
ny (ako rodič, pracovník, starší a pod ). Cieľovou 
skupinou vzdelávania dospelých sú aj dospelí ľu
dia, ktorí sú v istom smere znevýhodnení v sociál
nom prostredí (dnes nezamestnaní, ľudia s nízkym 
vzdelaním, negramotní, starší, Rómovia a pod ). 
V užšom slova zmysle je cieľová skupina skupi
nou ľudí, ktorí majú rovnaké vzdelávacie potreby, 
a pre ktorých je konkrétny vzdelávací program ur
čený. 

4 Potrebu profesionalizácie pri identifikácii, udr
žiavaní, motivovaní, metodike získavania nových 
cieľových skupín a práce s nimi. 

Atmosféra porozumenia a odbornosti pomohla 
skĺbiť dva základné smery konferencie, výmenu 
názorov a skúseností štyroch participujúcich neši-
teľov národných projektov európskeho projektu 
ANT - programu SOCRATES - Belgicka. Fínska. 
Portugalska a Slovenska s teoreticko-praktickými 
otázkami získavania a udržania nových cieľových 
skupín vo vzdelávaní dospelých 

Spracovala: PhDr. Lea Sírová 

Aktuálna ponuka programov 
Vzdelávacej nadácie Jana Husa 

Rozvoj vyššieho vzdelávania: 

C u r s u s  I n n o v a t i  - v rámci  tohto programu poskytujeme dlhodobú pomoc pri 

z a v á d z a n í  z m i e n  d o  v ý u č b y  n a  v y s o k ý c h  školách (inovácia predmetu, zavedenie  

nového predmetu a lebo odboru), pri z v y š o v a n í  kvalif ikácie univerzitných učiteľov 

a p o m á h a m e  pri n a d v ä z o v a n í  medzinárodnej  spolupráce a kontaktov v zahraničí.  
C u r s u s  Innovati  podporuje projekty z oblasti právnych, spoločenských a humanit

ných v ied,  prioritami s ú  fi lantropické štúdiá, multikultúrna výchova,  filozofia, socio
lógia, história, politológia, kulturológia, sociálna práca, pedagogika, právo, verejná 
správa, občiansky sektor  a príbuzné oblasti. 

Uzávierka žiadostí  - 30. september 2001 

H E S P  ( H i g h e r  E d u c a t i o n  S u p p o r t  P r o g r a m )  - spoločný program O S F  

a V N J H ,  určený n a  podporu a rozvoj  vyšš ieho vzdelávania.  J e  z a m e r a n ý  n a  pod

poru transformácie s lovenských inštitúcií vyšš ieho vzdelávania  v oblastiach a k o  s ú  

reforma učebných osnov,  inovácia a z m e n a  metód výučby,  vyučovacieho procesu, 

zvýšenie  úrovne a kval ity vzdelávania  a podpora medzinárodnej  spolupráce. 

Oblasti podpory: 
Vzdelávanie: vzdelávanie učiteľov, metodika výučby, tvorba osnov, riadenie vzde

lávacích inštitúcií 
Občianska spoločnosť, f i lantropické štúdia, ľudské práva, nacional izmus, menši

ny,  sociálna politika, gender studies 
Európska integrácia 

Uzávierka žiadostí - 30. október 2001 

Bližšie informácie o programoch: 
Martina Šebestová,  tel. 07/54 4 3  2 5  35,  

e-mail:  sebestova@vnih.sk,  www.vnih.sk 
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J A Z Y K O V É  CENTRUM UNIVERZITY KOMENSKÉHO PONÚKA A INFORMUJE 

Jazykové centrum UK ponúka 

I. LETNÉ INTENZÍVNE JAZYKOVÉ KURZY 

1. Anglická gramatika a konverzácia pre mierne pokročilých 
(kurz na úrovni pre-intermediate pre tých, ktorí zvládli 
Headway Elementary alebo kompletný kurz pre začiatočníkov). 

2. Anglická konverzácia s írskym lektorom 
(kurz na úrovni intermediate pre tých, ktorí zvládli 
HeadwayPre-Intermediate alebo iný kurz pre-intermediate). 
V termíne od 2. - 20. júla 2001 (14 dní = 42 vyučovacích hodín) 
v čase od 8.00 -10.30, alebo 16.00 -18.30 hod. 
Poplatok: 2 100,- Sk, pre pracovníkov UK a študentov: 1 900,- Sk 

3. Japončina pre začiatočníkov 
V termíne od 2.-13. júla 2001 (9 dní = 27 vyučovacích hodín) 
v čase od 16.00 -18.30 hod. 
Poplatok: 1 400,- Sk, pre pracovníkov UK a študentov: 1 200,- Sk 

V prípade záujmu je možné prihlásiť sa a zaplatiť celý poplatok v hoto
vosti v termíne do konca júna 2001 (pondelok, utorok) od 8.00 - 10.00 
a 14.00 - 15.30 na Jazykovom centre UK, Laurinská 14, 5. poschodie, 
miestnosť č. 519. 

Po otvorení kurzu sa zaplatené školné nevracia. 

II. MODULY JAZYKOVÝCH KURZOV ANGLIČTINY v školskom roku 2001/02 

modul 1 - úplní začiatočníci, učebnica: New Headway Elementary 
modul 2 - mierne pokročilí, učebnica: New Headway Pre-Intermediate 
modul 3 - stredne pokročilí, učebnica: New Headway Intermediate 
modul 4A - konverzačný a odborný jazyk pre stredne pokročilých 
modul 4B - zdokonaľovací pre stredne pokročilých 
modul 5 - udržiavací konverzačný pre pokročilých 

Každý modul prebieha 2x týždenne po 2 vyučovacie hodiny. 
120 hodín = 3 600,- Sk, pre pracovníkov UK a študentov 3 000,- Sk. 

Kurz JASPEX - jazyková príprava odborných pracovníkov 
je dvojročný a zahrňuje modul 3 v 1. ročníku a modul 4A v 2. ročníku. Po 
úspešnom vykonaní testov je možné připojit sa priamo do modulu 4A. 
Kurz končí záverečnou prácou a záverečnými skúškami. Úspešní absol
venti obdržia vysvedčenie. 
Certifikát Univerzity Komenského o jazykovej spôsobilosti možno zís

kať po absolvovaní modulov 4A, 4B a 5 po vykonaní predpísaných skúšok. 

Prijímacie testy do všetkých modulov sa uskutočnia: 
1. termín: 17. 9. 2001 o 17.00 hod. (pondelok) 
2. termín: 18. 9. 2001 o 17.00 (utorok) 

III. MODULY JAZYKOVÝCH KURZOV NEMČINY v školskom roku 2001/02: 

modul 1 - úplní začiatočníci, učebnica: Themen neu 1 
modul 2 - mierne pokročilí, učebnica: 

posledné lekcie z Themen neu 1 + Themen neu 2 
modul 3 - stredne pokročilí učebnica: 

posledné lekcie z Themen neu 2 + Themen neu 3 
modul 4A - konverzačný a odborný jazyk pre stredne pokročilých 
modul 4B - odborný jazyk pre stredne pokročilých (Deutsch für den Beruf), 

učebnice: Unternehmen Deutsch, Deutsch lernen für den Beruf, 
Wirtschaftsdeutsch 

modul 5 - udržiavací kurz pre pokročilých, učebnica: Mittelstufe Deutsch 

Každý modul prebieha 2 x týždenne po 2 vyučovacie hodiny. 
120 vyučovacích hodín = 3 600,- Sk, 
pre pracovníkov UK a študentov 3 000,- Sk. 

Kurz JASPEX - jazyková príprava odborných pracovníkov 
je dvojročný a zahrňuje modul 3 v 1. ročníku a modul 4A v 2. ročníku. Po 
úspešnom vykonaní testov je možné zapojiť sa priamo do modulu 4A. 
Kurz končí záverečnou prácou a záverečnými skúškami. Úspešní absol
venti obdržia vysvedčenie. 
Certifikát Univerzity Komenského o jazykovej spôsobilosti možno zís

kať po absolvovaní modulov 4 a 5 po vykonaní predpísaných skúšok. 
Prijímacie testy do všetkých modulov sa uskutočnia : 
1. termín: 17. 9. 2001 o 17.00 hod. (pondelok) 
2. termín: 18. 9. 2001 o 17.00 (utorok) 

V. JAZYKOVÉ KURZY JAPONČINY, HOLANDČINY,ŠPANIELČINY 
A SLOVENČINY PRE CUDZINCOV v školskom roku 2001/02 

1. Japončina 
Počet hodín bude stanovený neskôr. Cena za výučbu 35,- Sk za vyučo
vaciu hodinu, pre pracovníkov UK a študentov 30,-Sk za vyučovaciu 
hodinu. 

2. Holandčina 
Počet hodín bude stanovený neskôr. Cena za výučbu 35,- Sk za vyučovaciu 
hodinu, pre pracovníkov UK a študentov 30,-Sk za vyučovaciu hodinu. 

3. Španielčina 
Počet hodín bude stanovený neskôr. Cena za výučbu 30,- Sk za vyučovaciu 
hodinu, pre pracovníkov UK a študentov 25,- Sk za vyučovaciu hodinu. 

4. Slovenčina pre cudzincov 
Počet hodín bude stanovený neskôr. Cena cca 50,- Sk za vyučovaciu 
hodinu, avšak závisí to od počtu účastníkov v skupine. 

Jazykové centrum UK informuje 

O S T Á T N I C O V Ý C H  K U R Z O C H  
A N G L I C K E H O / N E M E C K E H O  J A Z Y K A  P R E  M A T U R A N T O V  

V súvislosti s uskutočňovaním celoživotného vzdelávania občanov podľa 
zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách a Štatútu UK otvára Jazykové 
centrum UK v školskom roku 2000/2001 jednoročné denné kurzy anglič
tiny a nemčiny pre maturantov - absolventov našich stredných škôl, kto
rí neboli prijatí na vysokoškolské štúdium v školskom roku 2001/2002. 
Pri vyučovaní sa zohľadňuje skutočnosť, že tieto jazyky sú prostriedkom 
medzinárodného styku a odbornej komunikácie. 

Štátnicový kurz pre maturantov im pomôže pripraviť sa na: 

1. odborné štúdium na filozofických a pedagogických fakultách, ako i vo ved
ných odboroch, kde znalosť jazyka je nevyhnutnou podmienkou úspešnosti 
v štúdiu, 

2. štúdium alebo pobyt v zahraničí, 
3. cudzojazyčnú komunikáciu v bežných situáciách každodenného života 

a získať krajinovedné a literárne informácie o tých krajinách, kde angličtina 
resp. nemčina sú dorozumievacím jazykom. 

Štúdium v počte 460 hodín sa uskutočňuje formou cvičení, seminárov 
a prednášok (16 hodín týždenne - 4 hodiny denne v dopoludňajších hodi
nách). Výučba je zameraná na rozvíjanie štyroch základných jazykových 
zručností (posluch s porozumením, čítanie s porozumením, písomný a ústny 
prejav). 

Dôležitou súčasťou výučby je systematická domáca príprava. Podmienkou 
je pravidelná dochádzka na vyučovanie, preto uvedený kurz neodporúčame 
dialkovo študujúcim, pracujúcim alebo tým, ktorí z iných dôvodov nemôžu 
kurz pravidelne navštevovať. Upozorňujeme, že Ministerstvo školstva SR po
važuje podľa § 5 ods. 3 písm. c) zákona č. 193/1994 Z.z. o prídavkoch na de
ti a o príplatku k prídavkom na detí v znení neskorších predpisov štúdium 
v „Jednoročnom štátnicovom kurze jazyka anglického a nemeckého pre ma
turantov" na Jazykovom centre UK v Bratislave za sústavnú prípravu na bu
dúce povolanie 

V kurze vyučujú aj zahraniční lektori. Pracovisko je vybavené modernou 
didaktickou technikou. Na záver kurzu môžu úspešní absolventi vykonať 
všeobecnú štátnu jazykovú skúšku. 

Podmienky: ukončená stredná škola, maturita z jazyka anglického nemec
kého, resp. preukázateľné pokročilé vedomosti z daného jazyka. 

Školné: 12 000,- Sk 
Učebnice: cca 2 000,- Sk 
Vstupné testy: 200,- Sk 

Pozvánky na vstupné testy zasielame len tým uchádzačom, ktorí najneskôr 
do 25. júla 2001 predložia: 

- správne vyplnenú prihlášku, 
- fotokópiu maturitného vysvedčenia, 
- 2 neofrankované obálky so správne vyplnenou adresou uchádzača 

Vstupné testy: 11. a 12. septembra 2001 (utorok, streda) 
Začiatok kurzu: 26. septembra 2001 (streda) 
Koniec kurzu: 30. mája 2002 
Vyučuje sa v pondelok až štvrtok od 9.00 -12.15 hod. 
Semestrálne testy: 2 x v piatok doobeda 
Záujemcovia o kurz sa môžu prihlásiť v Jazykovom centre UK. 

Podmienky a stanovy kurzov 
1. Kurz sa otvorí len v prípade dostatočného počtu prihlásených záujem

cov, preto je potrebné záväzne sa prihlásiť a zaplatiť školné na celý rok v urče
nom termíne na študijnom oddelení JC UK. 

2. Zaradenie do kurzu zahrňuje písomný test a po ňom rozhovor v prísluš
nom jazyku (okrem začiatočníkov). 

3. Poplatky za vyučovacie hodiny sú zmluvne potvrdené, nevracajú sa. 
V odôvodnených prípadoch pri zanechaní kurzu po odpočítaní hodnoty vyu
čovacích hodín do dátumu doručenia písomnej žiadosti a administratívneho 
poplatku vo výške 200,- Sk je možné vrátiť zostávajúci poplatok po uplynutí 
jedného roka od obdržania rozhodnutia. O vrátení alikvotnej aastky školné
ho rozhodne vedenie Jazykového centra UK. Nedočerpané školné sa môže 
použiť ako poplatok za iný kurz na JC UK do jedného roka. 

4. Potvrdenie o absolvovaní jazykového kurzu dostanu na kona každého 
kurzu tí absolventi, ktorí splnia všetky študijné podmienky (vykonajú pred
písané testy resp. skúšky) a ktorí mali najmenej 80%-nú účasť na vyučovaní 

5. Do jednoročných (dvojsemestrálnych kurzov) je možné pnbrať nových 
záujemcov na základe zaradovacieho testu v prípade, že sa v nich uvoľn 
miesto. 

Bližšie informácie poskytne Jazykové centrum UK 
Laurinska ul. č. 14 

5. poschodie, miestnosť č. 519 
811 01 Bratislava 

Tel/fax: 5443 3057 
e-mail: jc@rec.uniba.sk 
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Z histórie študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Lekárskej fakulte UK v Bratislave 
Lekárska fakulta UK oslávila vlani 80. výročie svojho vzniku. Pri jej založení 

považoval profesor Hynek za najdôležitejšie vytvoriť moderný študijný 
program pre študentov medicíny v národnom jazyku, pre učiteľov pôdu pre 
vedeckú diskusiu (založil Spolok lekárov) a vytvoriť priestor pre publikovanie 
pôvodných vedeckých prác jej učiteľov (založil Bratislavské lekárske listy). 
Pri vzniku lekárskej fakulty sa nevytvorili podmienky pre samostatnú vedec
kú a odbornú činnosť študentov. Vstup kreditového systému štúdia na UK 
a teda aj na LF UK, ktorý podporuje mobility študentov, posilňuje interdiscip
linárne štúdium a umožňuje individualizáciu štúdia, odráža moderné trendy 
vo výučbe, prirodzenú potrebu študentov hľadať svoju vlastnú „tvár" v nároč
nom uniformnom študijnom programe. Jednou z najdôležitejších foriem, kto
ré sa postupne vyvinuli na LF UK, bola práve študentská vedecká a odborná 
činnosť (ŠVOČ), ktorej stručnú históriu si v apnli pripomenula aj jubilejná 
40. fakultná konferencia ŠVOČ. 

Začiatky ŠVOČ sa nám podarilo vystopovať od roku 1948. ked študent 
LF UK Jozef Zachar definoval ciele samostatnej vedeckej práce študentov. 
Nemala to byť práca - hoci aj veľmi náročná - ktorá by nahrádzala prácu 
technických pracovníkov. Od začiatku išlo o program intelektuálnej zaanga
žovanosti študentov, ktorý sa realizoval v širšom programe Súťaž tvorivosti 
mládeže. Už v šk. r. 1948/1949 dosiahli na fakulte najvyššie ocenenie štu
denti Ivan Ruttkay-Nedecký, Ján Szantó a Radko Menkyna. Najlepší študenti 
dostali možnosť bezplatne praxovať v Poľsku. Prvá fakultná konferencia sa 
konala r. 1950 ako celofakultný aktív, ktorý zorganizoval Ivan Ruttkay-Ne
decký. Aktívne sa na diskusiách zúčastnili doc. Niederland, doc. Kukura 
a doc. Stanek. Dá sa povedať, že táto prvá konťerencia odštartovala vlastnú 
študentskú vedeckú prácu. V nasledujúcich rokoch sa uskutočnili dve kon
ferencie, na ktorých sa prezentovalo 18 vybraných prác a víťazov ocenili 
nielen diplomami, ale aj učebnicami. V šk. r. 1954/1955 už sú na fakulte tzv. 
Študentské vedecké krúžky - na fakulte ich bolo 23 a združovali 120 štu
dentov. R. 1955 sa naši študenti (Ivan Pecháň, Vigaš, Okša, Kellerová) prvý
krát zúčastnili s vlastnými prácami podobnej konferencie v Brne, viedol ich 
doc. Lehoťan, významne im pomáhal dr. Jozef Pecháň. R. 1956 sa práve 
v Brne konala I. celoštátna konferencia študentských vedeckých krúžkov, na 
ktorej sa zúčastnili aj študenti z LF UK. 

29. februára 1956 bola založená tzv. Študentská vedecká spoločnosť na 
LF UK, na čele ktorej bola Rada ŠVS (Ivan Pecháň - predseda. Milan Vigaš, 
Ján Křižko a Pavol Bakoss). Na jar 1956 sa skupina študentov (Vigaš, Ba-
koss) zúčastnila konferencie v Olomouci. Už o dva roky, teda v novembri 
1958, sa na LF UK konala II. celoštátna študentská vedecká konferencia 
Medzitým sa na fakulte významne posilňovala organizácia systému práce 
s nadanými a talentovanými študentmi, do ktorej sa zapájali mnohí významní 
učitelia a vedeckí pracovníci. Na 10. fakultnej študentskej vedeckej konfe
rencii, ktorá sa konala v šk. r. 1962/63, bolo prednesených 25 prác. Zaujíma
vá je skutočnosť, že v šk. r. 1967/68 sa konala v Bratislave spoločná konfe
rencia s Lekárskou fakultou UK v Martine (teraz JLF UK). Od r. 1971/72 sa 
začali organizovať v rámci ŠVOČ semináre. Prepracovaný kontinuálny sys
tém práce so študentmi (hierarchia volontér, mladšia a staršia vedecká sila), 
oceňovanie práce školiteľa a školiaceho pracoviska, aktívna účasť na štu
dentských konferenciách doma a v zahraničí a výber úspešných študentov 
pre postgraduálne štúdium, to boli záruky toho, že ŠVOČ sa významne 
posilnila a založila sa jej silná tradícia. Možno povedať, že podľa vzoru LF UK 
sa ŠVOČ začala organizovať nielen na UK, ale aj na iných fakultách v býva
lom Česko-Slovensku. 

Významný rozvoj ŠVOČ nastal po roku 1980 V období do r. 1985 pra
covalo na fakulte ročne viac ako 50 študentov zaradených ako študentská 
vedecká sila, viac ako 50 študentov ako pedagogická sila a asi 100 volon-
térov. V tomto období sa na fakultných konferenciách otvárala aj tzv. spo-
ločensko-vedná sekcia, v ktorej pracovalo priemerne 200 (150 - 400) štu
dentov ročne, ale ktorú nemôžeme považovať za „pravú" ŠVOČ - nebola to 

Počiatky práce ŠVOČ na LFUK. Študenti Š. Belica, E. Koprda, J. Pakan, 
J. Štrpka pri práci „Príčiny úmrtnosti kojencov v Bratislave a okolí" (Sútáž tvo
rivosti mládeže, 1949) 

Študenti I. Pecháň a Valach prezentovali na I celoštátne/ konferencii lekár
skych fakúlt v Brne prácu .Nové protizrážanlivi prostriedky krvi' (1956) 

v mnohých prípadoch samostatná a ani dobrovolná aktivita Študentov Od 
r. 1981 sa presadila na FK aj možnosť posterovej prezentácie ako plnohod
notnej prezentácie SVOČ práce. Významné miesto v system« nader J SVOC 
mali učebné texty Úvod do vedeckovýskumnej činnosti v medicíne (Red-
hammer a spol., UK 1983) a Úvod do vedeckej práce v lekárskych vedách 
(Hulín a spol., UK 1993). Texty boli primárne určené práve študentom pra
cujúcim v rámci ŠVOČ a mladým študentom v rámci postgraduálnej vedec
kej prípravy. Na príprave učebných textov sa podieľali významní učitelia 
a vedeckí pracovníci, ktorí venovali kus svojej aktivity práve práci so študentmi 
v rámci ŠVOČ - proť. Redhammer, prof. Hulín, prof. Mráz, doc. Babál, dr. 
Ciffra, prof. Čatár, doc. Hájek, prof. Kmety, prof. Kriška, prof. Mikulecký, prof. 
Niederland, prof. I. Pecháň, prof. Štefanovič, prof. Zaviačič a další. Naša 
fakulta ako prvá v republike umožnila r. 1981 vystúpiť aj študentom Stre
doškolskej odbornej činnosti, ktorí boli školení na LF UK (zásluha na tejto 
aktivite patrí V. Krčmérymu, Jr.). Na FK sa prezentovalo priemerne 2 - 4 prá
ce študentov zo zahraničia. Za roky 1976-1985 najviac prác ŠVOČ vzniklo na 
Klinike pediatrie II (21 prác), Ústave lekárskej chémie a biochémie (19 prác). 
I. neurologickej klinike (18 prác) a n a  II. internej klinike LF UK (14 prác). 

Novodobá história ŠVOČ sa začala písať po r. 1990 a prvá konferencia 
sa konala r. 1994 ako 35. FK ŠVOČ (dekan prof. Mráz, predseda Rady ŠVOČ 
M. Bemadič, prodekan pre vedu a výskum prof. J. Breza). Na konferencii sa 
prezentovalo 5 prác a cieľom konferencie bolo mobilizovať túto aktivitu 
študentov aj v nových podmienkach. Snažili sme sa rozvinúť ŠVOČ na 
základe aktivity študentov a ich prirodzenej túžby po vzdelaní. Významnú 
zásluhu na rozvoji ŠVOČ má prof. Breza, ktorý bol predseda Rady ŠVOČ 
v období 1997-1999. Okrem troch fakultných konferencií organizoval na 
pôde LF UK v Bratislave r. 1997 aj prvú ponovembrovú celoslovenskú konfe
renciu ŠVOČ (prof. Breza, dr. Mladosievičová). Od r, 1997 sa koná FK kaž
doročne a počet študentov zapojených do ŠVOČ stále narastá (1998 - 18 prác, 
1999, 2000 - 27 prác, 2001 - 32 prác). V období od roku 1998 do roku 2001 
najviac ŠVOČ prác vzniklo na Ústave patologickej anatómie (18), III. stoma
tologickej klinike (7), Ústave fyziológie a II. pediatrii (po 6) a na Ústave lekár
skej biológie a genetiky a Neurochirurgickej klinike (po 5). LF UK sa snaží 
vytvárať pre študentov vhodné podmienky, ale treba povedať aj to. že tieto 
podmienky ešte stále nie sú optimálne. Na druhej strane v súvislosti s kredi-
tovým systémom štúdia pripravujeme podmienky pre to, aby ŠVOČ mohla 
byť alternatívna nepovinná forma výučby, ktorá sa môže viac a tesnejšie 
presadiť do výučby - najmä u aktívnych a úspešných riešiteľov, kde možno 
prácu v rámci ŠVOČ uznať ako povinný predmet, prípadne vynikajúce 
výsledky dosiahnuté pri prezentácii práce ŠVOČ ako diplomovú prácu 
Významným ocenením pre študentov úspešných pri riešení úloh ŠVOČ bolo 
r. 2000 udelenie Ceny literárneho fondu (P. Janega, M Šuly, P. Celec, M Skok-
ňová, P. Boor, S. Trnovec, M Vazan) 

Marián Bernadič 
prodekan LF UK a predseda Rady ŠVOČ LF UK 
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Inštitút judaistiky UK v Krakove 

V rámci družobných výmenných pobytov na za
hraničných univerzitách sme s kolegom V. Trabal-
kom mali možnosť navštíviť Katedru judaistiky Ja-
gellonskej univerzity v Krakove. Po Inštitúte judais
tiky Viedenskej univerzity a Inštitúte židovských 
štúdií Univerzity Martina Luthera v Halle je to ďalšie 
univerzitné pracovisko, s ktorým Inštitút judaistiky 
UK nadviazal spoluprácu s cieľom využiť skúse
nosti „starších" kolegov (pripomeniem, že hoci 1, jú
na IJ UK slávi 5. výročie svojej existencie, stále sa 
zaraduje medzi „mladé" rozvíjajúce sa pracoviská). 

Katedra judaistiky Jagellonskej univerzity vznikla 
premenou Inštitútu histórie a kultúry Židov v Poľ
sku, ktorý bol založený v r. 1989 a od novembra 
r, 2000 je súčasťou Fakulty dejín. Cieľom pôsobe
nia Inštitútu a teraz Katedry judaistiky od samého 
začiatku existencie oboch inštitúcií je inventari
zácia prameňov a materiálov týkajúcich sa histórie 
a kultúry Židov v Poľsku, organizovanie a realizá
cia interdisciplinárnych výskumov v oblasti dejín 
a široko chápanej kultúry Židov (náboženstvo, ži
dovské jazyky, literatúra, architektúra a umenie, so
ciológia, etnografia) a predovšetkým vzdelávanie 
odborníkov v tejto oblasti. Katedra judaistiky ako 
jediná inštitúcia tohto typu na poľských univerzi
tách ponúka denné štúdium bakalárske a magis
terské, večerné bakalárske a štúdium podiplomo-
vé. Základné štúdium obsahuje všeobecné dejiny 
so špeciálnym zameraním na históriu Židov v dias
póre, dejiny judaizmu, židovskú filozofiu, židovskú 
literatúru a kultúru a židovské jazyky (hebrejčina 
ajidiš). 

Katedra judaistiky má dve oddelenia: Oddelenie 
kultúry Židov a Oddelenie histórie Židov. Umiest
nená je v malebnom prostredí v dome bývalého 
ateliéru známeho poľského architekta (na obr ). 

Pracovníci Katedry na čele s prof. Dabrowom 
a vedúcim Oddelenia histórie dr. Link-Lenczow-
skim nás prijali skutočne srdečne a ústretovo 
Našu knižnicu obohatili o viac než 20 odborných 
publikácií, najmä o bibliografie poľských judaík, 
ale aj výstupy z konferencií, monografie, atd 
Oboznámili nás s novým študijným programom 
(od šk. r. 2001/2002 sa otvára denné magisterské 
štúdium pre 25 študentov), umožnili nám zúčast
niť sa na niekolkých prednáškach a seminároch 
(napr. štúdium Talmudu s rabínom Pecaricom, 
výučba jazykov). Najväčším prínosom nášho po
bytu je dohodnutá spolupráca oboch pracovísk 
v blízkej budúcnosti. Kolegovia z Poľska prisľúbili 

jeho teréne sa nachádza asi 6 tisíc historických 
pamiatok, medzi ne patn aj Jagiellonská univerzita, 
ktorú v r. 1364 založil kráľ Kazimír Velký ako prvú 
v Poľsku. Vlani oslavovala 600 rokov od svojho 
znovuotvorenia (kráľ Wladyslaw Jagiello). Dnes 
má Jagiellonská univerzita 11 fakúlt s 30 000 štu
dentmi, z nich asi 20 000 študuje v dennom štú
diu. Postgraduálnych študentov je 1 400 a dokto-
randov 1 800. Univerzitná knižnica je jednou z naj
väčších v Poľsku, vlastní 3,5 miliónov zväzkov. 

Je známe, že v krakovskom Kazimierzi žila až do 
obdobia holokaustu početná židovská komunita, 
po ktorej zostalo veľa pamiatok, najmä sakrálnych 
stavieb. Väčšina zo synagóg je zreštaurovaná 
a slúži muzeálnym účelom. Od r. 1988 sa každé 
leto v Krakove koná Festival židovskej kultúry. 

Boli sme aj svedkami tradičného študentského 
festivalu Juvenalia, ktorého počiatky siahajú až do 
stredoveku. Práve v máji odovzdávajú predstavi
telia mesta symbolické kľúče od mesta študentom, 
kton prechádzajú mestom v alegorických sprievo
doch. Bol to veľmi prijemný záver našej užitočnej 
cesty. Vcíaka za túto možnosť! 

Jana Mielcarková, IJ UK 

Príjemné 
s užitočným 

návštevu IJ UK a navrhli témy prednášok, ktoré by 
mohli v zimnom semestri budúceho šk. roku v Bra
tislave odprednášať. Okrem ponuky publikovať 
v Studia Judaica Cracoviensia vznikla aj možnosť 
spoločného výskumu (hebrejské tlače, vydavateľ
stvá a autori na území Halíča). 

Zaujímavý a podnetný bol Pochod pamäti a ná
deje, ktorý sa začal v Krakove 15. mája, a medzi 
organizátorov patrili práve naši hostitelia. Ide o no
vý vzdelávací program pre mládež od 1 8 - 2 6  ro
kov a jeho základnou témou je Holokaust ako pou
čenie do budúcnosti. Okrem iných akcií sa na 
Jagellonskej univerzite 18. mája uskutočnil jedno
dňový vedecký seminár s medzinárodnou účasťou. 

Bolo by hriechom nespojiť užitočné s prijemným 
a nezoznámiť sa s Krakovom z pohľadu turistu. Je 
predsa jedným z najkrajších európskych miest, na 

Inštitút judaistiky Univerzity Komenského 
organizuje v zimnom semestri šk. r. 2001/2002 

kurzy hebrejčiny: 
- ivrit pre začiatočníkov (2 kurzy) - J. Mieícaiková 
- ivrit pre pokročilých (2 kurzy) - J. Mielcarková 
- klasická hebrejčina - čítanie Tóry pre pokročilých (1 kurz) - V. Trabalka 

Kurzy budú prebiehať v priestoroch IJ UK na Panenskej ul. č 4. 

Do jedného kurzu môže byť prijatých max. 20 poslucháčov. Záväzné prihlášky sa 
prijímajú na IJ UK v júni a septembri, prihlásiť sa môžete osobne alebo telefonicky 
na čísle 5441 6867, 5441 6873 (na prvej hodine dostanete poštovú poukážku na 
zaplatenie kutzovného). 

Kurzovné za 1 semester (dve hodiny týždenne -12 týždňov): 
1 200,-Sk (24 hod. x 50,-Sk) 

840,- Sk (24 hod. x 35,- Sk) pre pracovníkov UK, študentov SŠ a VŠ 

V cene kurzu je započítaný aj študijný materiál. 

Kurzy budú prebiehať v dňoch: 
pondelok: 17.00 -18.30 hod. pokročili I. (absolv. 2 sem.) - začiatok 24.9.2001 
pondelok: 18,30 - 20.00 hod. pokročili ll.fabsolv, 4 sem.) - začiatok 24.9.2001 
utorok: 16.30 -18.00 hod. klasická hebrejčina - začiatok 11.9.2001 
streda: 15.00 -16.30 hod. začiatočníci I. - začiatok 26.9. 2001 
streda: 17.00 -18.30 hod. začiatočníci II. - začiatok 26.9.2001 

Ďalšie informácie Vám poskytneme na tel. čisle 5441 6867,5441 6873 alebo osobne. 

Tešíme sa na Vašu účast i 

Recenzia 

Ĺ Beňušková. V. Kvasnička. J. Pospíchal (editori): 
HĽADANIE SPOLOČNÉHO JAZYKA V KOGNIÜVNYCH VEDÁCH 

tris 2000. Bratislava 

Čo môže autorsky spájať informatikov (V. Kvasnička, J. Keíemen, J. Pospíchal), neuro-
vedkyňu (Ľ Beňušková). fyzika (V. Čemý), biochemikov (L Kováč, L Tomáška), kultúr
neho antropológa (M. Kanovský) a psychiatra (I. Žucha)? Isteže spoločný záujem. Ale 
záujem o čo? Ukazuje sa, že spoločným pre týchto autorov je vidieť svoj vlastný vedný 
odbor z kognitívneho hľadiska 

V tom zmysle sa dá povedať, že kognitivnou vedou sa môže sta každá vedná discip
lína, ktorá nejakým spôsobom prispeje k objasneniu samotných procesov poznania 
Avšak predsa len sa zdá. že sú tu štyri dominantné kognitivně discipliny: počítačová 
veda (dynamiku a vyznám tohto odboru netreba nejako zvtäšť zdôrazňoval), neuroveda 
(posledné desaťročie bolo desaťročím nových metód a prevraíných objavov v oblast 
výskumu mozgu), kognitivna psychológia a kognitivna iingvisíka (z toho vyplyva že 
tento pohyb významne zasiahol aj spoločenské vedy. prinajmenšom ich značnú čast) 

Charakteristické je, že autori tejto publikácie bud pnamo pracuiu v týchto oblastiach, 
alebo významným spôsobom nadvázuiu na poznatky niektorých z týchto deaplin. To tiež 
vysvetľuje, kde sa môžu produktívne stretnúť prírodovedci a spoločenskí veda а prečo tu 
zrazu padaiú tradičné bariéry (nezáujem a vzájomné prehliadanie) 

Cenné je aj to. že hoo autori su Specialist z různých disciplin, kniha nie je určena ten 
pre odborníkov Jednotlivé kapitoly su napísané tak. že úžitok (i pôžitok) z nch môže mat 
každý, kto sa zaujíma o vedy o poznani Vydanie teito publikácie nesporne a potešrteíne 
svedči o tom, že kognitivně vedy sa začinaju udomácňoval aj u nas 

doc. PhDr. Ján Rybár, CSc.. Katedra humanistiky F1IR UK 
Sme, 24. mája 2001 
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Boloňský proces pokračuje 

Smerom k Európskemu priestoru vysokoškolského vzdelávania 
Komuniké zo stretnutia európskych ministrov vysokého školstva v Prahe 19. mája 2001 

Dva roky po podpísaní Bolonskej dekla
rácie a tri roky po Sorbonnskej deklarácii sa 
európski ministri vysokého školstva, reprezen
tujúci 32 signatárov, stretli v Prahe, aby zhod
notili dosiahnutý pokrok a stanovili smery 
a priority pre ďalšie roky tohto procesu. Ministri 
znova potvrdili svoj záväzok vytvoriť do roku 
2010 Európsky priestor vysokoškolského vzde
lávania. Výber Prahy ako miesta stretnutia 
symbolizuje ich vôľu zapojiť v intenciách rozši
rovania Európskej únie do tohto procesu celú 
Európu. Ministri privítali a zrevidovali správu „Podpora 
Boloňského procesu", ktorú objednala pracovná 
follow-up skupina, a konštatovali, že väčšina sig
natárov ako aj univerzity a iné vysoké školy ši
roko akceptovali ciele stanovené v Bolonskej 
deklarácii a použili ich ako základ pre rozvoj 
vysokých škôl. Ministri znova zdôraznili, že sna
hy o podporu mobility musia pokračovať, aby 
študenti, učitelia, výskumní a administratívni pra
covníci mohli využívať bohatstvo Európskeho 
priestoru vysokoškolského vzdelávania vrátane 
jeho demokratických hodnôt, rôznorodosti kul
túr a jazykov a rôznorodosti vysokoškolských 
systémov. 

Ministri si všimli Konferencie zástupcov európ
skych vysokých škôl, ktoré sa konalo v Sala-
manke v dňoch 29. - 30. marca a odporúčania 
Zjazdu európskych študentov, ktorý sa konal 
v Goteborgu v dňoch 24. - 25. marca a ocenili 
aktívne zapojenie Európskej univerzitnej aso
ciácie (EUA) a Národných zväzov študentov 
Európy (ESIB) do Boloňského procesu. Tiež si 
všimli a ocenili mnohé ďalšie iniciatívy, ktoré 
tento proces podporili, ako aj konštruktívnu po
moc Európskej komisie. 

Ministri konštatovali, že väčšina krajín sa in
tenzívne a široko zaoberala aktivitami, ktoré 
odporúčala Deklarácia v súvislosti so štruktú
rou akademických titulov. Zvlášť ocenili postup 
prác na zabezpečovaní kvality a zdôraznili pot
rebu spolupráce v odpovediach na výzvy, kto
ré prináša nadnárodné vzdelávanie. Taktiež 
zdôraznili význam perspektívy celoživotného 
vzdelávania. 

Ďalšie akcie sledujúce šesť cieľov 
Boloňského procesu 

V zmysle Bolonskej deklarácie ministri vyhlá
sili, že budovanie Európskeho priestoru vysoko
školského vzdelávania je podmienkou zvýšenia 
úrovne atraktívnosti a konkurencieschopnosti 
európskych vysokých škôl. Podporili myšlienku, 
že vysokoškolské vzdelávanie by sa malo po
kladať za verejné blaho, že je a ostane objek
tom verejnej zodpovednosti (nariadenia atď.) 
a že študenti sú plnoprávnymi členmi vysoko
školskej komunity. Z tohto hľadiska ministri ko
mentovali ďalší proces takto: 

• Prijatie systému zrozumiteľných 
a porovnateľných akademických titulov 

Ministri dôrazne povzbudili univerzity a iné 
vysoké školy, aby plne využili existujúcu ná
rodnú legislatívu a európske nástroje smerujú
ce k uľahčeniu akademického a profesionálneho 
uznávania kurzových jednotiek, akademických 
titulov a iných ocenení, aby občania mohli efek
tívne využívať svoju kvalifikáciu, schopnosti 

a zručnosti v celom Európskom priestore vyso
koškolského vzdelávania. 

Ministri vyzvali existujúce organizácie a siete 
ako NARIC a ENIC, aby podporovali na inštitu
cionálnej, národnej a európskej úrovni jedno
duché, účinné a spravodlivé uznávanie titulov 
akceptujúce rôznorodosť kvalifikácie. 

• Prijatie systému založeného v podstate 
na dvoch hlavných cykloch 

Ministri s uspokojením konštatovali, že krajiny 
sa zaoberali a diskutovali o vytvorení štruktú
ry akademických titulov založenej na dvoch 
hlavných cykloch - pregraduálnom a graduál-
nom štúdiu. Niektoré krajiny už prijali túto 
štruktúru a viaceré o nej s velkým záujmom uva
žujú. Je dôležité poznamenat, že bakalárske 
a magisterské - alebo porovnateľné dvojcyklo-
vé - akademické tituly sa v mnohých krajinách 
dajú získať na univerzitách ako aj na iných 
vysokých školách. Programy vedúce k získa
niu akademického titulu môžu - a vlastne by 
mali - mať rozličné orientácie a rozmanité pro
fily, aby sa prispôsobili rôznorodosti individuál
nych a akademických potrieb a potrieb trhu 
práce, ako o tom hovoria závery Helsinského 
seminára o bakalárskych stupňoch vzdelávania 
(február 2001). 

•Vytvorenie kreditného systému 

Ministri zdôraznili, že pre väčšiu flexibilitu štu
dijných a kvalifikačných procesov je nevyhnut
né akceptovať spoločné základy kvalifikácií, 
podporené kreditným systémom - ECTS alebo 
s ním kompatibilným - umožňujúcim prenos 
a akumuláciu kreditov. Takéto mechanizmy spo
lu so vzájomne uznávanými systémami zabez
pečenia kvality uľahčia študentom prístup na 
európsky trh práce a zvýšia kompatibilitu, atrak
tívnosť a konkurencieschopnosť európskych 
vysokých škôl. Všeobecné používanie kredit
ného systému ako aj dodatku k diplomu (Dip
loma Suplement) prinesie v tomto smere ďal
ší pokrok. 

•Podpora mobility 

Ministri znova potvrdili, že zlepšenie mobility 
študentov, učiteľov, výskumných a administra
tívnych pracovníkov ako ho stanovuje Boloňská 
deklarácia, je vrcholne dôležité. Teda potvrdili 
svoj záväzok, že budú odstraňovať prekážky 
voľnej mobility študentov, učiteľov, výskumných 
a administratívnych pracovníkov a zdôraznili 
sociálnu dimenziu mobility. Všimli si možnosti 
mobility, ktoré ponúkajú programy Európske
ho spoločenstva a pokrok, ktorý sa v tejto 
oblasti dosiahol, napr. začatie akčného plánu 
mobility, podporeného Európskou radou v Ni
ce v roku 2000. 

• Podpora európskej spolupráce 
na zabezpečovaní kvality 

Ministri uznali, že systémy zabezpečovania 
kvality sú životne dôležité pri zaručovaní štan
dardov vysokej kvality a pri uľahčovaní porov-
nateľnosti kvalifikácií v rámci Európy, Povzbudili 
aj užšiu spoluprácu medzi sieťami uznávania 
a zabezpečovania kvality. Zdôraznili potrebu 
úzkej európskej spolupráce a vzájomnej dôve
ry a akceptovania národných systémov zabez
pečovania kvality. Ďalej povzbudili univerzity 

a iné vysoké školy, aby šírili príklady najlepšej 
praxe a navrhovali scenáre pre vzájomné prijí
manie mechanizmov evaluácie a akreditácie/ 
certifikácie. Ministri vyzvali univerzity a iné vy
soké školy, národné agentúry a Európsku sieť 
zabezpečovania kvality vo vysokoškolskom 
vzdelávaní (ENQA), aby v spolupráci s prísluš 
nými orgánmi krajín, ktoré nie sú členmi ENQA, 
spolupracovali pri vytváraní spoločného rámca 
a šírili najlepšiu prax. 

• Podpora európskych dimenzií 
vo vysokoškolskom vzdelávaní 

S cieľom ďalej posilniť dôležitú európsku di
menziu vysokoškolského vzdelávania a zlep
šiť možnosti uplatňovania sa na trhu práce, 
ministri vyzvali vysokoškolský sektor, aby na 
všetkých úrovniach rozvíjal prípravu modulov, 
kurzov a študijných plánov s „európskym" obsa
hom, zameraním alebo organizáciou. To sa týka 
najmä modulov, kurzov a Studených progra
mov vedúcich k akademickým titulom, ktoré 
spoločne ponúkajú partnerské inštitúcie z roz
ličných krajín a ktoré vedú k všeobecne uzná
vaným spoločným akademickým titulom 

Ďalej ministri zdôraznili nasledujúce 
body: 

• Celoživotné vzdelavanie 

Celoživotné vzdelávanie |e podstatným prv
kom Európskeho priestoru vysokoškolského 
vzdelavania V budúcej Európe, ktoré) spoloč
nosť a hospodárstvo budú vybudované na 
poznatkoch, sú stratégie celoživotného vzdelá
vania nevyhnutné na zvládnutie výziev konku
rencieschopnosti a používania nových techno
lógií, zlepšenia sociálnej súdržnosti, rovnosti 
možností a kvality života. 

•Vysoké školy a študenti 

Ministri zdôraznili, že zapojenie univerzít 
a iných vysokých škôl a študentov ako kompe
tentných, aktívnych a konštruktívnych partnerov 
do vytvárania a formovania Európskeho pries
toru vysokoškolského vzdelávania je potrebné 
a vítané. Inštitúcie preukázali, aký dôraz prikla
dajú vytváraniu kompatibilného a efektívneho, 
ale aj rôznorodého a adaptabilného Európske
ho priestoru vysokoškolského vzdelávania. 
Ministri tiež zdôraznili, že kvalita je základnou 
nevyhnutnou podmienkou dôveryhodnosti, re
levantnosti, mobility, kompatibility a príťažlivosti 
Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelá
vania. Ministri ocenili pokrok vo vytváraní štu
dijných programov, ktoré spájajú kvalitu vyso
koškolského vzdelávania s potrebami trhu práce 
a deklarovali nepretržitú proaktívnu úlohu vy
sokých škôl. 

Ministri potvrdili, že študenti by sa mali zú
častňovať na organizovaní vzdelávania na uni
verzitách a iných vysokých školách a ovplyv
ňovať jeho obsah. Ministri tiež znova potvrdili 
potrebu - na ktorú opätovne upozorňovali štu
denti - aby Boloňský proces bral do úvahy 
sociálnu dimenziu. 

• Podpora príťažlivosti Európskeho 
priestoru vysokoškolského vzdelávania 

Ministri sa zhodli na tom, že je dôležité zvy
šovať príťažlivosť európskeho vysokoškolského 
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vzdelávania pre študentov z Európy a iných 
častí sveta. Celosvetová zrozumiteľnosť a po-
rovnateľnosť európskych akademických titu
lov by sa mala zlepšiť vytvorením spoločné
ho kvalifikačného rámca, ako aj koherentnými 
mechanizmami zabezpečovania kvality a akre
ditácie/certifikácie a zvýšeným informačným 
úsilím. 

Ministri zvlášť zdôraznili, že kvalita vysoko
školského vzdelávania a výskumu je a mala by 
byť dôležitým determinantom medzinárodnej 
atraktívnosti a konkurencieschopnosti Európy. 
Ministri sa zhodli na tom, že treba venovať viac 
pozornosti úžitku, ktorý Európskemu priestoru 
vysokoškolského vzdelávania prinášajú nštitú-
cie a programy s rôznymi profilmi. Vyzvali eu
rópske krajiny, aby rozšírili spoluprácu týkajú
cu sa možných dôsledkov a perspektív nadná
rodného vzdelávania. 

• Nepretržité pokračovanie 

Ministri sa zaviazali pokračovať vo svojej spo
lupráci založenej na cieľoch, ktoré stanovila Bo
loňská deklarácia - stavať na podobnostiach 
a ťažiť z rozdielov medzi kultúrami, jazykmi 
a národnými systémami a využívať všetky mož
nosti medzivládnej spolupráce a pokračujúce
ho dialógu s európskymi univerzitami a inými 
vysokými školami a študentskými organizácia
mi ako aj programami Spoločenstva. 

Ministri uvítali nových členov Boloňského 
procesu, ktorí sa pripojili prostredníctvom mi
nistrov zastupujúcich krajiny, pre ktoré sú ot
vorené programy Európskeho spoločenstva 
Socrates a Leonardo da Vinci alebo Tempus-
Cards, Prijali prihlášky Chorvátska, Cypru a Tu
recka. 

Ministri sa rozhodli, že ďalšie stretnutie sa 
bude konať v druhej polovici roku 2003 v Ber
líne. Na ňom sa preverí pokrok a stanovia sa 
smery a priority pre dálšie štádiá procesu vy
tvárania Európskeho priestoru vysokoškolského 
vzdelávania. Potvrdili potrebu štruktúry pre po
kračovanie práce, pozostávajúcej z pracovnej 
skupiny a prípravnej skupiny. Pracovná sku
pina by mala pozostávať z predstaviteľov všet
kých signatárov, nových účastníkov a zástup
cov Európskej komisie, pod predsedníctvom 
aktuálneho Prezídia EÚ. Prípravná skupina by 
mala byť zložená zo zástupcov krajín, v ktorých 
sa konali predchádzajúce stretnutia ministrov 
a krajiny, v ktorej sa bude konať nasledujúce 
stretnutie ministrov, dvoch členských štátov EÚ 
a dvoch štátov, ktoré nie sú členmi EÚ; týchto 
posledných štyroch zástupcov zvolí pracovná 
skupina. Zástupcovia aktuálneho Prezídia Eu
rópskej komisie budú tiež členmi prípravnej 
skupiny. Prípravnej skupine bude predsedať zá
stupca krajiny, v ktorej sa bude konať budúce 
stretnutie ministrov. 

V ďalšej práci treba konzultovať s Európskou 
univerzitnou asociáciou (EUA), Európskou aso
ciáciou vysokých škôl (EURASHE), Národnými 
úniami študentov Európy a Radou Európy. 

V záujme napredovania procesu ministri po
vzbudili pracovnú skupinu, aby organizovala 
semináre v nasledujúcich oblastiach: spolu
práca týkajúca sa akreditácie a zabezpečo
vania kvality, uznávanie a používanie kreditov 
v Bolonskom procese, príprava spoločných 
akademických titulov, sociálna dimenzia ako 
prekážka mobility a rozširovanie Boloňského 
procesu, celoživotného vzdelávania a zaanga
žovanosti študentov. 

Preklad: 

RNDr. Zuzana Ladzianska, CSc. 

Ad: Vznikne cena Antona Štefánka? 

Cena Antona Štelánka o najlepšiu diplomovú prácu v odbore sociológie 
Májové číslo spravodaja Naša Univerzita prinieslo zaslúžené pripomenutie osobnostného 

rozmeru a prínosu univerzitného profesora Dr. Antona Štefánka, bývalého rektora UK, výz
namného sociológa a medzivojnového politika ČSR. Hoci Anton Štefánek sa skutočne oficiál
neho uznania nedožil, ako na to vo svojom článku poukazuje M. Belluš, začiatkom deväťde
siatych rokov sa zmobilizovala sociologická obec práve v prospech pripomenutia tejto pre ňu 
tak významnej postavy v dejinách slovenskej sociológie. Popri vedeckom seminári o živote 
a diele A. Štefánka, usporiadanom Katedrou sociológie FIF UK v roku 1994, časopis Sociológia 
publikoval niekolko štúdií a článkov, ako aj obsiahle monotematické číslo, venované originálnej 
a doposiaľ nepublikovanej sociologickej pozostalosti A. Štefánka. Zaslúžili sa o to najmä doc. 
PhDr. Ján Pašiak, CSc., a PhDr. L. Turčan, CSc., zo Sociologického ústavu SAV. Rozličné as
pekty sociologickej produkcie A. Štefánka sa stali predmetom dlhodobejšieho odborného vý
skumu sociológov, venujúcich sa najmä problematike histórie odboru, ale aj ďalších sociolo
gických subdisciplín. Nebola opomenutá ani prezentácia Štefánkovej tvorby vo vystúpeniach 
a publikačnej činnosti slovenských sociológov v zahraničí. 

Jedným z jeho najagilnejších a sociologicky najproduktívnejších žiakov bol spomínaný doc 
PhDr. J. Pašiak, CSc., ktorý bol už na začiatku 90-tych rokov iniciátorom súťaže o Cenu An
tona Štefánka. Pôvodným poslaním súťaže bolo vyzdvihnúť hodnotu diplomových prác, ktoré 
prispeli k rozvíjaniu sociologického poznania v duchu štefánkovskej socíografickej tradície skú
mania slovenskej spoločnosti, pričom v ostatných rokoch bol predmet hodnotenia rozšírený 
o rozmer príspevku k rozvoju sociologického poznania vôbec. Vlaňajší organizátori súťaže, 
Katedra sociológie FIF UK a Výbor Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, sa pokúsili 
o jej reformu a rozšírili záber oslovením ďalších katedier a príbuzných odborov, ako sociálna 
práca, kulturológia či politológia, aby nominovali do súťaže najlepšie diplomové práce, obhá
jené v uplynulom školskom roku. Spomedzi šiestich nominantov bratislavskej, trnavskej a pre
šovskej katedry boli na návrh komisie (doc. Dr. J. Pašiak,CSc., doc. Dr. M. Sloboda, CSc.) 
ocenené diplomom a finančnou odmenou tri najlepšie práce, ktorých autormi boli absolventi 
Branislav Hunčík (Katedra sociológie - TU Trnava), Silvia Hermanová (Katedra sociológie -
UK Bratislava) a Soňa Horvatová (Katedra sociálnej práce - UPJŠ Prešov). Prítomným vedúcim 
diplomových prác bol slávnostne odovzdaný diplom. Zmyslom súťaže je tak pripomínať nielen 
odkaz diela a význam A. Štefánka, ale súčasne podporovať súťaživosť a porovnávanie úrovne 
diplomových prác na príbuzných katedrách na pôde slovenských univerzít. Ostáva dúfať, že aj 
tohoročnú súťaž sa podarí zorganizovať na primeranej úrovni, a to napriek ukončeniu pôsob
nosti programu HESP - OSF, vďaka ktorému bol predchádzajúci ročník výrazne dotovaný. 
Tradícia tohto podujatia, spojeného s menom Antona Štefánka, si to rozhodne zaslúži. 

Eva Laiferová, Katedra sociológie FIF UK 

Prezentácia v e d o m o s t í  a ta lentu  

V máji t.r. prebiehali na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratisla-
ve-Petržalke obhajoby praktických a teoretických diplomových prac. Diplomanti obhajova 
svoje výtvarné práce z malby, grafiky, kresby, textilnej tvorby a fotografie. Vkusná inštalaaa 
a adjustáž prác v priestoroch katedry výtvarnej výchovy iba umocňovala ich výtvarné kvality 
Práce boli na vysokej technickej, remeselnej i výtvarnej úrovni a adekvátna k tomu bola i ústna 
obhajoba diplomantov. Súčasťou diplomovej práce je teoretická diplomová praca. ktorá obsa
huje dokumentáciu celej praktickej práce. Skúšobná komisia konštatovala, že teoretičke prace 
budú slúžiť ako študijný materiál pre buducich študentov, respektíve teoretikom umenia 

Ako je na katedre zvykom, diplomové prace budú v zimnom období vystavené v niektorej 
z bratislavských výstavných siení, aby predstavili tvorbu absolventov našej univerzity aj širokei 
verejnosti. Veríme, že kvalita prác, teoretických vedomostí i praktických skúsenosti budu dob
rým vkladom do budúcej pedagogickej i umeleckej činnosti absolventov 

Mgr. František Tomík, Katedra výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK 
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Možno sa ešte v dnešnej dobe modliť? Nie je modlitba prejavom myšlienkovej zaostalosti, prejavom detskej naivity, infantilným 
myslením túžob a želaní, ako ju charakterizoval Z. Freud? To sú otázky, ktoré si kladie dnešný človek. 

Konferencia  o m o d l i t b e  
Nemôžeme poprieť, že v sekulárnom svete sa modlitba stala 

otáznou. „Modlitba má šancu iba tam, kde je prítomná viera. Mod
litbičky sú ako vzduchové bublinky, stúpajúce nahor zo živého pra
meňa, ktorého sú súčasťou. Kde taký prameň vysychá, tam vyschne 
aj jeho modlitba", napísal M. Rúfus. V našej euroamerickej kultúre 
sa tento prameň kamsi stráca, vysychá. O to vzácnejšie sú stret
nutia ľudí, ktorí si uvedomujú vzácnosť modlitby, diskutujú o nej, 
aby sa naša „kresťanská" spoločnosť nestala vyschnutou studňou. 

A j  preto sa  v dňoch 27. a 28. apríla 2001 v aule Evanjelickej 
bohosloveckej fakulty UK konala medzinárodná vedecká kon
ferencia Modlitba - jej teologické a etnologické aspekty. V rám
ci grantového projektu VEGA 1/7476/2000 ju zorganizoval Inštitút 
sociálnych a kultúrnych štúdií Fakulty humanitných vied Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici a EBF UK. 

Modlitba má tisíc tvári a možno ju vnímať z nekonečných uhlov 
pohľadu. A takto ju aj skúmali v svojich prednáškach zástupcovia 
evanjelických i katolíckych teologických fakúlt, filozofi a etnoló
govia z Banskej Bystrice, Ružomberka, Nitry, Trnavy, Bratislavy 
a Olomouca, predstavitelia akadémie vied zo Slovenska i Čiech. 
Konferencia mala medzinárodný, medzicirkevný, medziodborový 

a medziuniverzitný charakter Všetkým záujemcom pripomíname 
že prednášky budú publikované v zborníku. 

Emília Kmecová 

Moderná fyzika a komunikácia B o h a  s č l o v e k o m  
Intervenčný deizmus v teológii a modlitba 

Prof. ThDr. Igor Klšš 

(Skrátený a upravený referát prezentovaný na konferencii Modlitba • je/ teologické a etnologicke aspekty 

Jedným z dôvodov, pre ktorý sa modlitba 
stáva novým aktuálnym problémom dogma
tiky, je dogmatické vyrovnanie sa s určitým 
kopernikovským obratom, ku ktorému došlo 
v modernej fyzike za posledných štyridsať 
rokov. Tento obrat vo fyzike má priamy do
pad na pochopenie významu, zmyslu a pot
reby modlitby. 

Začalo to okolo roku 1960. A ž  dovtedy vo 
fyzike platil deterministický systém, založený 
na diele Isaaca Newtona Principia Mathe-
matica. Newton si v ňom predstavuje svet 
ako velké hodiny, zhotovené Stvoriteľom, 
preto aj newtonovská fyzika dostala názov 
mechanická fyzika. Podľa mechanickej fyzi
ky sa svet pohybuje na základe svojich 
imanentných princípov bez interferencie 
a intervencie Stvoriteľa. Takéto pochopenie 
fyziky sa potom stalo ideovou podporou 
deizmu. Mechanické pochopenia sveta bo
lo jedným z podnetov vzniku osvietenstva, 
napriek tomu, že sám Newton nikdy nepo
pieral Božiu intervenciu v o  svete a sám 
nevyvodzoval zo svojich fyzikálnych teórii 
deistické dôsledky. Od roku 1960 sa však 
mechanická fyzika začala považovať za  pre
konanú. V o  fyzike bola zdôvodnená a do
kázaná nová teória, ktorá dostala názov 
teória chaosu. Výsledky experimentov zme
nili zmýšľanie vedcov v otázke determiniz
mu a možnosti predpovedania fyzikálnych 
javov, čo malo prevratný dopad napr. na 
predstavy o predpovediach počasia, o bú
šení ľudského srdca, až po otázku rozmno
žovania sa zvierat. Teória chaosu zmenila 
newtonovskú predstavu o univerze ako o ho
dinovom stroji. Roku 1963 americký meteo
rológ Edward Lorenz publikoval článok 

„Deterministic Nonperiodic Flow", ktorý sa 
sial klasickým v oblasti teórie chaosu. A ž  
dovtedy medzi fyzikmi prevládali ilúzie 
o možnosti riadenia počasia, Lorenz však 
na základe počítačového výskumu dokázal, 
že dlhodobá predpoveď počasia viac ako 
na dva týždne dopredu je neuskutočniteľná. 
V dôsledku Lorenzových štúdií vznikol kon
cept výskumu, ktorý dostal názov „motýli 
efekt", naznačujúci, že veľmi malá zmena 
počiatočných podmienok nejakého fyzikál
neho systému, napr. zamávanie motýľa 
krídlami nad Pekingom, môže za  určitých 
okolností vyvolať kaskádový domino efekt 
a zmeniť počasie nad New Yorkom. Malá 
zmena v kovoch, ktorá vyvolá kaskádový 
domino efekt, môže byť príčinou aj odtrh
nutia sa krídla lietadla a velkej leteckej ha
várie. 

Aký význam má teória chaosu 
pre filozofiu a teológiu? 

Odpoveď na túto otázku sa rodila iba po
maly, vykryštalizovala sa až v auguste 1993 
na konferencii predstaviteľov rôznych oblas
tí prírodných vied na univerzite v Berkeley 
v Kalifornii. Väčšina prítomných vedcov za
stávala názor, že teória chaosu poskytuje 
možnosť nového riešenia otázky determiniz
mu a slobodnej vôle a že vlastne vysvetľuje 
zasahovanie slobodnej vôle do determinis
tických prírodných zákonov. Fyzikálny sys
tém je síce deterministický, ako hovoril New
ton, ale v skutočnosti nie je možné vždy 
predpovedať, čo sa udeje v najbližšom oka
mihu. Ukázalo sa, že dokonca slnečný 
systém, ktorý bol považovaný za model re
gulárnosti v pohybe, sa chová chaoticky, 

chaoticky sa pohybu)« planéta Pluto a aj po
hyb Zeme vykazuje mnoho irregular;! 

Teória chaosu dáva nové perspektívy aj 
pre pochopenie Božieho diela v stvorení 
a nového pochopenia Božej prozreteľnosti, 
ale aj možnosti divov a vypočutia modlitieb. 
Boh Biblie je suverénny Stvoriteľ a Udržia
vate!' sveta, ktorý používa nepredvídateľné 
sily prírodného sveta na dosiahnutie svojich 
vlastných cieľov. Nič sa nedeje proti prírod
ným zákonom, a predsa maličkosť môže 
nesmierne mnoho zmeniť. Tieto teórie nie 
sú u nás neznáme, lebo ich skvelým domýš-
ľateľom je prof. Július Krempaský, ktorý sa 
vo fyzike snaží novým spôsobom uvažovať 
o otázke teodícey na pozadí teórie chaosu 
(viď napr. jeho články: Problém dobra a zla 
z pohľadu fyziky, časopis Ekológia a život, 
1998, č. 1, s. 21-23, Theorie des Chaos - Auf
forderung fúr die Theologie, prednáška na 
medzinárodnom sympóziu organizovanom 
EBF U Vede a viere v máji 1999, in: Glaube 
und Denken 2000, 90nn.) 

Dôsledky fyzikálnej teórie chaosu 
pre modlitbu 

Keď fyziku ovládali mechanistické pred
stavy, boli mnohí filozofi a vedci v dôsledku 
mechanistického pochopenia sveta vedení 
buď priamo k ateizmu, alebo aspoň k deiz
mu. Spolu s Imanuelom Kantom sa nazdá
vali, že Univerzum je riadené bez Božieho 
zasahovania len prírodnými zákonmi, čo 
malo svoj dopad aj na teológiu. Našli sa 
liberálni teológovia, ktorí odmietali najmä prí-
mluvné a prosebné modlitby. Boli presved
čení, že ani Boh nemôže prírodné zákony 
narušiť, a preto sú takéto modlitby zbytoč
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né. Divy sa nedejú. S takýmito názormi 
v 60. rokoch minulého storočia vystúpil napr. 
anglický teológ John A. T. Robinson v knihe 
„Honest to God" a ďalší jeho nasledovníci. 
Diskusie o dopadoch teórie chaosu na teo
lógiu, ktorá spája v modernej fyzike de
terminizmus podľa prírodných zákonov 
s výskytom náhody a slobodného konania, 
zmenili však postoj teológie aj k chápaniu 
Božej prozreteľnosti a možnosti vypočutia 
modlitieb. Došlo k novému pochopeniu otá
zok Božej prozreteľnosti. Teológia, ktorá 
predtým deizmus neuznávala, musela uznať, 
že svet je riadený na základe prírodných 
zákonov. Ale aj fyzika bola prinútená niečo 
zmeniť - na základe teórie chaosu nie je vy
lúčené ani Božie zasahovanie do dejín, čo 
Niels Bohr, Heisenberg i Weizsäcker jasne 
vyslovili. Takto sa v kresťanských dogmati
kách za posledných 40 rokov začal zjavovať 
nový terminus technicus zvaný intervenčný 
deizmus, ktorý predpokladá Božie riadenie 
sveta na základe prírodných zákonov, ale 
ktorý predpokladá aj Božie zasahovanie do 
dejín a Božie vyplnenie modlitieb. 

V minulosti velká časť teológie, ale najmä 
ľudová zbožnosť mala tendenciu chápať 
Boha ako všepôsobiaceho. Boh posiela cho
roby na človeka, Boh zbavuje človeka ži
vota v Ním stanovenom čase, Boh posiela 
krupobitie, zemetrasenia i prírodné nešťas
tia. Učenie o Božej všepôsobnosti však do
viedlo mnohých ľudí vychovaných newto-
novskou fyzikou až k ateizmu. Najmä mnohí 
židia, ktorí prežili Osvienčim, odmietli Boha, 
ktorý sa im javil ako krutý a bezcitný. Ne
mecký teológ Karl Ernst Nipkow v svojej 
prednáške na Slovensku v Sv. Juri v roku 
1995 ukázal, aké fatálne dôsledky má viera 
v Božiu váepôsobnosf najmä na dnešnú 
mládež, ako mnohých doviedla táto viera, 
ktorej boli učení v svojich zbožných rodi
nách, až k ateizmu. Konštatoval, že pre mno
hých mladistvých sa zdá byť všetko odvislé 
od jedinej okolnosti - buď Boh pomáha, ale
bo nie. Na dokreslenie uviedol niektoré vý
povede mladých: 

„V situáciách, kedy by mal pomáhať, väčši
nou chýba". 

„Nemôže byť Boh, lebo som prežil tolko 
hrôzy, že nemôže byť Boh, ktorý by sa na to 
všetko díval." 

„Boh je krutý k ľuďom, keď im spôsobuje 
tolko bolestí." 

„Ak je stvorenie výsledkom diela láskavého 
Boha, prečo je teda takéto?" 

Moderná fyzika nás núti sa s ideou Božej 
všepôsobnosti v teológii definitívne rozlúčiť. 
Je jasné, že keď Kristus choroby liečil, ne
mohol tým bojovať proti svojmu nebeskému 
Otcovi, ktorý ich azda posielal, ako to hovo
rila viera v Božiu všepôsobnosť. Teológia 
musí vziať vážne poučenie fyziky, že svet je 
Bohom stvorený v podstate ako determi
nistický. Všetko sa deje podľa prírodných 
zákonov. Určitý deizmus vo svete existuje. 
Teda nie vo všepôsobiacom Bohu je koreň 
nešťastí, ale vtom, že sme boli postavení 
do sveta tvrdej platnosti prírodných záko
nov a tie na nás mnohokrát osudovo do-' 
padajú. Židovský rabín Harold Kushner ho
vorí, že bez gravitácie nemôžeme žiť, ale pri 
páde z výšky sa obracia proti nám. Keď 
niekto zje jedovaté huby, a zomrie, to pred
sa nie je chyba Boha, ale toho, kto ich zje
dol. V našom svete existujú bacily a viry, 
ktoré spôsobujú choroby. Keď sa niekto 
priblíži k pacientovi, ktorý má nákazlivú cho
robu, berie na seba riziko, že tiež ochorie 
a nie je to vina Boha, ak skutočne ochorie. 
Prírodné zákony nerobia u veriacich ľudí 
žiadne výnimky. Gulka vo vojne nemá sve
domie a zabíja dobrých i zlých. Kráľ Joziáš 
vrátil celý Izrael späť k Hospodinu a predsa 
bol zabitý v bitke pri Megiddo. Žijeme vo 
svete ľudskej zloby a tá spôsobuje Osvien
čimy, vojny, vraždy a iné nešťastia. Žijeme 
vo svete, kde Boh dal človeku slobodnú 
vôľu robiť aj zlé a Boh zlému človeku ruku 
neodtiahne. Vina Boha je iba v tom, že dal 
ľuďom slobodnú vôľu, aby sa rozhodovali 
medzi dobrom a zlom. No keby nám nedal 
slobodnú vôľu, boli by sme síce bez mno
hého utrpenia, ale iba bábkami, či tvormi, 
ktorí sa riadia inštinktmi a pudmi. Tým, že 
dal Boh ľudom slobodnú vôľu konať aj zlé, 
vystavil svet mnohému utrpeniu. (Mnohé 
z týchto krásnych myšlienok sú uvedené 
v knihe rabína Harolda S. Kushnera, ktorá 
vyšla v češtine pod názvom: Když se zlé věci 
stávají dobrým lidem - vydalo nakladateľstvo 
Portál, Praha 1996). 

Boh nie je teda všepôsobiaci. Nechá nás 
zápasiť v tomto svete, ale aj trpí spolu s na

mi, pravdu dovádza k víťazstvu a chce nám 
aj pomáhať. Usmerňuje vývoj dejín i ľudské
ho života a preto modlitba nie je zbytočná. 
Aj  keď sa veci vo svete dejú podľa prírod
ných zákonov, skúsenosť veriaceho človeka 
učí, že On naše modlitby mnohokrát vypo
čuje. To nijaké učenie fyziky nemôže zme
niť, je to jednoducho historická skúsenosť 
miliónov ľudí. Fyzikálna teória, ktorá túto 
dokázanú historickú skúsenosť neberie do 
úvahy, má kdesi chybné závery, ktoré sa 
po čase ukážu ako falošné. V Božiu pomoc 
neverí len ten, kto sa nemodlieva a nemá 
modlitebné skúsenosti. Je pravda, že svet 
ide podľa prírodných zákonov, no zároveň 
milióny veriacich ľudí pociťujú Božiu inter
venciu a vypočutie svojich modlitieb. A nie
kedy pociťujeme aj Božie trestanie. A práve 
nová teória chaosu vo fyzike dáva priestor 
aj pre Božie zasahovanie a to bez naruše
nia prírodných zákonov. Boh svet stvoril 
tak, aby sa v ňom všetko dialo podľa prí
rodných zákonov, ale aby na pozadí toho, 
čo sa v modernej fyzike začalo nazývať teó
ria chaosu, bolo tu miesto aj pre Božie ko
nanie. 

Vedomie, že Boh naše nešťastie nespô
sobil, môže priniesť úľavu. Pokiaľ vieme, že 
naše utrpenie nie je Jeho vôľa, môžeme sa 
k Nemu obrátiť o pomoc. 

A tak chválime Boha, že vo svete fyziky 
došlo v 60. rokoch minulého storočia k ob
ratu od mechanického vnímania sveta na 
svet, v ktorom sa uplatňuje aj náhoda Správ
ne hovorí Alien Emerson: ,Kvantová teória 
je najbriiantnejšou teóriou, aká kedy bola 
navrhnutá vo vede. Otriasla niektorými základ
nými predstavami o Božom svete, ba dokon
ca oséuvom Bohu". Ideové dôsledky z nej 
treba presadiť aj v teológii odmietnutím sta
rého učenia o Božej všepôsobnosti, ale aj 
novou nádejou, ktorú nám dáva pre vypo
čutie našich modlitieb. Mechanický pohľad 
na svet nepripúšťal možnosť vypočutia mod
litby. Zmena nastala presadením sa kvan
tovej fyziky a aj teórie chaosu v o  fyzike, 
ktorá predpokladá indeterminizmus a kto
rá hrubý deizmus fyziky minulosti umož
ňuje veriacemu vedcovi chápať ako in
tervenčný deizmus. Je tu teda určitý vzťah 
medzi možnosťou vypočutia modlitieb a teó
riou chaosu v modernej fyzike. 

Vo veľkej prednáškovej miestnosti martin
skej fakultnej nemocnice sa 24. apríla 2001 
uskutočnila v poradí už XXII. študentská ve
decká konferencia JLF UK Tento ročník sa po 
prvýkrát konal za podpory Nadácie Dr. Jozefa 
Lettricha, ktorá venovala finančné ceny pre prvé 
tri práce v každej zo sekcii. 

Na konferenciu sa prihlásilo 16 súťažných prác, 
ktoré boli rozdelené do dvoch sekcií: sekcia 
základných medicínskych a predklinických discip
lín (9 prác) a sekcia klinických disciplin (7 prác). 
Po prezentácii súťažných prác nasledovala nesú
ťažná časť konferencie s prezentáciou troch naj
úspešnejších prác z konferencie ŠVOČ na sester
skej Lekárskej fakulte UK v Bratislave. 

Konferenciu otvoril dekan JLF UK prof. MUDr. 
Ján Danko, CSc., spolu so správcom Nadácie Dr. 
Jozefa Lettricha pánom Ľudovítom Lettrichom. 
Poroty v oboch súťažných sekciách to mali veľmi 
ťažké. Pre všetky práce bola charakteristická vy
soká vedecká, ale aj prezentačná úroveň. Väčši
na účastníkov prezentovala svoje prednášky s po-

ŠVOČKA 
u medikov v Martine 

mocou počítačovej projekcie. Dokonca i reakcie 
na otázky porotcov či z pléna - pedagógov i štu
dentov boli primerané, s patričnou dávkou se
bavedomia, prameniaceho z dobre zvládnutej té
matiky. 

Za všetky mi dovoľte spomenúť aspoň víťazné 
práce. V sekcii základných medicínskych a pred
klinických disciplín obsadila prvé miesto dvojica 
autorov Zuzana Diľová, Kamil Biringer (Ústav 
patologickej fyziológie JLF UK) s prácou Model 
chronického gastmezofageálneho reflexu u pot
kana. V sekcii klinických disciplin bol najlepší 
Rudolf Zach (Chirurgická klinika JLF UK) s prá
cou VTS hrudná sympatektómia v liečbe ische
mického syndrómu HK 

Môžeme teda skonštatovať, citujúc pritom pána 
dekana, že jiám vyrastá silná konkurencia, s ob
rovskou výhodou - vekom" 

Najlepší študenti budú mať možnosť, i za pri
spenia fakulty, prezentovať svoje práce na Českej 
a slovenskej konferencii ŠVOČ, ktorá sa bude 
tento rok konať v Čechách - v Hradci Kráiovém, 
ako aj na medzinárodných študentských konfe
renciách. 

Na záver treba vysloviť poďakovanie všetkým 
účastníkom za množstvo námahy a času. ktoré 
popri štúdiu venovali tejto práci, školiteľom, ktori 
dokázali pretaviť a usmerniť energiu súťažiaocíi 
správnym smerom, porotcom za pozorné vypo
čutie, zhodnotenie a uvážlivé rozhodnutie o ví
ťazoch, vedeniu JLF UK za možnosť usporiadať 
konferenciu. Nadácii Dr. Jozefa Lettricha za las-
kavú podporu a tiež nemalá vdaka patri äenom 
organizačného výboru. Už teraz sa všetci tešime 
na nasledujúci ročník Študentskej vedeckej kon
ferencie JLF UK 

MUDr. Juraj Mokry 
predseda organizačného výboru ŠVK. JLF UK 
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R E Z E R V O V A N É  PRE HISTÓRIU I S Ú Č A S N O S Ť  P R Í R O D O V E D E C K E J  F A K U L T Y  UK 

Pri príležitosti 60. výročia založenia Katedry botaniky Prírodovedeckej fakulty UK sa vlani v dňoch 9 - 10. novembra 
konala vedecká konferencia „Botanika 2000", na ktorej vystúpil aj nestor Univerzity Komenského - prof. RNDr. Ľudovít 
Pastýrik, DrSc. Bol pri tom, keď sa začali písať dejiny botaniky na Univerzite Komenského a v svojich cenných 
spomienkach sa vracia k známym i menej známym udalostiam, ktoré vznik ústavu sprevádzali. 
Pán profesor Pastýrik sa v tomto roku dožíva v plnej sviežosti 90 rokov. Zo srdca mu želáme veľa zdravia a spokojnosti 
a ešte mnoho šťastných rokov! 

Začiatky Botanického ústavu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského 
Prof. RNDr. Ľudovít  Pastýrik, DrSc. 

Listujem v dvoch knihách a hľadám údaje o tom, aké miesto má ne
nápadná budova na Rajskej ulici v Bratislave v dejinách slovenskej 
botaniky, konkrétne Botanického ústavu. Mám k dispozícii Zborník I. 
„25 rokov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
1940-1965", vydaný r.1965. Z neho citujem: „Pôvodne boli ústavu pri
delené priestory na Rajskej ulici číslo 321b (prv Reichardova ulica)", 
str. 14; ďalej citujem - str. 183: „Terajšie katedry botaniky a Katedra fy
ziológie rastlín vznikli rozdelením pôvodného Botanického ústavu, 
založeného v októbri 1939 v rámci Filozofickej fakulty UK so sídlom na 
Rajskej ulici". V ďalšom zborníku „Päťdesiat rokov Prírodovedeckej fa
kulty Univerzity Komenského" (vydaný r. 1992) nachádzam tento údaj 
na str. 123: „Terajšia Katedra botaniky a pedológie má svoje korene v 
bývalom Botanickom ústave, ktorý bol založený v roku 1939 v rámci 
filozofickej fakulty, so sídlom na Rajskej ulici"... „Do roku 1950 bol na 
ústave jediný profesor PhDr. František Nábélek, ktorý prednášal bota
niku nielen pre prírodovedcov, ale aj pre farmaceutov a poslucháčov 
lesníctva a polhohospodárstva Vysokej školy technickej. V roku 1940 
mal k dispozícii jediného asistenta RNDr. Ľudovíta Pastýrika." 

Historických údajov je naozaj málo, ale ostáva ešte jeden prameň, 
ktorým je pamäť. Som hádam neskromný, ale na môj úsek života 
spojený s Rajskou ulicou nemôžem zabudnúť do najmenších po
drobností. V skromných miestnostiach na prvom poschodí domu na 
Rajskej ulici 32/b sa uskutočnil najväčší prelom v mojom živote, zo 
stredoškolského profesora na gymnáziu stal sa zo mňa asistent na 
univerzite, na jej Prírodovedeckej fakulte, na ktorej som až po naj
vyššiu hodnosť riadneho profesora pôsobil 42 rokov - na to sa nedá 
zabudnúť. 

Začínam listovať vo svojej pamäti a v podobe jednotlivých epizód, 
ako som si ich zapamätal v širších vzájomných súvislostiach, dávam 
vám ich k dispozícii. 

Ústrednou postavou vtedajšieho Botanického ústavu bol, ako som 
už citoval, prof. Nábélek, ktorý pôsobil na Prírodovedeckej fakulte v Br
ne. Ja som v rokoch 1929-1934 študoval na Prírodovedeckej fakulte 
Karlovej univerzity v Prahe a prof. Nábélka som nepoznal. Už v prvej 
polovici roku 1939 ma oslovili pracovníci Rektorátu a Ministerstva 
školstva, že na základe môjho vysokoškolského vzdelania - profesúra 
pre stredné školy kombinácia Prírodopis-Zemepis - a vedecká kvali
fikácia RNDr., ako aj predchádzajúceho trojročného vyučovania na 
stredných školách, ma považujú za perspektívneho pre funkciu asis
tenta na Komenského univerzite (vtedy sa prechodne volala Sloven
ská univerzita). Priznám sa, veľmi som sa na fakultu nehrnul, nechcelo 
sa mi prejsť z istého do neistého. Moje otáľavé stanovisko vychádzalo 
z toho, že som nepoznal môjho budúceho šéfa, čo keď nezapadnem 
do jeho pracovných a osobných nárokov? Stratím isté miesto na 
gymnáziu v Bratislave a bohvie či vôbec nejaké miesto niekde do
stanem. Keď však ponuku opakovali, súhlasil som s podmienkou, že 
ostanem v služobnom pomere na II. gymnáziu v Bratislave a na fakultu 
budem len služobne pridelený. Citujem zo Zborníka I. (1965, str. 14): 
„Dr. Ľudovít Pastýrik, profesor na gymnáziu, bol v šk. roku 1939140 
pridelený Ústavu botaniky a poverený suplováním prednášok a cvičení 
z fyziológie rastlín." A tak som teda začiatkom školského roka 1939/40 
v zimnom semestri už síce fungujúcej, ale ešte „de lege" nevyhlásenej 
Prírodovedeckej fakulte, na jej Botanickom ústave na Rajskej ulici 
č. 32/b, začal pracovať. Môj ustanovovací dekrét má dátum 13. de
cember 1939. 

Na moje prvé stretnutie s mojím budúcim šéfom sa takisto nedá 
zabudnúť. Začiatkom októbra 1939 mi z Rektorátu zatelefonovali, aby 
som odpoludnia o 14. hod. prišiel na Rektorát, že tam bude aj prof. 
Nábélek. Keď som tam prišiel, profesor už tam bol. Usmievavý pán 
v stredných rokoch, so šedivými vlasmi, sympatický na prvý pohľad. 
Prišiel pokladník Rektorátu a na stôl prepočítal 10.000 korún ako prvú 
dotáciu novému Botanickému ústavu. Pán profesor potvrdil svojím 
podpisom ich príjem a povedal mi: „Pane doktore, vemte si je k sobě, 
já pospíchám", podal mi ruku a odišiel. Ostal som ako drevený, pe
niaze som skrútil a dal do vrecka a ostali u mňa natrvalo. Celé toto 
stretnutie a príjem peňazí trvalo sotva päť minút. Až neskôr som spo

znal, že som sa na niekolko rokov stal v novom ústave pokladníkom, 
hospodárom, účtovníkom, plánovačom, nakupovačom nielen na Raj
skej ulici, ale aj potom po presťahovaní v ďalšej budove. Niekolko 
rokov sme spolupracovali, on ako správny vysokoškolský profesor sa 
plne venoval učeniu a vychovávaniu študentov, a agendu ústavu ne
chal mne. Keď mi pri prvom stretnutí v živote zveril do opatery a agen
dy desať tisíc korún, čo vtedy nebola malá suma, a potom mo|e 
vyúčtovania ani veľmi nekontroloval, pochopil som, že mi úplne dôve
ruje a ja som si za roky spolupráce jeho dôveru vážil a nesklamal. 

Personálie a to ostatné 
Celkom na začiatku - nazvem to „prazačiatok" - celý štáb Botanické

ho ústavu tvorili dve osoby: Profesor PhDr. František Nábélek ako šéf. 
a jeho asistent RNDr. Ľudovít Pastýrik. Po krátkom čase pribudol ako 
asistent Ing. Dr. Juraj Brižický (ruskej národnosti), ktorý viedol cvičenia 
pre poslucháčov lesníctva. A po čase zasa pribudol laborant Ján 
Ferjanec, ktorý mal na starosti práce s herbárom a oblasť lotografie 
a dokumentácie. O upratovanie sa starala manželka domovniVa. ktorá 
sa starala aj o Geografický ústav na tretom poschodí a o cely dom 
úradne nepatrila do nášho zväzku Celý pracovny štáb ustavu v plnom 
pracovnom nasadení tvorili 4 osoby. Treba připomenut že pro! Nábé
lek ešte nebýval trvale v Bratislave, ale obyčajne na sobotu a nedefu 
sa vracal k rodine do Brna. ktoré v tom čase bolo v zahraničí, v protek
toráte, a tam dostával vycestovacie povolenie 

Skromnému počtu pracovníkov zodpovedalo aj pnestoro.e a m.en-
tárne vybavenie. Profesor mal jednu malú miestnosť so stolom a sto
ličkou, dvaja asistenti a laborant takisto jednu miestnosť s jedným 
stolom a jednou stoličkou, ale mali sme telefón. Postupne sme sa 
zmáhali, takže sme mohli vykonávať, čo bolo potrebné. 

Predchádzajúcim užívateľom celého poschodia bola istá kultúrno-
ekonomická inštitúcia. Prednášky a cvičenia sa konali v jednej velkej 
miestnosti, kde boli dva dlhé stoly a okolo nich stoličky. Tu predchá
dzajúci užívateľ mával plenárky. Pri sťahovaní ich tam nechal, vraj si 
pre ne neskôr pošlú. Co sme my nevedeli a tešili sa, že pre začiatok 
pre pedagogickú činnosť to hlavné už máme. Lenže jedného dňa prišli 
špeditéri asi takto: „Šéfe, kde sú tie stoly, čo máme odviesť?" Túto pre-
kérnu situáciu som začal riešiť tak. že som hneď telefónom zavolal 
riaditeľa onej spoločnosti a presvedčil ho, že sme nový ústav novoza 
loženej Prírodovedeckej fakulty, že sme zatiaľ bez peňazí, ale čoskoro 
ich dostaneme, a apeloval som na jeho vlastenecké city až nakoniec 
ukázal svoju velkorysost a sám telefónom odvolal špeditérov a stoly so 
stoličkami nám ponechal do provizórneho užívania. Stoly tam ostali 
ešte aj vtedy, kecf sme sa my odsťahovali na novú adresu. 

V budove na Rajskej ulici 32/b našimi susedmi na treťom poschodí 
boli geografi. Považujem za potrebné lepšie zdokumentovať túto skutoč
nosť. O výchovu pedagógov-geografov pre stredné školy sa v rámci 
Filozofickej fakulty staral tzv. Geografický seminár. Citujem zo Zborní
ka I. (1965. str. 138): „Okolo roku 1935 sa Geografický seminár presťa
hoval na Rajskú ulicu. Roku 1940 sa stáva súčasťou novozriadenej Prí
rodovedeckej fakulty a premenúva sa na Geografický ústav vedený 
prof. Hromádkom. V roku 1942 má už dvoch asistentov (M. Lukniš 
a S. Fekete)." Práve profesorovi Hromádkovi a asistentovi RNDr. Mi
chalovi Luknišovi (neskoršie profesor a riaditeľ Geografického ústavu) 
patrí vďaka za to, že ako „starousadlíci" nám pomáhali preklenúť naše 
počiatočné ťažkosti, napr. sprístupnili nám ich fotografickú tmavú ko
moru. 

Ako dlho slúžil dom na Rajskej ulici potrebám Botanického ústavu? 
V Zborníku (1965, str. 183) je údaj: „Do čiastky budovy na Moskovskej 
ulici č. 2 presťahoval sa Botanický ústav. Vyučovanie v zimnom se
mestri 1940141 už prebiehalo v priestoroch na Moskovskej ulici." Kon
troverzný je citát z toho istého zborníka na str. 16: „Vedecké ústavy i de
kanát Prírodovedeckej fakulty SU v Bratislave začínali v šk r. 1941142" 
Podľa mojej mienky to mohlo byť asi takto: Každé sťahovanie sprevá 
dza dezorganizácia a chaos. Úradne sa otvorili brány na Moskovskej 
ulici, úradne sa začalo učiť, ale v skutočnosti celý proces sťahovania 
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a konsolidácie trval ešte aj v školskom roku 1940/41 a zatiaľ sme stále 
ostávali na Rajskej ul. 

Ešte o personáliách 
Dovolte autorovi tejto malej kroniky, aby v nasledujúcom texte použil 

divadelnú terminológiu: 

Prológ 
Keď je reč o personáliách v mladej Prírodovedeckej fakulte, nemôžem 

vynechať spomienku na rozhovor na Ministerstve školstva. Z dekanátu 
mi oznámili, že sa mám dostaviť na Ministerstvo školstva k šéfovi pre 
vysoké školy pánu Clementisovi (brat bývalého ministra zahraničia). 
Pri prijatí ma požiadal, aby som referoval o personáliách na Prírodo
vedeckej fakulte, ale najmä o Botanickom ústave. O tých štyroch pra
covníkoch, ktorí sme tam pracovali, sa mnoho povedať nedalo. Zrejme 
bol o mne už informovaný, a vraj ako ďaleko som už s napísaním 
a podaním habilitačnej práce na menovanie docentom. Odpovedal 
som mu, že na nej pracujem, ale je ešte ďaleko do dokončenia. Či by 
som to nemohol urýchliť, lebo nová fakulta potrebuje kvalifikovaných 
učiteľov. Sľúbil som mu, že aj vo vlastnom záujme mám to urýchliť, ale 
experimenty s rastlinami sa ťažko dajú urýchľovať, ak to nemá byť na 
škodu kvality. Znova zdôraznil svoj záujem o moju habilitáciu, čím sa 
prijatie skončilo. Nebolo mi jasné, načo bol tento rozhovor, dozvedel 
som sa to až po rokoch. 

Dramatická zápletka 
Odohrávala sa v čase vojny okolo roku 1940. Už som spomenul, že 

prof. Nábélek nebýval trvale v Bratislave, ale že na konci týždňa ces
toval za rodinou do Brna, ktoré v tom čase bolo v protektoráte, teda za 
hranicami a vycestovacie povolenie vydávali protektorátne úrady. Bolo 
to v čase vojny a pravidelné prekračovanie prísne strážených hraníc 
bolo kĺzanie sa na strašne tenkom ľade. Kontroly boli prísne a čo len 
malý priestupok hneď mal za následok odobratie vycestovacieho 
povolenia, v horšom prípade koncentračný tábor. 

Ak mám písať o personáliách v čase vzniku a prvých rokov činnosti 
Prírodovedeckej fakulty UK, považujem za potrebné vyplniť jedno vá
kuum v histórii Botanického ústavu, ktoré je v Zborníku I. (1965, str. 
16) nadhodené, ale nedokončené, v t o m  čase tajné. Týkalo sa infiltrá
cie, nasadzovania nemeckých profesorov a prednášateľov na sloven
ské vysoké školy. Citujem: „Ministerstvo školstva a národnej osvety 
v Bratislave sa obrátilo na Ministerstvo zahraničných vecí v záležitosti 
možnosti príchodu nemeckých profesorov na Prírodovedeckú fakultu 
SU v Bratislave. Týkal sa konkrétne obsadenia funkcie prednostu 

Botanického ústavu. V tom čase prednostom ústavu bol prof. Dr. Fr. 
Nábělek. Z príležitosti návštevy svojej rodiny v protektoráte pri návrate 
do Bratislavy protektorátne úrady odmietli prof. Nábělkovi vydaí cestov
né povolenie, a preto nemohol na Prírodovedeckej fakulte SU plnif 
svoje pedagogické povinnosti. V prípise Ministerstva školstva sa ďalej 
k tomuto prípadu uvádza, že bol jediným profesorom pre botaniku, je
diným spôsobilým skúšobným komisárom botaniky pri štátnych skúš
kach a rigorózach. V ďalšom sa Ministerstvo školstva bránilo proti 
pozvaniu nemeckých profesorov a prednášateľov tým, že písalo o asis
tentovi slovenskej národnosti, ktorý si z odboru botaniky pripravuje ha
bilitačnú prácu". 

To vákuum, ktoré bolo v onom čase tajné, je to, že tým utajovaným 
asistentom slovenskej národnosti, ktorý si pripravuje habilitačnú prá
cu, bol. RNDr. Ľudovít Pastýrik, teda ja. Habilitačnú prácu som podal 
až o pár rokov neskôr, ale v tom kritickom čase možno ako profesor
ská rezerva som natrvalo zablokoval príchod nežiaduceho zahraničné
ho prednášateľa na Prírodovedeckú fakultu. Zahraničný nežiadaný 
prednášateľ sa na Prírodovedeckej fakulte neobjavil a prof. Nábélek 
prednášal až do odchodu do dôchodku. 

Epilóg 
Vtedajšie riešenie tejto medzinárodnej zápletky s vážnymi dôsledka

mi pre slovenskú vedu a kultúru je v pokračovaní citátu:,Uvedený tlak 
zo strany nemeckej mal za následok, že boli urýchlene menovaní 
viacerí mladí učitelia profesormi, napr. na Prírodovedeckej fakulte SU 
a najmä na Slovenskej vysokej škole technickej." V zozname takto 
menovaných profesorov moje meno nebolo. Až roku 1947 po úspeš
nom habilitačnom konaní bol som menovaný docentom pre odbor 
fyziológia a biológia rastlín. Prezident republiky ma dňa 1. januára 
1952 menoval profesorom pre odbor fyziológia a biológia rastlín. Po 
obhájení doktorskej dizertačnej práce bola mi roku 1966 Vedeckou 
radou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
udelená vedecká hodnosť doktor biologických vied DrSc. V tom istom 
roku som sa stal riadnym profesorom. 

Doslov 
Velkú časť môjho života som venoval ovocným stromom a takto 

dokončím aj tieto spomienky. Vtedy v tridsiatom deviatom sme dostali 
do opatery kôstku, zasadili sme ju a od klíčenia sme ju piplali za ne
predstaviteľne krutých ekologických podmienok vojny. Vyrástol z r>e| 
životaschopný stromček. Rokmi sa rozkošatil, brali sme z neho vrúble 
na odchovanie nových stromov. Vyšľachtili sme nové kultivary. Priná
šajú dobré ovocie. 

Z oblasti vedy a výskumu 

Postavenie a perspektívy aplikovanej genlógie 
Úvod 

Geológia vznikla z potrieb praxe v súvislosti s vyhľadávaním a ťažbou 
nerastných surovín. V 17. a 18. storočí sa postupne rozvinula do ved
nej disciplíny. Koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia, ako 
odozva na nové požiadavky praxe, sa popri tradičnej ložiskovej geoló
gii, ktorá sa do značnej miery prekrýva so základnými geologickými 
disciplínami, najmä mineralógiou, geochémiou a štruktúrnou geoló
giou, postupne rozvinuli nové aplikované geologické disciplíny, ako je 
inžinierska geológia, hydrogeológia a aplikovaná geofyzika. Na Uni
verzite Komenského sa tieto začali rozvíjať v 50. rokoch a od svojich 
začiatkov sa napojili na moderné svetové trendy. Veľmi rýchlo potvrdili 
svoju životaschopnosť a opodstatnenosť riešenia technických problé
mov na báze prírodných vied. Dokumentuje to celý rad koncepčných 
materiálov, podkladov pre riešenie náročných a zložitých úloh praxe 
v oblasti stavebníctva, urbanizácie, vyhľadávania zdrojov podzemných 
vôd, ako aj racionálneho využitia územia a ochrany životného prostre
dia. Bol vydaný celý rad monografií a moderných učebníc, ktoré ovplyv
nili vývoj v aplikovaných geologických disciplínách na Slovensku. 
Uvedieme aspoň najvýznamnejšie. V ložiskovej geológii sú to napr. 
Varček, C.: Rudné ložiská. SPN, 1954, 167 strán; Kužvart, M. - Böhmer, 
M.: Vyhledávání a průzkum ložisek nerastných surovin. Academia, 
Praha, 1972, 429 str.; Kužvart, M. - Böhmer, M.: Prospecting and explo
ration of mineral deposits. Academia-Elsevier, Praha, Amsterdam, 
1978, 431 p. (2. vydanie v roku 1986); Zorkovský, V. - Čech, F. - Roz-
ložník, L. - Havelka, J.: Ložiská nerastných surovín a ich vyhľadávanie. 
Alfa, Bratislava, 1972, 451 str.; Rozložník, L. - Havelka, J. - Čech, F.-
Zorkovský, V.: Ložiská nerastných surovín a ich vyhľadávanie. Alfa, 
Bratislava, 1987, 451 str.; Kraus, I. - Kužvart, M.: Ložiska nerud. S NT L, 

Praha, 1987, 228 str.; Kraus, I. - Číčel, В.: Mineralógia a geológia. Alfa, 
Bratislava, 1988,183 str.; Oružinský, V.. 1993: Úvod do geológie ložísk 
rúd. Univerzita Komenského Bratislava, 1-132; Rojkovič, I., 1997: Rud
né ložiská Slovenska. Univerzita Komenského Bratislava 1-107; Roj
kovič, I., 1985: Rudná mineralizácia ultramafických telies Západných 
Karpát. Bratislava, Veda, 1-112. V inžinierskej geológii: Matula M.: 
Geológia a životné prostredie. Obzor 1979. 291 str.: Matula. M. -
Pašek, J.: Regionálna inžinierska geológie ČSSR. ALFA Praha. SNTL 
Bratislava 1986, 295 str.; Ondrášik, R. - Rybář. J.: Dynamická inžinier
ska geológia SNTL Bratislava 1991. 267 str.; Matula. M. - Hrašna. M -
Ondrášik. R. a kol: Inžinierskogeologická mapa Slovenska v mierke 
1: 200 000. SGÚ, GÚDŠ.KIG PRIF UK, 1989; Matula M : Geológia 
v územnom plánovaní a výstavbe. Príroda 1995. 213 str. V hydrogeo
lógii: Pospíšil, P. - Hulla J. - Šáro Š.: Využitie nuklidov v hydrogeológii 
ZT, závod Svornosť Bratislava, 249 str.; Melioris. Mucha. I. - Pospíšil. 
P.: Podzemná voda, metódy výskumu a prieskumu. ALFA Praha. 
SNTL Bratislava 1986, 429 str.; Mucha I. - Šestákov. V.: Hydraulika pod
zemných vôd 1987, ALFA Praha, SNTL Bratislava. 342 str. V apliko
vanej geofyzike: Viskup, J. - Janotka. V Prieskum prírodných zdroiov 
vo vzťahu k životnému prostrediu. Mapa seizmického rizika. Tíbreg. 
SGÚ, MŽP Bratislava 2000; Šefara. J. - Pašteka. R Attas geofyzikál
nych máp a profilov 1:50 000. MŽP Bratislava 2000 a ďalšie 

O významnej medzinárodnej spolupráci svedči aktívna učast našich 
odborníkov v medzinárodných organizáciách a cetý rad medzinárod
ných podujatí z poverenia medzinárodných organzácií. na ktorých prí
prave sa podieľali naše pracoviská. Za posledné roky môžeme spo
menúť 7. Medzinárodný kongres Landslide society ICLF v roku 1993 
a XXIX. Kongres medzinárodnej asociacie hydrogeologov v roku 1999 
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Intenzívny bol nástup geológie do riešenia problematiky tvorby a ochra
ny životného prostredia, do ktorej sa zapojili nielen aplikované geolo
gické disciplíny, ale našli tu uplatnenie všetky geologické disciplíny. 

Požiadavky na programy trvale udržateľného rozvoja často obsahujú 
aspekty týkajúce sa geologického prostredia. Je preto žiadúce, aby 
geológovia boli zahrnutí predovšetkým ako spolupracujúci experti 
v iných disciplínách. Tieto požiadavky sa týkajú: vody, nerastných su
rovín, pôdy, urbanizácie, ukladania odpadov, energie, zmierňovania prí
rodných katastrof, ale aj zmierňovania chudoby a výchovy. 

Očakávané trendy v najbližšom desaťročí 

Pre najbližšie desaťročie sa dajú predpokladať nasledujúce negatív
ne trendy pre trvalo udržateľný rozvoj (Mulder, Coldoni 1999): 
- rast populácie, 
- zvyšujúca sa urbanizácia, 
-vyčerpávanie zásob podzemnej vody, úrodných pôd, ropy a iných 

zdrojov, 
- rastúca chudoba. 
- Na pozitívnej strane môžeme zaznamenať: 
- zvýšené environmentálne povedomie a záujem o geovedy, 
- rastúci vývoj „čistých" technológií, 
- menej politického dogmatizmu, 
- zlepšujúcu sa cezhraničnú spoluprácu. 

Vedy o Zemi nemôžu vyriešiť všetky uvedené problémy, ale môžu 
poskytovať trojdimenzionálny a štvordimenzionálny (časovopriestoro-
vý) obraz pomerov pod povrchom, vrátane vlastností hornín a zemín 
a môžu poskytovať informácie o stave životného prostredia cez geo-
indikátory. Môžu tiež vytvoriť databázu pre simulovanie na modeloch. 
EIA a Pomocné rozhodovacie systémy sa stanú pravidelným nástro
jom pre rozhodovanie. 

V geológii sa dá očakávať záujem o prieskum na ložiská kovov a ener
gie vo velkých hĺbkach a to aj v takých končinách, ako je dno oceánu 
a územia s večne zamrznutou pôdou, perspektívne sa uvažuje dokon
ca aj s ťažbou na Mesiaci, čo si bude vyžadovať špeciálne technológie. 
Zvýšený záujem možno očakávať aj o netradičné suroviny. Príležitosti 
na uplatnenie sa dajú predpokladať aj pri sanácii architektonických 
pamiatok a v biogeochémii zaoberajúcej sa mikrobiologickou produk
ciou kovov v laboratóriách a v baniach. 

Zvýšia sa požiadavky na pitnú vodu v mestách a ich okolí. Vyčerpá
vanie obnoviteľných zdrojov, ako sú úradné pôdy, bude tiež námetom 
pre geovedcov. Bude to vyžadovať spoluprácu inžinierskych geoló
gov, hydrogeológov a environmentálnych geológov špecializovaných 
na pedológiu a prevenciu zosunov, geochemikov, geomorfológov 
a mineralógov špecializovaných na zmierňovanie degradácie pôd (ná
sledkom salinizácie, dezertifikácie atd.), ako aj geofyzikov pri sanácii 
kolapsoidných zemín, banských háld a odkalísk na nevhodných zákla
dových pôdach. Revitalizácia kontaminovaných pôd je veľmi aktuálna 
a bude pokračovať aj v najbližšej dekáde. Nové sanačné metódy zalo
žené na lepšom porozumení procesov kontaminácie, ale tiež bioche
mických charakteristik a procesov v podzemí (t.j. prírodnom zriedení), 
bude tiež poskytovať prácu pre environmentálnych geológov a geofy
zikov v nasledujúcich rokoch. Environmentálna a inžinierska geológia, ako aj aplikovaná geofyzika 
sa zúčastňujú pri prognóze hazardov, ich prevencii a sanácii násled
kov, čo spolu s hodnotením rizík sa tiež stane programom pre naj
bližšie roky. Vzrastajúca početnosť populácie predstavuje zvýšené 
riziko hazardov. Dá sa očakávať, že spoločnosti, organizácie i súkrom
né osoby, ktoré musia čeliť velkým stratám, sa budú so vzrastajúcim 
záujmom poisťovať proti takýmto rizikám. Z hľadiska tejto perspektívy 
poisťovacie spoločnosti budú potrebovať spoľahlivé informácie, do 
čoho budú zainteresovávať geovedcov. 

Zatiaľ čo v 20. storočí charakteristickým rysom bolo využívanie povr
chu a vzdušného priestoru, v 21. storočí to bude využívanie podzem
ného priestoru, v prvom rade v husto obývaných oblastiach. Velké 
oblasti budú sanované v pobrežných zónach a následky prírodných 
katastrof budú znižované poznatkami geovied. Prakticky orientovaní 
vedci o zemi budú vťahovaní do tohto vývoja. 

Informácia ako tovar 

Toto zainteresovávanie do vývoja však nebude také jednoduché. 
Bude si vyžadovať aktívny prístup samotných geológov. S nástupom 
systémových prístupov, systémového modelovania, informatiky v celo
spoločenskom dianí, sa začalo vo zvýšenej miere narábať s informá
ciami. Informácie sa stali tovarom a začali podliehať zákonom trhu. 
Miesto ucelených poznatkov vied nastúpil záujem o komplexné apli
kované poznatky vo forme informácií, ako vstupných údajov pre mo
delovanie a rozhodovanie. Zároveň vznikol tlak na zníženie ceny infor
mácií, čo ovplyvnilo aplikáciu nových efektívnejších metód výskumu, 
najmä zapojenie geofyziky. Vzrástli aj požiadavky na operatívnosť a fle
xibilitu informácie, čo znamená, že záujem je iba o pohotové a včasné 
informácie, ktoré odpovedajú na potrebné otázky podľa možnosti 

v kvantifikovanej forme. Dôležitá je tiež komplexnosť, názornosť a zro
zumiteľnosť informácie. 

V súčasnosti je potrebné zapájať sa tiež do prípravy nových metodík, 
technologických postupov a prípravy nových projektov. Zmeneným 
požiadavkám sa rýchlo prispôsobili najmä odborníci z aplikovaných 
geologických odborov. Pri spolupráci a prenikaní do najrôznejších od
borov je potrebné zvládnuť aj základy týchto odborov. Kedže odborov, 
v ktorých sa dá uplatniť, je veľa, dochádza v aplikovaných odboroch 
geológie k velkému rozptylu špecializovania jednotlivcov a malých 
skupín, čo spôsobuje problémy s citačnými ohlasmi a spomalenie 
kvalifikačných postupov. Zároveň sa stáva nutným zúčastňovať sa na 
rôznych konferenciách, sympóziách a workshopoch, za účasti odbor
níkov z rôznych oblastí vedy a praxe, ktoré sú akousi burzou informácií 
aj za účasti reklamy. 

Uvedený trend, sprevádzaný krátením dotácií na základný výskum, 
sa prejavil vo väčšine krajín sveta a hľadajú sa modely na riešenie 
vzniknutej situácie, pretože je jasné, že aplikovaná geológia nemôže 
existovať bez adekvátneho rozvoja teoretických disciplín. Vo väčšine 
krajín však aj naďalej potrebný základný výskum na univerzitách je 
zabezpečený zo štátneho rozpočtu formou grantov. V Anglicku za úče
lom zefektívnenia vedeckého výskumu dokonca došlo k sprivatizo
vaniu mnohých vedeckých inštitútov (Jetel, Grecula 2000). Pri súčasne 
platných predpisoch, ked univerzity sa nemôžu uchádzať o projekty 
priamo z rezortov a grantová agentúra disponuje malými finančnými 
prostriedkami, došlo k silnému obmedzeniu bádateľského výskumu 
a kedže sa rozpadli aj predtým silné prieskumné spoločnosti, ako 
tradiční odberatelia informácií aj z oblasti bádateľského výskumu, pre 
javila sa tendencia uplatňovania sa malých kolektívov a jednotlivcov na 
menších úlohách, čo síce vylepšuje finančnú situáciu pre další výskum 
a pomáha pri prenikaní do štruktúry spoločnosti, ale perspektívne ve
die k stagnácii celej geológie 

Nedá sa očakávať výrazneišia zmena v spôsobe financovania vedy 
na univerzitách, preto je potrebné aktívnejšie a konštruktívne reagova 
nie na vzniknutú situáciu Na trhu informácií sa dá uplatnit iba pomo
cou dobre fungujúceho marketingu, ktorý by sa zaoberal predvídaním 
potreby informácií, hľadaním efektívnych foriem ich uplatnenia a poho 
tového uzatvárania príslušných kontraktov V súčasnosti ie tato úloha 
ponechaná na katedry a jednotlivcov, čo však v konkurencii s profe 
sionálmi nepostačuje Preto je aktuálnou úlohou vytvorenie marketin 
gového manažmentu na sekcii, pripadne v rámci celých geovied. 
Zároveň je potrebná účinnejšia osvetová činnosť a prenikanie do ria
diacej infraštruktúry i zastupiteľských orgánov na ovplyvňovanie pove
domia o potrebe a možnostiach geológie pri riešení úloh spoločnosti, 
ako ich komentuje Hovorka (2000). 

Oblasť výučby a prípravy do zamestnania 

Útlm baníctva v celej Európe výrazne znížil možnosti zamestnania 
geológov. Oblasťou zvýšeného záujmu sa stala oblasť inžinierskej 
geológie a hydrogeológie a ochrana životného prostredia, ktoré sú 
však už plne obsadené kvalifikovanými pracovníkmi. Zároveň došlo 
k zvýšeniu počtu študentov. Len tí najlepší však majú šancu uplatniť sa 
v odbore. Podobný trend bol zaznamenaný aj v iných krajinách. V USA 
napríklad 1/3 absolventov sa uplatnila v iných oblastiach. V Anglicku je 
to asi jeden. Napriek tomu medzi absolventmi geológie takmer nieto 
nezamestnaných. Ako uvádza Mišik (1998), podobná situácia je v An
glicku, Francúzsku a Španielsku. Cituje Van Anděla, ktorý vysvetľuje 
široké uplatnenie absolventov geovied na iných postoch vysokou 
adaptabilitou, ktorú získali vyštudováním práve tejto disciplíny, kedže 
mimoriadne interdisciplinárna povaha geológie je obzvlášť vhodná na 
sprostredkovanie tých najvyšších foriem transferovateľnej obratnosti 
vo vyhľadávaní a hodnotení problémov, v rozhodovaní a schopnosti 
spolupracovať. Tieto želateľné schopnosti sa nedajú rozvíjať samy 
osebe, ale iba nacvičiť na predmete adekvátnej komplexnosti, akým 
sú geologické vedy. Na zvýšenie adaptability absolventov sa však v ra
de krajín hľadajú nové formy výučby. Snáď najodvážnejší sú v Kanade, 
kde v bakalárskom štúdiu polovica kurzov je geologických, štvrtina je 
venovaná základným vedným disciplínám, ako je matematika, fyzika, 
chémia a biológia, a štvrtina je voliteľná prevažne z humanistických 
predmetov. Upúšťajú od podrobného štúdia predmetov ako je minera
lógia, paleontológia a stratigrafia. v ktorých je vela memorovania a mies
to nich zavádzajú komplexné predmety, ako Systém vied o Zemi, Kon
štitučné materiály Zeme a aplikované predmety s procesným prístupom 
(Miller. Wiliams (2000). 

Perspektívy geológie sú v poskytovaní operatívnych a komplexných 
informácií o abiotickej zložke prírody, v spolupráci na príprave nových 
metodík, projektov a technológií na účinný monitoring a potrebnú úpra 
vu geologického prostredia v súčinnosti s inými vednými i nevednými 
odbormi. 

Prof. RNDr. Rudolf Ondrášík, DrSc. 
Katedra inžinierskej geológie, Prírodovedecká fakulta UK 

(Prednáška odznela v rámci osláv 60. výročia PRIF UK dňa 7. 11. 2000) 
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K situácii študentov so sluchovým postihnutím 
na vysokých školách 

Štandardné pravidlá pre vytváranie rovnakých príležitosti pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré boli prijaté na 
85. plenárnom zasadnutí OSN 20. decembra 1993 a ku ktorým sa pripojila aj vláda našej republiky, stanovujú predpoklady pre 
ich úplnú integráciu. Jedným z predpokladov je pravidlo č. 6 - a to vzdelávanie. V dokumente sa píše: „Štáty by mali uznat 
princíp rovnakých možnosti na získanie základného, stredného a vysokoškolského vzdelania pre zdravotne postihnuté deti, 
mládež a dospelých v integrovanom prostredí. Mali by zabezpečiť, aby vzdelávanie osôb so zdravotným postihnutím bolo 
pevnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho systému." Právo študovať na vysokej škole pre týchto občanov vyplýva aj z Charty 
ľudských práv, Ústavy SR a iných právnych noriem. 

Na základe týchto materiálov, ale aj všeobecnej 
tendencie integrovaného (inkluzívneho) vzdeláva
nia detí a mládeže s postihnutím, by mali byť 
vytvárané podmienky na ich štúdium aj na vyso
kých školách. Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej 
pomoci a vytvorenie inštitútu osobného asistenta 
napovedá, že môžeme očakávať zvýšený záujem 
o štúdium tejto skupiny uchádzačov, čo považu
jem za veľmi správne. Problematike vzdelávania 
študentov s postihnutím na vysokých školách sa 
venuje pozornosť vo väčšine štátov Európy a je a] 
súčasťou politiky Európskeho parlamentu. 

Aj naše vysoké školy absolvovali študenti s pos
tihnutím. V minulosti, vo väčšine prípadov, to bolo 
hlavne vďaka podpore najbližších príbuzných 
a dobrým vzťahom so spolužiakmi a pedagógmi. 
Neboli, a do dnešného dňa nie sú exaktne de
klarované princípy pomoci, a viacerí z nich sa na 
vysoké školy hlásili opakovane, pretože prevláda
la „akási obava" z prijatia študenta s postihnu-tím. 
Nazdávam sa, že najhoršia situácia panovala 
práve v oblasti osôb so sluchovým postihnutím. 
V oveľa väčšej miere sme sa stretávali a ešte stále 
stretávame s absolventmi, ale aj študentmi vyso
kých škôl, ktorí sú zrakovo alebo telesne pos
tihnutí. Sluch je totiž dôležitým prostriedkom pre 
prísun informácií - takmer každý komunikuje ver
bálne. Ľahko sa teda môže stať, že osoba so 
sluchovým postihnutím je vo vzdelávacom pros
tredí v porovnaní s počujúcimi znevýhodnená, a to 
najmä pri skupinových diskusiách. Na druhej 
strane väčšinová spoločnosť ešte stále má (a asi 
vždy bude mať) tendenciu podľa úrovne, zrozu
miteľnosti hovorenej reči hodnotiť aj intelektové 
danosti jedinca a na základe tohoto kritéria sú po
tom práve osoby so sluchovým postihnutím často 
posudzované negatívne. 

Sluchové postihnutie má jednu výhodu, ktorá je 
zároveň jeho najväčšou nevýhodou, a tou je jeho 
neviditeľnosť. Dokiaľ človek nezačne rozprávať, vô
bec nevieme, že má poruchu sluchu, čo prav
depodobne vedie aj k jej podceňovaniu. 

Pod pojmom osoba so sluchovým postihnutím 
si najčastejšie predstavíme človeka, ktorý používa 
posunkový jazyk a podľa nás vôbec nič nepočuje. 
Ale len malú skupinu tvoria nepočujúci s úplnou 
stratou sluchu. Treba si uvedomiť podstatný roz
diel medzi ľuďmi, ktorí sú prelingválne nepočujúci, 
čo znamená, že stratili sluch ešte skôr, než sa na
učili hovoriť, a tými, ktorí stratili sluch v neskoršom 
období života - postlíngválne nepočujúci. Preling
válne nepočujúci si obyčajne ťažšie osvojujú ho
vorený a písaný jazyk, nakolko toto osvojovanie sa 
vo všeobecnosti zakladá na počúvaní hovoreného 
slova. V dospelosti môže byt ich hovorený jazyk 
menej rozvinutý, a teda môžu uprednostňovať po
sunkový jazyk. Hovorená reč mnohých nepočujú
cich alebo nedoslýchavých znie nezvyčajne, alebo 
je ťažko zrozumiteľná. Ako sme už spomenuli, na 
základe zrozumiteľnosti ich rečového prejavu však 
nemožno posudzovať ich znalosť jazyka alebo in
teligenciu. 

Situácia na našich vysokých školách bola dlho 
charakteristická tým, že sme sa stretávali len 
s postlingválne nepočujúcimi a nedoslýchavými 
študentmi. A ž  v polovici 90. rokov sa začalo ho

voriť o prelingválne nepočujúcich a niektorí z nich 
už aj absolvovali vysokú školu. Pravdepodobne to 
bolo spôsobené aj tým, že postlingválne nepo
čujúci a nedoslýchaví študenti využívajú vo väč
šine prípadov načúvacie prístroje. Tie ale nekom
penzujú stratu sluchu do takej miery, ako napr. 
korigujú okuliare krátkozrakosť. Načúvacie prístro
je zosilňujú všetky hlásky rovnako, vrátane okolitého 
hluku, čo spôsobuje určité problémy. Nepretrži
tý prítok bezvýznamného hluku sprostredkovaný 
načúvacím prístrojom môže pôsobiť na niektorých 
ľudí veľmi vyčerpávajúco. 

Problémy zdravotne postihnutých študentov, 
sluchovo postihnutých nevynímajúc, možno veľmi 
zjednodušenie rozdeliť na tieto oblastí: 

1. prístup k vysokoškolskému štúdiu (výber štu
dijného odboru a vlastné prijímacie konanie), 

2. vlastné štúdium. 
V tomto príspevku sa nebudeme venovať prvé

mu okruhu, ale zameriame sa na vlastný priebeh 
štúdia u tých uchádzačov, ktorí boli úspešní v pri
jímacom konaní. Ako som už spomenula, slucho
vé postihnutie nie je vidieť, týchto študentov bolo 
vždy menej a preto aj my vysokoškolskí učitelia 
sme často v rozpakoch, čo táto skutočnosť pre 
nás znamená. Nazdávam sa, že samotný študent 
so sluchovým postihnutím musí so svojím problé
mom oboznámiť krúžok a pedagógov, čím sa pre
díde mnohým nedorozumeniam a nepríjemným 
situáciám. Často pomôžu základné informácie pre 
pedagógov o dôsledkoch sluchového postihnutia 
vo vyučovacom procese, preto z tejto problema
tiky niektoré uvádzam: 

- Hovorte vždy tvárou k študentovi a vyslovujte 
zreteľne. Pokúste sa zachovávať prirodzený ryt
mus reči a nekričte, on vás aj tak nebude lepšie 
počuť. 

- Vaše ústa a tvár - ako dôležité pomôcky na od
zeranie - nesmú byť zakryté rukami alebo inými 
predmetmi, napr. poznámkami k prednáške. 
Ideálne je, ak muži nemajú bradu a mohutné 
fúzy. 

- Usilujte sa počas rozprávania nechodiť po miest
nosti a prestaňte rozprávať, ak sa otočíte tvárou 
k tabuli alebo k obrazovke. 

- Dôležité je aj osvetlenie miestnosti. Uvedomte si, 
že ak študenti pozerajú film, sluchovo postihnutí 
vaše sprievodné slovo nepočujú, buď je tam 
tma, alebo pri vnímaní televíznej obrazovky sa 
nemôžu pozerať aj na vás. 

- Ľudia, ktorí používajú oči, aby „počuli", nie sú 
schopní zapisovať si poznámky alebo čítať roz
dané texty súčasne s odzeraním z úst. 

- Ak sa na hodine zúčastňuje tlmočník posun
kového jazyka, ocení, ak dostane poznámky 
k prednáške a pracovné texty vopred, môže totiž 
zabezpečiť hladší priebeh prednášky. 

- Pre študentov so zvyškami sluchu je dôležitá 
akustická kvalita miestnosti a preto okolitý hluk 
môže spôsobovať ťažkosti, ktoré znemožňujú 
študentovi sa zúčastnit diskusie (napr. kosenie 
trávy pod oknami, hlučná premávka). 

- Skupinová práca je často pre nepočujúcich 
problematická nakolko nedokážu rozlíšiť, kto prá
ve hovorí resp. koho majú odzerať. Členovia sku

piny by si mali zvyknúť naznačovať gestom, že 
začali rozprávať. Ďalšou možnosťou je, že pred
nášajúci alebo vedúci seminára ukáže na hovo
riaceho. 

- Pri oboznamovaní sa s novou slovnou zásobou 
(nové odborné termíny, cudzie mená a priezvis
ká) treba myslieť na to, aby boli napísané, pre
tože nie je možné odzerať neznáme slová. 

- Je ťažké odzerať, keď nepoznáme kontext Čím 
má prednáška lepšiu štruktúru, tým ľahšie sa dá 
pochopiť. 

- Ak je prítomný tlmočník, oslovujte študenta, nie 
tlmočníka a pozerajte pritom na študenta, aby 
ste dali najavo, že beriete na vedomie názory 
študenta vyjadrené prostredníctvom tlmočníka. 
Ak práve nerozprávate priamo na tlmočníka, sprá
vajte sa, akoby tam nebol. 

- Tlmočenie je vyčerpávajúca práca a nie všetky 
odborné termíny sa v posunkoch vyskytujú. Tl
močník môže preto v určitých situáciách použí
vať aj písanie. 

- Na/väčším problémom, na ktorý títo študenti po
ukazujú. sú „náhodné informácie". Študent si ich 
nevie zakomponovať do kontextu a preto mu aj 
„utečú". Nevie napríklad, že budúci seminár bu
de písomka, na ktorú sa treba pnpraviť, pretože 
ste to povedali v rámci prednášky. 

Väčšina študentov so sluchovým postihnutím, 
s ktorými som bola osobne v kontakte, považovali 
za najväčší problém práve neznalosť základných 
pravidiel komunikácie s nimi, nepochopenie dôsled
kov sluchového postihnutia v reálnom živote a ne
dostatok študijnej literatúry. Ďalším problémom, 
ktorý budeme musieť v blízkej budúcnosti riešiť, je 
príprava dostatočného množstva kvalitných tlmoč
níkov posunkovej reči. 

Nazdávam sa, že pre štúdium všetkých zdra
votne postihnutých na vysokých školách je pot
rebné prijať určité zásady. V súčasnosti by sa ma
la využiť možnosť pri koncipovaní nového zákona 
o VŠ. Je úplne prirodzené, že vzhľadom na svoje 
postihnutie bude každej kategórii určitá oblasť 
nedostupná ale ostáva široká škála možností, v kto
rých sa môžu uplatniť. 

Zdá sa, že veľmi dôležitá je konkrétna skúsenosť 
s určitým postihnutím. Ak išlo o „dobrého študen
ta", sme otvorenejší pri akceptovaní ďalšieho, ak 
nie, máme vo zvyku túto skúsenosť generalizovať 
na celú populáciu postihnutých. 

Myslím si. že naša fakulta je v tejto oblasti špeci
fická. Študuje sa tu špeciálna pedagogika a preto 
by sa u nás mali vytvárať možnosti aj pre vyso
koškolské štúdium postihnutých. Máme smernicu 
na postup pri prijímaní týchto študentov, ale cel
kom prirodzene aj my narážame na problémy, 
ktoré sú objektívneho, ale aj subjektívneho charak
teru. Napnek tomu. že si uvedomujem, že štúdium 
zdravotne postihnutých na vysokých školách je 
úzko zviazané aj s finančnými prostriedkami, mys
lím si, že sú oblasti, ktoré sa dajú nešiť aj v súčas
nosti, ale súvisia s uvedomením si zakladného 
faktu: zajtra to môžem byť j a  moje diefa. alebo 
môj blízky, ktorí sa dostanú do tejto situácie 

PaedDr. Darina Tarcsiova. PhD 
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Prednáška Dr. Otta von Habsburga, medzinárodného prezidenta Paneurópskej únie, 
ktorá sa uskutočnila dňa 22. mája 2001 na Univerzite Komenského v Bratislave 

Dr. Otlo von Habsburg: Niektoré aspekty rozširovania Európskej únie 
Magnificencia, excelencie, páni profesori, vážené dámy a páni, 

predovšetkým by som sa chcel poďakovať za pozvanie a vyjadriť potešenie, 
že môžem s vami hovoriť o probléme, ktorý mi leží na srdci. Európska otázka 
je otázkou budúcnosti našej kultúry a existencie. Viackrát som mal vo svo
jom dlhom a často búrlivom živote príležitosť vidieť Európu z dialky a vlastne 
toto odlúčenie mi pomohlo poznať, čo pre nás Európa znamená, a práve preto 
som sa stal Európanom. 

Uplynulé desaťročia boli plné napätia a my všetci sme nepochybne zažili 
veľmi búrlivé doby. Dospeli sme, každý z nás inou cestou, do doby zásad
ných zmien, kedy je našou úlohou ochrániť večné hodnoty a zároveň hľadať 
formy, ktoré nám aj pre budúcnosť umožnia uchovať si to vzácne duchovné 
a kultúrne dedičstvo, ktoré je základným bohatstvom nášho kontinentu a ktoré 
jasne deklaruje aj táto univerzita. 

Jedným z významných prvkov kultúrneho bohatstva vašej krajiny je rôzno
rodosť jazykov a národov, ktoré tu žijú. Tá umožňuje, aby ste ako národ, ktorý 
dlhú dobu nemal vlastný štát, si ho vybudovali už z pohľadu perspektívnej 
Európy. Máte pred sebou velkú budúcnosť, no i velké záväzky, ale prirodze
ne popri tom nielen váš vývoj sprevádza aj to, čo znak čínskeho písma ozna
čuje ako kríza Čínske písmo nemá písmená ako náš jazyk, je to oveľa premys
lenejší systém ako ten náš, a znak pre krízu pozostáva z dvoch subznakov: 
jeden znamená velké ťažkosti a druhý velké možnosti. 

Dospeli sme teda do doby velkých ťažkostí a velkých možností a to viedlo 
k velkým zmenám. Ak človek dosiahne určitý vek - ja mám 88 a onedlho bu
dem mať 8 9 - a  potom sa obzrie späť na cestu, ktorú prešiel, tak zistí, že prežil 
hádam už všetko, čo sa dalo. Čo je základom týchto neuveriteľných zmien? 

Po prvé, kedysi zohrával velkú rolu priestor. 
A priestor sa v poslednom období neuveriteľne zmenil. Osobne sa pamä

tám na doby, kedy bola Amerika od nás vzdialená 6 až 8 týždňov - tolko 
času na cestu potrebovala loď. Dnes, ak ste na to dosť blázniví, môžete letieť 
ráno tam a večer opäť naspäť. Budete síce riadne unavení, ale je to reálne. 

Ďalej disponujeme informáciami, máme celosvetovú televíziu Udalosť, kto
rá sa odohráva na Ďalekom východe, sa v tom istom čase odohráva v obý
vačkách všetkých ľudí, ktorí majú televizor, a to bude mať čoskoro väčšina 
obyvateľstva Vplyv každej udalosti je omnoho väčší, ako tomu bolo ešte 
prednedávnom. A nesmieme zabúdať na to, že napr. u nás - a nie ja tomu 
tak dávno, sto rokov v histórií nie je tak veľa - bolo možné v rámci jednej de
diny vyprodukovať všetko, čo ľudia potrebovali. Ešte na začiatku 2. svetovej 
vojny Adolf Hitler tvrdil, a tentoraz oprávnene, že Nemecko môže byť eko
nomicky sebestačné. A aj to po štyri roky zvládalo. Dnes je to nemysliteľné. 

V skutočnosti existuje len jedna cesta, ako môžeme na svete prežiť: Ak 
sme pre nášho suseda rovnako životne dôležití, ako je on pre nás. 

V kronikách dejín ľudstva často čítame o sťahovaní národov. Ale veď tento 
jav poznáme i dnes! Našťastie nie ako dôsledok vojnových udalostí, hoci 
tento pohyb národov spôsobuje dosť konfliktov. Ak dnes pôjdete na želez
ničnú stanicu, najmä vo velkých mestách a poobzeráte sa tam, zistíte, že 
velké percento prítomných má inú farbu pleti, ako obyvateľstvo, ktoré v mes
te žije. Nedávno som to zažil na hlavnej stanici v Mníchove a urobilo to na 
mňa velký dojem. Kým kedysi sa všetky deti otočili za černochom, ktorý 
prešiel okolo, dnes to berú ako absolútne normálnu súčasť všedného dňa 
Jednoducho zmenili sa naše postoje k tomu, čo v minulosti viac alebo menej 
ovplyvňovalo náš život. A že to malo vplyv aj na politiku, že to viedlo k na
pätiu, k rizikám, ku krízam, to je vlastne prirodzené. A to je to, čo pre nás 
v Európe, na tomto relatívne malom kontinente v porovnaní napr. s obrov
skou Áziou, predstavuje citeľnú výzvu. 

Počas 2. svetovej vojny som bol v Amerike. Mali jasné predstavy o budúc
nosti, bolo vidieť, že formujú superveľmoc. My stojíme vlastne pred tým istým 
problémom, ako stála svojho času Rímska ríša. Gréci bezpochyby vysoko 
predčili Rimanov, ale nevedeli sa zjednotiť, a preto v dejinách nemohli zohrať 
takú úlohu, ako Rimania. 

Dnes je úloha Európy, ktorá bola kedysi dominantná spochybnená Okrem 
toho žijeme v dlhodobej vojnovej perióde, no dúfam, že už na jej konci, to 
však závisí od nás. V zahraničnej politike sme stratili schopnosť uzatvárať 
mier. 19. storočie bolo mierovým storočím, preto mohol nastať tak neuveriteľ
ný pokrok. O toto mierové storočie sa zaslúžila politika Viedenského kon
gresu, kde bol stanovený princíp trvalého mieru, ktorý platil pre všetkých -
víťazov aj porazených. Dôležité vtedy bolo, že do Viedne bol pozvaný aj 
zástupca porazeného Francúzska, a mal také isté práva, ako víťazi. Teda do 
mierového diela boli zapojení aj porazení a obyvateľstvo bolo zbavené toho 
hrozného strachu, ktorý nebol o nič menší, ako u nás po 2. svetovej vojne. 
A na to sa, žiaľ, v dnešnom storočí zabúda. 

V 20. storočí sa podpísali rôzne mierové dohody, ale všetky mali rovnaký 
charakter. Porazeného sa nikto na nič nepýtal. Predložili mu dokument, kto
rý musel podpísať pod hrozbou rôznych trestov. Nebol zapojený do mie
rového procesu, necítil sa teda byť vnútorne viazaný, a preto strach pred 
víťazmi pretrvával. Tým sa schopnosť dosiahnuť mier sústavne spochyb
ňovala Dokazuje to skutočnosť, že časový odstup medzi 1. a 2. svetovou 

vojnou bol veľmi krátky a odstup medzi 2. svetovou vojnou a studenou 
vojnou, čo bola vlastne tretia svetová vojna, trval maximálne dva roky, teda 
tiež veľmi krátko. A tak si prirodzene musíme položiť otázku, ako je možné 
dosiahnuť trvalý mier, od ktorého závisí aj ekonomický rozvoj. 

To, že najväčší pokrok bol dosiahnutý v druhej polovici 19. storočia a v pr
vom desaťročí dvadsiateho storočia, za to vďačíme skutočnosti, že sa náro
dy vtedy cítili bezpečne, mohli sa dlhodobo ekonomicky rozvíjať, plánovať 
budúcnosť, čo o dnešku vôbec nemožno tvrdiť. Aj keď v oblasti techniky do
sahujeme obrovské pokroky, ten vnútorný mier, charaktenstický pre druhú 
polovicu 19. storočia, ten nám chýba. 

A k tomu pribúdajú javy, ktoré dnes zahŕňame pod pojem globalizácia. • 
Väčšina ľudí však nevie, čo sa za týmto pojmom skrýva, ale domnievajú sa, 

že globalizácia znamená velké ohrozenie ich existencie. Pred štrnástimi dňa
mi som zažil dvojnásobnú rozkoš. Univerzita v Mníchove pripravila výstavu 
o genocíde a ja som mal byť pri jej otvorení ledným z rečníkov Zrazu sa tam 
objavili divoké postavy a kedže sa nik nepostaral o ochranu sály. obsadili 
celú tribúnu, urobili rozruch a celé podujatie prakticky zničili. Na jednej 
strane som prežíval tichú radosť, pretože som omladol o mnoho desaťročí 
V roku 1967, kedy som sa zúčastňoval na mnohých podobných zhromažde
niach. všetky boli atakované takými „peknými" osobami, a i keď to bol veľmi 
pohnutý zážitok, cítil som sa zrazu oveľa mladší, keď som po tridsiatich ro
koch opäť zažil to isté. A skutočne som sa aj ohromne pobavil. 

Ale na druhej strane, ten knk proti globalizácii bez toho. že by ti ľudia vlast 
ne vedeli, čo to globalizácia je, bol príznačný Pretože faktom |e, že ak člo
vek obsahu pojmu globalizácia rozumie, tak vie. že sa tento proces neda 
zastaviť. Vyplynul zo súčasného technického vývoja - napr z informačných 
technológií, zmenšovania priestoru, jednoducho |e tu Treba však pochopil 
jednu vec: tento proces sa dá zvládnuť len Hedy. ak ho pnjmeme a nebu
deme pred ním zatvárať oči a nariekať, ale pokúsime sa ho nadiť A som 
presvedčený, že ho nadiť dokážeme A pre Európu je rozhodujúce a aô*e.' 
té, aby sa v zásadnei politike, ale aj v politike jednotlivých štátov našli cesty 
ako ho riadiť. 

č o  sa týka našich štátov - k tomu len stručne naše štáty prechadzaju prud
kým vývojom, preberajú úlohy, ktoré nie su schopné zvládnuť Star ujeme sa. 
že byrokracia stále rastie Rastie však preto, lebo si štal osvojuje utoty na More 
nestačí. Vzniká stále viac pracovných miest ktoré su v zasada nezmy sein* 
a to naše ťažkosti ešte zväčšuje. 

A okrem toho - pozrite sa na celú štruktúru moci. Mnohí z vás sú iste 
právnikmi a presne vedia, že dnešná idea vnútornej výstavby štátu spočíva 
v tom, že existujú tri moci: legislatíva, exekutíva a súdnictvo. V skutočnosti 
tieto tri moci už dávno nie sú mocami. Dnes existuje to, čo na základe 
nedostatku vhodnejších pojmov nazývame „moc kultúry". V súčasnosti tak
mer rozhodujúcu moc majú médiá. Všimnite si, čo dokážu vyprodukovať, 
a nie je to spojené, ako v iných prípadoch, so zodpovednosťou a hrozbou 
sankcií. Teda celá konštrukcia našich štátov kladie otázku, čo je možné 
v tejto situácii robiť. 

Pre nás Európanov je bezpochyby prioritou vytvoriť Európu. A tu musíme 
samozrejme konštatovať, že sa nachádzame v situácií, ktorá nie je bez rizika. 
Po prvé, po studenej vojne sme ešte stále nezvládli viacero problémov. Stačí 
si otvoriť dnešné noviny. Čo sa napríklad deje v Macedónsku, čo prichádza 
z Kosova, čo sa možno zajtra objaví v Čiernej hore. 

Často sa hovorí, najmä ak niekto žije na najbezpečnejšom mieste západ
nej Európy, že to je všetko vina „tých zlých balkánskych národov". Kto má 
s tamojšími národmi do činenia vie, že nie sú lepší ani horší ako ľudia žijúci 
na Západe. Ale nanútili im štruktúru, ktorá je explozívna a dnes sa od nich 
očakáva niečo, čo vôbec nevedia poskytnúť. Priraďme k tomu to nové slovo, 
ktoré asi niektorých z vás šokuje, ale dnes existuje aj niečo také, čo sa na
zýva „eurodemokratúra". 

Keď vidíme napríklad v Bosne, aké práva si vyhradzujú medzinárodné sily. 
ako sa správajú k obyvateľstvu - to nemôže dobre skončiť. Cudzia správa 
v Bosne dnes zaobchádza s ľuďmi tak, ako sa zaobchádzalo v 19. storočí 
s černochmi. To u týchto starých kultúrnych národov, Chorvátov a moslimov, 
ale aj u Srbov vyvoláva reakciu, ktorá je výslovne nepríjemná a zlá. Musíme 
mať teda jasno v tom, že je v týchto krajinách potrebné presadiť princípy de
mokracie a nie demokratúry, ktorá vytvára všetky možné satrapie, neschop
né fungovania. 

Napríklad spochybňuje sa právo na sebaurčenie. Po 1. svetovej vojne tiež 
existoval slogan o sebaurčení - nebolo to síce sebaurčenie, ale slogan tu 
bol. A malo to katastrofálne následky. Dnes je situácia úplne iná. Ak národy 
majú byť prijaté do EÚ, tak môžu svoje právo na sebaurčenie uplatňovať 
v rámci tejto Únie, pretože to nesúvisí s hospodárskymi konzekvenciami ako 
po 1 svetovej vojne. Dnes máme príležitosť vytvoriť fjolitickú decentralizáciu 
pod strechou EÚ, čím národy získajú možnosť vyriešiť určité politické problé 
my, doteraz neriešiteľné. Prirodzene, máme aj úlohu starať sa trochu viac 
o naše prostredie. A teraz nehovorím o životnom prostredí v zmysle strany 
zelených, to je tiež vážny problém, ale čisto o našom politickom prostredí, 
ktoré má rozhodujúci význam a o ktoré sa staráme príliš málo 
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Európska únia je dnes skutočnou ekonomickou veľmocou, ale politicky 
ostala trpaslíkom. EÚ nemá zahraničnú politiku, i keď o nej hovorí. Bolo síce 
prijaté uznesenie o zahraničnej politike EÚ, dokonca má aj orgán pre zahra
ničnú politiku, ale na špici tohto orgánu stoja dve osobnosti a ešte k tomu 
vynikajúce osobnosti, ktoré sa však nevedia dohodnúť. Na jednej strane je 
pán Chavier Solana a na druhej bývalý britský komisár v Hongkongu pán 
Christopher Patten. Obaja sú dobrí a schopní ľudia, ale nekoordinujú svoju 
činnosť, a preto to nefunguje. 

Takže nám chýba zahraničná politika, ktorú by sme nutne potrebovali a to 
i z hľadiska rozširovania EÚ. Už dlho sa o tomto rozšírení hovorí a niečo sa aj 
dosiahlo. Na druhej strane však počúvame protiargumenty niektorých európ
skych vlád a boh vie, že je ich dosť, ktoré jednoducho nesedia. 

Uvediem jeden z týchto argumentov, ktorý sa teraz často používa: „Čo sa 
stane so slobodným hospodárstvom 15 štátov EÚ, keď pripustíme voľný po
hyb osôb z nových členských štátov, ktoré nás potom ako vlna zaplavia a spô
sobia nám ťažkosti?" 

Dvadsať rokov som sa týmto problémom zaoberal ako spravodajca Európ
skeho parlamentu pre rozšírenie EÚ, a to už dávno predtým, než padla že
lezná opona. Vtedy išlo predovšetkým o prijatie Španielska a Portugalska do 
EÚ. Bol som členom nielen zmiešaného výboru Španielsko - EÚ, ale aj 
členom zahranično-politického výboru. Pred prijatím týchto krajín sa ku mne 
deň čo deň valili zástupy z môjho volebného obvodu v Nemecku, z odborov, 
Zväzov priemyslu, len aby mi povedali, že tomu treba zabrániť, pretože nás 
potom zaplaví vlna Španielov a hladujúcich Portugalčanov a čo sa stane 
s našim trhom práce. Vydržali sme a presadili sme sa. 

A po pol roku po vstupe tí istí ľudia, ktorí pred tým u mňa nariekali a žiadali 
ma, aby som tomu zabránil, prišli ku mne a povedali: „Pán poslanec, čo sa 
deje, kde sú naši Španieli?" 

Jednoducho im nedošlo, že Španieli, akonáhle získali vyhliadku na to, že 
budú môcť poriadne fungovať vo vlastnej krajine, samozrejme radšej chceli 
pracovať pod andalúzskym slnkom, ako v hmle Porúria. A odišli 

Som presvedčený, že sa opäť stane presne to isté. Stačí sa pozrieť na si
tuáciu v takzvaných oblastiach osmózy - teda v zmiešaných oblastiach na hra
niciach medzi krajinami EÚ a nečlenskými krajinami - najmä to možno teraz 
pozorovať na západe Maďarska: prvý raz z EÚ, z Rakúska, prišlo do Maďarska 
viac Rakúšanov, ako Maďarov do Rakúska. Celá táto diskusia o vlne utečen
cov, hospodárskych utečencov, je absolútne bláznivá. Vymyká sa akýmkoľ
vek skúsenostiam, ktoré až dodnes máme. Samozrejme, že musíme dávať 
pozor na to, aby vývoj prebiehal organicky. Je však životu nebezpečné, aby 
sme v prípade takéhoto historického vývoja a záujmov, proces odsúvali. 

Zoberme si napríklad naše vzťahy k Rusku a k Pobaltiu. Boli doby, kedy sa 
prijatie pobaltských krajín do transatlantických štruktúr dalo uskutočniť z jed
ného dňa na druhý. V období, keď bola v Rusku Gajdarova vláda boto 
rozšírenie NATO ako aj EÚ možné. Potom sa to odsunuto, a to na základe 
všetkých možných, i veľmi malých hospodárskych argumentov. Dnes to ešte 
nie je nemožné, je to však nesmierne ťažké. A obávam sa, keď situáciu hod
notíme vecne, že o tri, štyri roky to bude už celkom nemožné. 

Rozšírenie EÚ je pre nás životne dôležitou otázkou. Pretože čím ďalej na 
východ posunieme zónu Európy, tým viac bude bezpečnejšia stredná a zá
padná Európa. Ak to budeme odsúvať, môžeme sa dostať do kritickej situá
cie - a to musíme mať stále na pamäti. 

Samozrejme, že treba zároveň reformovať EÚ, a to je skutočne ťažká vec. 
Kandidátske krajiny sú na vstup z väčšej časti pripravené. Nemajú problémy. 
Problémy však máme my. Máme Európsky parlament, ktorý má dnes 635 čle
nov. Kto pozná dejiny parlamentov, vie, že keď má parlament približne 600 ale
bo viac členov, nie je to už parlament, ale hlasovací stroj. Musíme teda drastic
ky zredukovať počet poslancov. Ak to je možné v USA, kde vládne 360 členná 
snemovňa reprezentantov, tak to musí byť možné aj u nás. Nie je nás predsa 
viac, je nás asi tolko ako Američanov. 

Európska komisia je príliš velká. Potrebujeme exekutívu, ale počet jej čle
nov je tiež potrebné zredukovať. A Písmo sväté tiež nepíše, že potrebujeme 
bezpodmienečne dvoch komisárov pre velké štáty - to, našťastie, zdá sa, 
onedlho už nebude - a jedného pre každý malý štát. Prečo nemôžeme pre EK 
vytvoriť volebné okresy? V malých štátoch by sa po určitých obdobiach 
mohol do EK voliť vždy iný zástupca. To je mysliteľné. Ale ak bude Komisia 
ďalej rásť, bude veľmi ťažko fungovať. 

Ďalej je tu otázka veta v Rade EÚ. Právo veta a demokracia sa vždy vzá
jomne vylučovali. Príklady toho poznáme z učebníc dejepisu. Prvé rozde
lenie Poľska bolo následkom liberum veto v Poľsku. Bolo to liberum veto, 
ktoré zastavilo vládu a rozhodlo o rozdelení. Musíme vdýchnuť systému život 
a učiniť ho životaschopným. A k tomu dodávam, že nástroje máme, ale ich 
ešte nepoužívame. 

Maastrichtská zmluva nám priniesla jeden významný krok a to princíp sub
sidiarity, ktorý je právne zakotvený a vymáhateľný. A tento právny princíp 
hovorí, že väčší celok nikdy nesmie prevziať úlohy, ktoré môže menší celok 
uspokojivo plniť. A preto by sme nemali postupovať ako byrokrati a tech
nokrati, ktorí sa vždy snažia začať stavať od strechy. Dnes sa hovorí - a to aj 
na veľmi prominentnej úrovní, ak už nechcem spomenúť pána nemeckého 
spolkového kancelára - že potrebujeme Európsku ústavu. Myslím si, že túto 
ústavu dnes ešte nepotrebujeme. Ústava musí rásť ako strom spolu s Euró
pou, nemožno ju postaviť ako americký mrakodrap. Rozdiel medzi Anglo
sasmi a nami je v tom, že Anglosasi sú pragmatici, nechajú inštitúcie vyrásť 
a potom k nim napíšu text. My sme oveľa múdrejší, my vypracujeme v ma
lom laboratóriu našej hlavy tie najperfektnejšie ústavy, ktoré potom nefungujú. 
Je to ako zvieracia kazajka ktorú navlečieme na realitu. Veci treba nechať do
zrieť a dorásť, až kým nebudú trvalé. Že to nebude dnes, ani do konca života 
tejto generácie, je tiež jasné, ale robíme pokroky. 

Valí sa na nás množstvo problémov, preto by sme si mali ujasniť, že v dis
kusii o rozšírení zaznievajú falošné tóny - príliš veľa zodpovednosti presúva
me na kandidátske krajiny a zabúdame na to, že členské krajiny EÚ by malí 
najprv vytvoriť zodpovedajúci aparát. 

Ako viete, počíta sa s prijatím niekolkých krajín do EÚ, najčastejšie sa ho
vorí o piatich. Vlastne päť plus jeden, pretože je tu ešte stále otvorená otázka 
Cypru. Naše štáty podľahnúc silnému tlaku Grécka a uvedomujúc si, že 
môže vetovať celý proces rozširovania, mu sľúbili, že Cyprus bude pnjatý 
Bez vyriešenia otázky rozdelenia ostrova to však nebude možné. Takže päť 
krajín. Z nich sú tri ekonomicky na takej úrovni, že vyhovujú kodanským kri
tériám. Je to Estónsko, Maďarsko a Slovinsko. A potom Poľsko. K Poľsku 
musím dodať, že táto krajina v súčasnosti ešte neplní kodanské kritériá. Má 
však veľmi dobrého patróna - Francúzsko. Francúzi sa energicky usilujú do
stať Poľsko do EÚ a ďakujem za to Bohu, pretože Poliakov potrebujeme, už 
len z pohľadu na mapu. A potom je tu ešte Česká republika, ktorá má níe-
kolko ťažkosti' vyplývajúcich z minulosti - Benešove dekréty. Síce už nepatria 
do súčasnosti, stále sú však chápané ako súčasť vlastných dejín. 

To sú problémy, ktoré stoja pred nami. Sme v situádi. v ktorej môžeme urobiť 
veľmi veľa Technické možnosti máme, ale aj my sami musíme byť myslením 
na úrovni súčasného pokroku. Zmena myslenia je v Európe nesmieme po
trebná. 

Osobne som vždy bol prívržencom rozšírenia a vždy som pntom myslel aj 
na Slovensko. Stačí sa pozrieť na mapu. V politike vlastne existujú len dve 
veci, ktoré sú naozai vedecky dôležité: poznanie dejín a poznanie geografie 
Žiaľ, často mám dojem, že niektoré vlády dejiny zabudli a geografiu nepo
znajú, pretože sa nepozrú do mapy Každý deň by sme si mali trochu pre
zerať mapy, potom by sme si uvedomili, aké je pre Európu dôležité Slovin
sko kvôli spojeniu Stredomoria s priemyselnými celkami v strede Európy, 
a Slovensko. Slovensko však má ešte problémy, ale pre nás je rozhodujúce, 
že keď nie v prvej etape, tak v druhej etape bude do EÚ pnjaté Pretože Únia 
potrebuje Slovensko tak, ako Slovensko potrebuje Európu. 

Netreba byť pesimistami. Počas svojho veľmi dlhého života som poznal, že 
pesimizmus je to najzbytočnejšie, čo vôbec môže existovať. Pretože ak sme 
pesimisti, sme ochromení, už nekonáme, ale optimista koná A my musíme 
konať, v záujme všetkých našich národov, v záujme Európy. Konať, aby sa 
Európa stala superveľmocou, a to superveľmocou mieru. Môžeme to doká
zať. Máme dnes nekonečné šance, ktoré musíme využit. A to je pre nás veľ
ká výzva. 

Pre tlač pripravil Or. Juraj Alner, 
generálny tajomník Paneurópskej únie na Slovensku 
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študenti Filozofickej 
fakulty UK chodia 

každoročne niekoľkokrát do 
jedného z najkrajších kútov 
našej malebnej krajiny, do 
Slovenského raja. 

Začiatkom mája sa do 
Dediniek vybrali pätnásti 
poslucháči FiF UK pod 
vedením Dr. M. Stančika. 
Horehronec, „pýcha " ZSR, 
stál inak takmer v každom 
„zapadákove", ale 
našťastie aj v Dedinkách. 
Ihneď po príchode sme 
absolvovali krátku túru. 
Kryla sa síce s dvoma treti
nami hokejového zápasu 
Slovensko - Ukrajina, ale 
výhľad na Dedinky a 
priehradu stál zato. Jeden 
zo žurnalistov spestril 
výletík pádom do vody a 
utrpel modriny, obišlo sa to 
však len so zvláštnym vzdy
chom „Ecce Homo... " Na 
druhý deň večer boli všetci 
nastúpení pred televborom 
so stisnutými palcami. Naši 
hokejisti hrali so Švédmi 
a napriek prehre vládla 
s výkonom relatívna spo
kojnosť. Televízny večer 
doplnil americký „akčák" 
s výpoveďami typu 
„Budem sa ťa držať ako 
smrad h...a" a istá Zuzana 
Belohorcová... Zlatým klin
com bol nedeľňajší sepa
rátny výlet štyroch žurnal
istov do Dobšinskej ľadovej 

jaskyne. Po naháňačke 
s rýchlikom Horehronec, 
na ktorý mladí študenti 
narazili akurát na jed-
nokoľajovom železničnom 
moste a za ich beh o život 
do úkrytu by tromfli aj 
Michaela Johnsona, po 
stretnutiach s vretenicou a 
užovkou a po takmer 
horolezeckej túre sa štvori
ca ocitla v dedinke 
Stratená, kde objavili 
búdku s nápisom Stratená 
zastávka SAD. No neurobili 
by ste si tam fotografiu? 
V pondelok lialo ako 
z krhly a ja som sa pobral 
v sprievode dvoch krásavíc 
predčasne domov so slova
mi: „ Sbohem lásky, nechte 
mne jít..." 

Dávid Winkler 

Pre všetkých práceneschopných 
Je historicky dokázané, že 

pračlověk nechodil poza školu. Nie 
preto, že by vynikal neobyčajnou 
svedomitosfou či zodpovednosťou. 
Jednoducho preto, že nijakej školy 
nebolo. 0 pár stovák rokov bude 
historicky podložené, že človek 
(alebo ak chcete študent) dvadsiate
ho prvého storočia už poza školu 
chodil. No nie preto, že by medzi 
jeho dominantné vlastnosti patrili 
arogancia či lajdáctvo. Jednoducho 
preto, lebo škola už existovala 

Pračlověk by určite nikdy 
nepochopil, ako dokáže študentovi 
zopár otázok na papieri nahnaf taký 
strach, aký on prežíval snáď len pri 
útoku rozzúreného mamuta. Doba 
sa však mení. A nielen doba. 

To už toľkokrát prediskutovávané 
záškoláctvo je niečo, čo sa akosi 
(biológovia mi s dovolením odpustia 
ten výraz) geneticky dostalo od 
našich dávnych predkov až k nám. 
Ak by sme to .niečo" chceli bližšie 

identifikovať, došli by sme k už 
spomínanému slovíčku - strach. Je 
to strach, čo mnohých núti zohnať si 
falošnú ospravedlnenku, v chlad
nom novembri vliezť (prepáčte -
nešťastne spadnúť) do najbližšieho 
rybníka, objednať sa u zubára, či len 
tak „čestne" zmeškať autobus. No a 
pri následnom flákaní sa uličkami 
mesta a jeho kaviarhami (niektorí 
vskutku doma v prepotenej pyžame 
s teplomerom v ústach) už len 
vychutnávať sladké chvile ničnero-
benia. Strach však ostáva. Prečo? 
Pretože zostáva i škola, pred ktorou 
sa pravda sice dá utajiť, no podarí 
sa to len málokomu (aj takí sa nájdu, 
iste, no im to tiež dlho nevydrží). A 
tak nastáva obdobie dlhých vysvet
ľovaní, neopatrných zamotávaní sa 
a nakoniec i priznaní (niečo ako prí
chod pračlověka z lovu naprázdno) 

Najhoršie (alebo najsmutnejšie, 
vyberte si) na tom všetkom je. že 
práve dôvody ako .stretol som 

starého priateľa, ktorého som 
dobrých päť rokov nevidel" alebo 
„strašne ma bolela hlava" bývajú 
paradoxne tými pravdivými. Na 
ospravedlnenie sú však až príliš 
málo závažné. Jednoduchšie pove
dané, všetko okrem lekárskeho 
potvrdenia o práceneschopnosti je 
záškoláctvom, A tak zakaždým, ked 
máme niečo dôležité, stávame sa na 
ten čas - aspoň oficiálne - práce
neschopnými A učíme sa tak tomu 
naozajstnému záškoláctvu. Nie 
tým, že absentujeme, ale tým, že 
začíname mať strach Strach zo 
školy, strach z nepochopenia 

Na tom, že dnes už škola existu
je, nič nezmeníme A ani by som 
nechcel študovať ma celkom bavi 
Len keby tej vzájomnej dôvery bolo 
trošku viac Bucfme viac úprimnejší 
A potom nebude žiadne poza školu 
ani žiadne PN Bude len prítomný 
a neprítomný V prospech toho 
prvého Tomát Hudák 

O bábkach a deťoch 
Panta rei - všetko plynie Všetko 

sa mení. Jediné, čo dnes zostáva 
konštantné, je neustála zmena. A 
človek sa niekedy nestačí čudovať. 
Napríklad, keď zachytí kúsok z 
rozhovoru dvoch učiteliek, ktoré 
zobrali svojich žiakov na výlet do 
Bratislavy. „Chcela som im ukázať 
Národné divadlo, ale oni chcú ísť do 
Polusu." Vlastne, prečo ma to prek
vapuje v roku 2001? 

V čase, keď už aj disneyovské 
postavičky nahradili modernejší 
pokémoni a keď deti už takmer nečí
tajú knihy. Samozrejme, s výnimkou 
Harryho Pottera - čarodejníckeho 
učňa, hrdinu celosvetového best
selleru. V čase, keď sa uvažuje o 
učebniciach v podobe komiksov, len 
aby do nich, preboha, žiaci aspoň 
občas nazreli. Zdá sa, že je to jedna 
z posledných možností, ako vyvolať 
ich záujem. 

Prichádza leto a s ním súvisí aj 
zvýšená opatrnosť o svoje zdravie. 
Najmä v období horúcich letných 
mesiacov by sme mali venovať 
zvýšenú pozornosť správnemu pit
nému režimu. Preto treba dbať na 
správne zloženie tekutín, ktoré 
počas dňa konzumujeme. Pri 
výbere adekvátneho nápoja je 
potrebné prihliadať na viacero fak
torov, ako sú zloženie, teplota, 
obsah cukru a minerálnych látok. 
Medzi najvyhovujúcejšie nápoje, 
ktoré osviežia a zároveň prispejú 
k upevneniu zdravia, bezpochyby 
patria džúsy. 

Ako si správne vybrať 
Súčasťou denného pitného re

žimu každého človeka by mali byť 
ovocné šťavy. Odborníci odporúča
jú začať každý deň pohárom 100% 
ovocnej alebo zeleninovej šťavy 
Dôležitým rozlišovacím kritériom 
medzi jednotlivými druhmi štiav je 
množstvo ovocného koncentrátu. 
Z tohto hľadiska sa ovocné šťavy 
delia na džúsy, nektáre a limonády 

Stresujúce. rýchle životné tempo 
mení dospelých Tak ako môžu 
odolať deti? Prečo by ich mala zau
jímať nejaká nudná budova? 
Nablýskaný Polus s vyše stovkou 
butikov, úžasnými reštauráciami a 
niekoľkými kinami je určite lepšou 
voľbou Vari niekto zapochybuje? 

Tak ešte jeden príbeh. V lete sme 
boli so sestrou na výstave bábok 
Drevených, látkových, papierových 
sklenených Niektoré z nich účinko
vali v známych rozprávkach, iné boli 
celkom nové, netradičné, ktoré vyro
bili študenti VŠMU. Skoro všetkých 
ste sa mohli dotknúť. Neverili by ste, 
čo všetko také bábky dokážu. 
Jednoducho, výstava nás fascino
vala. Nadšene sme vyhŕkli na pani z 
Bibiány: To je krásne! To sa muselo 
deťom veľmi páčiť, nie? Vidieť tie 
úžasne staré, ale stále fungujúce 
divadielka a pôvabné bábky... 

Medzi ďalšie významné faktory 
patria obsah cukru a minerálnych 
látok povzbudzujúcich srdce a 
cievy. 

Stopercentné ovocné šťavy sú 
zo skupiny ovocných nápojov tým 
najkvalitnejším, najprírodnejším a 
najzdravším produktom Neobsa
hujú žiadne sladidlá ani konzer
vačné látky, ich chuť a sladkosť je 
daná samotným ovocím. Okrem 
toho majú aj pri izbovej teplote 
trvanlivosť niekoľko mesiacov 

Nektáre v závislosti od druhu 
ovocia obsahujú 26% až 99% 
čistého koncentrátu ovocnej šťavy 
Dôvodom takého pomeru koncen
trátu a vody je najmä chuť, pretože 
niektoré ovocné šťavy by bolí ako 
100%-né príliš trpké (napríklad 
čierne ríbezle) alebo sladké. 

Malinovky obsahujú najnižšie 
percento pôvodného ovocného 
koncentrátu, pohybuje sa od 1% do 
25%. Technicky je možné vyrábať 
malinovky aj bez ovocného kompo
nentu, na báze umelých aróm a 

A vtedy prišiel tok .Ale kdeže 
Vôbec nie Predstavte si. že deťom 
už takéto hračky nič nehovoria Vám 
azda ešte áno Ale viete, keď to nie 
je ako Disney & Barbie.' smutne sa 
usmiala 

Naozaj som si pripadala akosi 
divne Mala som 20 rokov a be 
bábky, scény, divadielka a masky 
ma ako nejaká mohutná vlna 
skvelých nápadov proste ohuM. 
Rozprávky neboli stratené v ne
návratne. Dnešným deťom však asi 
unikli kamsi ďaleko Obávam sa, že 
v bludisku počítačových hier, 
komiksov a svetielkujúcich poké-
monov už k nim cestu ani nenájdu 
Sami sa stali bábkami v rukách 
kohosi, kto im ako najúžasnejšiu vec 
na svete ponúkne - Pokémona. 

Kým nepríde do módy niečo ešte 
blýskavejšie. 

Katka Sedláková 

piť! 
umelých farbív Vtedy sú označo
vané ako 0%-né s názvom napr 
malinovky s jablkovou príchuťou 
Obľúbenosť džúsov rastie 

Spotreba ovocných štiav, nek
tárov a limonád má na Slovensku 
za posledných 6 rokov stúpajúcu 
tendenciu. Kým v roku 1993 bola 
priemerná ročná spotreba na oby
vateľa v SR iba 2,88 litra, v roku 
1998 to bolo už 12,17 litra V porov
naní so spotrebou vo vyspelých kra
jinách je to však stále málo 

Pozitívne je, že konzumenti džú
sov sú prevažne deti a mladí ľudia, 
pre ktorých ovocná šťava pred
stavuje nielen zdroj energie, ale aj 
vitamínov a minerálnych látok nevy
hnutných pre život Denný príjem 
tekutín by mal predstavovať okolo 
35 g na 1 kg hmotnosti, čo je u 
priemerného dospelého človeka 
2-2,5 litra tekutín denne Potreba 
sa mení v závislosti od atmosféric
kých pomerov, telesného stavu, fy
zickej práce a iných faktorov 

Zuzana Šlpotová 

Pozor, leto - treba 

Túto stranu pripravili študenti 2. ročníka Katedry žurnalistiky FiF UK pod vedením Braňa Ondrášika F 


