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V ovzduší Vianoc 

... a oslavujeme Vianoce - Sviatok sviatkov. Pred dvetisíc 
rokmi do tohto nášho sveta vpísal Boh meno Betlehem, aby 
aj naším pričinením bol svet iný - lepší. 

Posolstvo dlho očakávaného narodenia Mesiáša v Betlehe
me, zvěstované na prvé Vianoce, sa nedá uzatvoriť do nie-
kolkých hodín či dní, plných lesku a svetla. Ježiš prišiel, aby 
človek nebol človekom iba počas sviatočných chvíľ. V jeho 
posolstve cítime, že láska má viac práva ako nenávisť. Tuší
me, že jestvuje „nadhodnota" života, lepší svet. Je to iba opo
jenie, alebo niečo viac? Neskrýva v sebe velkorysú ponuku 
sprevádzať nás po ceste lásky a slobody? 

Učenie Ježišovo nie je rafinovaným naliehaním, jeho náuka, 
každému zrozumiteľná, nie je iba jednou z mnohých ideoló
gií. Ježiš neargumentuje tak, aby z predpokladov vyvodzoval 
jednoznačné závery, ale poskytuje tým, ku ktorým sa obracia, 
plnú slobodu. Vyzýva k zodpovednosti a k slobode, k jadru 
nášho človečenstva, povzbudzuje k ochote objaviť seba sa
mého a podľa toho prežiť svoj život. Človek sa tak stane 
novým stvorením a v jeho živote jediným ukazovateľom správ
neho smeru bude láska a z nej vyplývajúca sloboda. 

V dejinách lúdstva vždy bolo nové milénium spojené s oča
kávaní pozitívnych zmien. Dnes si však ťažko môžeme po
ložiť otázku, či sa s príchodom nového tisícročia zmenil svet 
k lepšiemu. Skôr by sme sa mali pýtať, čo robiť, aby i na
ďalej nevládlo rozdelenie, neláska, nespravodlivosť, utrpenie 
nevinných, prelievanie krvi. Čo robiť, aby sa izolovalo násilie, 
ktorým je poznačená aj atmosféra tohtoročných Vianoc. Iba 
proti silou? Ako ty mne - tak ja tebe - odplatiť sa rovnakým, či 
podobným zlom? Boh ide inou cestou: pokoj ľudom dob
rej vôle." 

Prvý kúsok sveta, v ktorom sa sprítomňuje Kristov pokoj, 
sme my sami v našich vzťahoch. Tam, kde sme zapletení do 
malých vojen a dávame zelenú zlu v akejkolvek aj nepatrnej 
podobe, kde jeden druhému znepríjemňujeme život, tam sto
jí v hre dobro aj pokoj vo svete. 

Obrátenie sa k dobru, mieru a k spravodlivosti začína pred 
vlastnými dverami, v našom osobnom živote. 

Vianočné sviatky sú teda pre nás vzácnou ponukou prijať 
tieto hodnoty do svojho života, dať tak svojej činnosti hlbo
ký zmysel a opäť objaviť v sebe zrnko dobroty, nefalšovanej 
krásy a pravdy a zachovať si ho do dalších dni. 

Viliam Judák 
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK 

Pokojné Vianoce 
a šťastný nový rok 

želá svojim čfenom 
Spoločnosť absoCventov 

a priateíov U K  ' «  

Z obsahu 
• Blahoželáme novým univerzitným profesorom 
• Páni M. Lasica a J. Satinský študentmi honoris causa 
• Pred 10 rokmi vznikla Fakulta managementu UK 
• Rektor UK ocenil vynikajúcich študentov 
• Závery konferencie projektu ERQUAM určené nielen VŠ 
• Lekárska fakulta UK informuje o novinkách 
• Zlatá medaila Inštitútu judaistiky UK za porozumenie 
• UK na výstavách Bibliotéka a Akadémia 2001 
• Z konferencie o liečivých rastlinách 
• Aká je športová a telovýchovná aktivita študentiek7 

• Slovensko a UK očami amerického profesora 
• Vianočné pozdravy študentov Katedry žurnalistiky 

P R A J E M E  Š Ť A S T N É  A P O K O J N É  V I A N O C E  A Ú S P E Š N Ý  R O K  2 0 0 2  



Noví univerzitní profesori Slávnostné promócie 

Prezident SR R. Schuster dňa 20. novembra 2001 vymenoval 
46 nových vysokoškolských profesorov, medzi nimi aj deväť 
nových profesorov Univerzity Komenského: 

1. prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc., na odbor: pediatria, Jesse-
niova lekárska fakulta UK, Martin 

2. prof. PhDr. Ivan Cvrkal, CSc., na odbor: moderná neslo
venská filológia, špecializácia: germánske literatúry, Pedago
gická fakulta UK 

3. prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc., na odbor: fy
zika, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 

4. prof. PhDr. Lubomír Chalúpka, CSc., na odbor: hudobná ve
da, Filozofická fakulta UK 

5. prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., na odbor: fyzika, Fakulta 
matematiky, fyziky a informatiky UK 

6. prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc., na odbor: vnútorné cho
roby, IV, interná klinika LF UK a NsP sv. Cyrila a Metoda, Brati
slava 

7. prof. PhDr. Ján Svetlík, CSc., na odbor: slavistika - slovan
ské jazyky: ruský jazyk, Filozofická fakulta UK 

8. prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc., na odbor: pediatria, Jesse-
niova lekárska fakulta UK, Martin 

9. prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, PhD., na odbor: peda
gogika, Filozofická fakulta UK. 

Blahoželáme a prajeme veľa úspechov! 

Pokračoval cyklus prednášok 
Tisíc a jedna Európa 

V zjednotenej Európe spoločná poľnohospodárska politika 
výrazne ovplyvnila podobu vidieka. V procese rozširovania E Ú  
sa preto nemožno vyhnúť otázkam, ako sa zmení  vidiek a poľ
nohospodárstvo v nových členských krajinách EÚ. A k é  budú 
následky na ich pozemkovú a poľnohospodársku štruktúru? 
Ako sa s novými podmienkami vyrovná vidiecke obyvateľstvo? 
A k á  bude konkurencieschopnosť poľnohospodárskych a potra
vinárskych výrobkov nových členov EÚ? 

Na tieto a podobné otázky odpovedal akademickému audi
tóriu v svojej prednáške „Poľnohospodárstvo a rozširovanie 
EÚ" Franz Fischler, komisár Európskej únie pre poľnohos
podárstvo a vidiek, dňa 28. novembra 2001 v Rektorskej sieni 
UK. Stretnutie sa konalo z a  prítomnosti ministra poľnohospodár
stva P. Koncoša a pripravili h o  v rámci cyklu seminárov Tisíc 
a jedna Európa Francúzsky inštitút, Rakúske kultúrne centrum, 
Goetheho inštitút, Delegácie Európskej komisie v spolupráci s Uni
verzitou Komenského. 

Na slávnostnom verejnom zasadnutí Vedeckej rady Uni
verzity Komenského dňa 23. novembra 2001 v Aule UK odo
vzdal rektor UK prof, F. Devínsky diplom novému doktorovi vied, 
diplomy 52 absolventom doktorandského štúdia, ktoré ich 
oprávňujú používať titul PhD. Zároveň zablahoželal a odovzdal 
dekréty 13 novým docentom Univerzity, ktorí úspešne habili 
tovali pred vedeckými radami fakúlt UK. 

Milan Lasica a Július Satinský 
sa stali 

čestnými študentmi 

Študentmi zaplnená Aula UK privítala dňa 22. novembra 2001 
protagonistov slovenského humoru - pánov Milana Lasicu a Jú
liusa Satinského, ktorí sem prišli na pozvanie Študentskej komo
ry Akademického senátu Filozofickej fakulty UK, aby prevzali 
čestnú hodnosť Student honoris causa FIF U K  Spolu s titulom 
sa stali držiteľmi aj indexu, lístkov na obed a zároveň získali 
možnosť požiadať o ubytovanie v študentskom internáte. 

Študenti FIF UK udelili toto ocenenie pri príležitosti Dňa štu
dentov už po piaty raz: v roku 1993 titul Študent honoris causa 
dostal Karel Kryl, v roku 1995 h o  získal Vojtech Zamarovský, 
v roku 1997 Ladislav Chudík a v roku 1999 Martin Šimečka 
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Najmladšia lakulta Univerzity Komenského - Fakulta managementu UK 
oslávila 10. výročie svojho založenia 

Oslavy 10. výročia založenia Fakulty manage
mentu UK vyvrcholili usporiadaním 6. medzinárod
nej konferencie Global Business & Economic 
Development pod názvom States and Markets: 
Forging Partnership for Sustainable Develop
ment, ktorá sa uskutočnila v dňoch 7. - 9. no
vembra 2001 v Bratislave v spolupráci s The Cen
ter for International Business, School of Business 
Montclair State University. 

Na príprave tejto významnej vedeckej udalosti 
celosvetového charakteru spolupracovali ďalšie výz
namné zahraničné inštitúcie, ako boli University of 
International Business (UIBE) Beijing; University of 
Memphis (CIBER); Institute for Research into Inter
national Competitiveness, Curtin University of Tech
nology, Australia; Rutgers School of Business, NJ; 
School of management, Asian Institute of Techno
logy, Bangkok; Department of Management Stu
dies, Hong Kong Polytechnic University; University 
Utara Malaysia. Kedah, Malaysia; Research Center 
on  Transition Economics, University of Paris 1-Pan-
theon-Sorbonne, Paris; Indian Institute of mana
gement Bangalore, India; School of Marketing & 
International Business, Victoria University of We
llington, New Zealand; Business and International 
Education Program (BIE) of the U.S. Department of 
Education, Washington DC. 

Slávnostné otvorenie medzinárodnej konferen
cie za účasti členov vlády SR, členov diplomatické
ho zboru, významných inštitúcií, podnikov a viac 
ako 200 domácich i zahraničných pedagógov a vý
skumníkov z oblasti ekonomiky, financií, perso
nálneho, strategického manažmentu, marketing 
a informačných systémov sa uskutočnilo dňa 7. no
vembra 2001. 

Konferenciu otvoril prof. Ing. Ján Rudy, PhD., na-
díteľ MBA Programu Fakulty managementu UK 
a koordinátor konferencie. Privítal prítomných čle
nov vlády SR, členov diplomatického zboru, zvlášf 
charge d'affairs USA na Slovensku Douglasa C. 
Hengela a všetkých účastníkov konferencie. V úvod
nom príhovore prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., 
dekan FM UK, prezentoval výrazné úspechy, ktoré 
FM UK dosahuje v zabezpečovaní vysokej kvality 
a medzinárodnej konkurencieschopnosti svojich 
absolventov. K veľmi silným stránkam činnosti FM 
UK patri oblasf medzinárodných vzfahov a účinná 
spolupráca s organizáciami z praxe, ktoré tiež spon
zorsky prispeli k úspešnému priebehu konferen
cie. Mimoriadne úspechy, ktoré FM UK počas svo
jej krátkej existencie dosiahla, vyzdvihli vo  svojich 
príhovoroch Ivan Mikloš, podpredseda vlády SR 
pre ekonomiku, Lubomír Fogaš, podpredseda vlá
dy pre legislatívu a Mária Kadlečíková, podpred
sedníčka vlády pre európsku integráciu, ktorí tiež 
početným zahraničným návštevníkom sprostred
kovali zásadné informácie o našom hospodárskom 
vývoji a prístupových rokovaniach do EÚ. 

S informáciami o rozhodujúcich bratislavských nad
národných spoločnostiach Slovnaft a Volkswagen 

vystúpili poprední kapitáni slovenského priemyslu 
Jozef Uhrík a Slavomír Hatina. 

Z a  americkú stranu mal príhovor Dr. Alan Oppen
heim, dekan, School of Business, Montclair State 
University, NJ, Dr. Susan A. Cole, rektorka, Mont
clair State University, NJ, Dr. C, Jayachandran, ria
diteľ The Center for International Business School 
of Business, Montclair State University a Douglas 
C. Hengel, charge d affairs Veľvyslanectva USA 
na Slovensku. 

Druhý a tretí deň konferencie boli venované pra
covným rokovaniam v rámci plenárnych zasadaní 
a vystúpení v sekciách, ktoré boli orientované na 
aktuálne témy: 
- Globalizácia a regionálne otázky 
- Transformácia a trvalý rozvoj Státy a trhy 
- Vzdelávanie a elektronické učenie 
- Medzinárodné spoločnosti, fúzje a akvizície, finan

čné trhy a podnikanie 
- Informačné technológie, elektronický biznis a elek

tronické spravovanie 
-Manažérske stratégie, ľudské zdroje a vedomost

ný (znalostný) manažment 
- Produkcia, kvalita, marketing a medzinárodný ob

chod 
- Účtovníctvo a právne otázky. 

Rokovania boli plodné a priniesli vzájomnú vý
menu mnohých vedeckých poznatkov. Okrem na
šich odborníkov sa v sekciách prezentovali svojimi 
výsledkami vedeckí, pedagogickí a iní odborníci z viac 
ako 30 štátov sveta, ako napr. z USA, Kanady, Juž
nej Ameriky a Afriky, Ázie, Austrálie, Indie a indické
ho subkontinentu, činy, Japonska, Nového Zélan
du, Malajzie, Singapúru a Indonézie, Thajska a Fi
lipín, Hong Kongu, Taiwanu a Južnej Korey, Čiech, 
Ukrajiny, Španielska, Velkej Británie a Slovinska. 

Hlavnou myšlienkou 6. medzinárodnej konferen
cie, tak, ako ju prezentoval aj vo  svojom vystúpení 
počas plenárneho rokovania dekan FM UK prof. J. 
Komorník, je prispief k zabezpečeniu trvalo udrža
teľného ekonomického rastu v o  svete. Súčasne 
vyslovil presvedčenie, že  "konferencia s určitosťou 
pomôže rozvoju informovanosť o Slovenskej repub
like, a tak aj vzájomnému obchodu". 

Na záver tohto zaujímavého medzinárodného 
stretnutia k otázkam ekonomiky, financií a manaž
mentu bolo vyhlásené usporiadanie v poradí už 
7. medzinárodnej konferencie Global Business 
4 Economic Development ktorá sa bude konať 
8.-10. januára 2003 v Bankoku, Thajsku. 

Podľa slov prof Ali Juhariho, z Univerzity Utara 
Malaysia, vdaka úspešnej organizácii tejto medzi
národnej konferencie sa plne počíta s Fakultou 
managementu UK ako s jedným z hlavných orga
nizátorov budúcej medzinárodnej konferenoe v ja
nuári 2003 v Bankoku. spolu s inštitúciami z USA, 
Austrálie. Španielska. Malayzie. Francúzska. Indie 
a Nového Zélandu 

Úspešnosť podujatia potvrdil aj názor prof Nmna 
Sanghavi z Manchester Business Schoo! z Veľkej 
Británie Konštatoval, že organizácia a celková prí
prava konferencie bola zo strany FM UK a Mont
clair State University, USA.  vynikajúca Účastníc; 
mali možnosť získať nové skúsenosti z postko-
munistickej krajiny, konferencia dokázala úspešne 
zaktivizovať a sústrediť vedúce business školy 
z takmer 30 krajín sveta a odborníkov z praxe, čím 
vytvorila platformu na vymieňanie skúsenosť, pre
zentovanie ideí a nových koncepcií 

Prof. N. Danghavi ako vedúci sekcie vyjadril 
spokojnosť s úrovňou prezentovaných príspevkov 
kde okrem prezentácie doterajších výsledkov sa 
nachádzali mnohé spoločné východiská pre bu
dúci výskum. Pre rokovanie nasledujúcej 7 me
dzinárodnej konferencie v Bankoku navrhol, aby 
ešte vo väčšej miere kládla dôraz na užitočnosť 
a relevantnosť prezentovaných výsledkov. 

Príspevky, ktoré odzneli na konferencii, sú sprí
stupnené na CD-ROM v anglickom jazyku. 

Vzhľadom na všetky pozitívne ohlasy, ktoré od
zneli v priebehu a na záver konferencie, vyjadruje
me presvedčenie, že 6. medzinárodná konferencia 
States and Markets: Forging Partnership for Sus
tainable Development ako významné vedecke po
dujatie bola dôstojným zavŕšením oslav jubiiu:jce; 

Fakulty managementu UK. 

PhDr. Anna Bujnova, PhD 
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Každý rok v novembri, pri príležitosti Dňa studentstva, sa v reprezentačných priestoroch Univerzity Komenského koná 
slávnostné stretnutie rektora UK s vynikajúcimi študentmi, ktorí počas svojho doterajšieho štúdia dosiahli vynikajúce 
študijné úspechy a svojimi výnimočnými znalosťami, schopnosťami a talentom úspešne reprezentovali Univerzitu doma 
i v zahraničí, alebo svojím príkladným činom či postojom vzbudili úctu a obdiv. 

Akademická pochvala rektora UK vynikajúcim študentom 

Tohoto roku sa Slávnostné prijatie vynika
júcich študentov Univerzity rektorom UK prof. 
F. Devínskym uskutočnilo dňa 15. novembra 
2001 v Rektorskej sieni UK. 

Za prítomnosti členov vedenia UK a dekanov 
fakúlt prevzalo 24 ocenených študentov z rúk 
rektora UK Akademickú pochvalu rektora UK za 
rok 2001. Po prvýkrát boli na tento slávnostný akt 
pozvaní aj rodičia a ako v slávnostnom prihovore 
vyzdvihol rektor UK, akademické ocenenie patrí 
rovnakým dielom aj im, pretože bez ich lásky, po
moci a podpory by cesta k úspechom bola oveľa 
fažšia. 

Na základe návrhov dekanov jednotlivých 
fakúlt rektor UK prof. F. Devínsky udelil Akade
mickú pochvalu za rok 2001 týmto študentom: 

Lekárska fakulta UK v Bratislave: 
Peter CELEC, študent 5. Ročníka 
Dosahuje vynikajúce študijné výsledky - štu

dijný priemer 1.0, stal sa víťazom fakultnej konfe
rencie ŠVOČ a opakovane reprezentoval LF UK 
i na medzinárodnej konferencii ŠVOČ. Publikuje 
vo vedeckých časopisoch. 

Pavol JANEGA, študent 5. ročníka 
Stal sa víťazom fakultnej konferencie ŠVOČ 

a opakovane reprezentoval fakultu na medziná
rodnej konferencii ŠVOČ. Počas štúdia dosahuje 
študijný priemer 1,14. Jeho odborné príspevky 
boli publikované vo viacerých vedeckých časo
pisoch. 

Jessenlova lekárska fakulta UK v Martine: 
Martina LÁŠTICOVÁ, študentka 5. ročníka 
S prácami Stimulácia sliznice pažeráka kap-

saicínom u bdelých morčiat a Vplyv acidifikácie 
pažeráka na citlivost' kašiového reflexu u ľudí úspeš
ne reprezentovala fakultu i univerzitu na XXII. Štu
dentskej vedeckej konferencii v Martine a s prvou 
z nich aj na Medzinárodnej študentskej konferen
cii v Gdansku. Menovaná dosiahla v doterajšom 
štúdiu študijný priemer 1,1. Už tretí rok pracuje ako 
dobrovoľná stážistka na Ústave patologickej fyzio
lógie JLF UK v Martine. 

Rudolf ZACH, študent 5. ročníka 
Svojou prácou Videotorakoskopická hrudná sym-

patektómia v terapii ischemického syndrómu hor
nej končatiny získa) 1. miesto na XXII. Študentskej 
vedeckej konferencii v Martine. Prezentoval ju 
tiež na II. Medzinárodnej vedeckej konferencii štu

dentov medicíny a mladých vedcov v Lvove a na 
Českej a slovenskej študentskej vedeckej konfe
rencii v Hradci Králové Dosahuje vymkaiúce štu
dijné výsledky a pracuje ako stážista na Chirur
gickej klinike Martinskej fakultnei nemocnice 

Farmaceutická fakulta UK: 
Peter ČARNOGURSKY študent 4 ročníka 
Je vynikajúcim študentom, ktorý sa zapája do 

vedeckej práce v ráma grantového projektu VEGA 
Vedecké výsledky publikoval v odbornom časo
pise Česká a slovenská farmácia v článku Bioak-
tivne konformácie centrálne pôsobiacich antihy-
pertenzív. 

Tomáš MAJTÁN, študent 5. ročníka 
Je riešiteľom vedeckej úlohy s názvom Charak

terizácia imunomodulačného a antimikróbneho 
účinku nových prírodných a syntetických zlúčenín 
Na XXII. Kongrese československej spoločnosti 
mikrobiologickej prezentoval prácu Účinok bisa-
móniových solí na povrchovo hydrofóbne vlastnosti 
a motilitu Salmonella typhimurium DT 104. ktorá 
bude publikovaná v časopise Folia Microbiolo-
gica. 

Právnická fakulta UK: 
Ludmila VACHULOVÁ, študentka 5. ročníka 
Je členkou Európskeho združenia študentov prá

va ELSA, zúčastňuje sa na Valných zhromažde
niach ako reprezentant Slovenska. V súčasnosti 
pôsobí vo funkcii prezidentky ELSA Slovensko. 
Aktívne sa podieľala na príprave viacerých konfe
rencií, napr. Organizovaný zločin, korupcia a mla
dý človek, Počítačové pirátstvo. Európska únia a Slo
vensko, Balkán, Kosovo a problematika dnešných 
dní. Absolvovala odbornú stáž na Najvyššom sú
de Českej republiky a v NR SR. 

Ján GOLIAN, študent 5. ročníka 
V roku 2001 reprezentoval slovenských štu

dentov práva na misii po európskych inštitúciách 
v Štrasburgu, Luxemburgu a v Bruseli. Ako pred
seda ubytovacej komisie sa zaslúžil o zlepšenie 
zlej situácie v ubytovaní študentov na Právnickej 
fakulte UK. 

Filozofická fakulta UK: 
Terézia KOLKOVÁ, študentka 4. ročníka 
Je víťazkou fakultného kola Študentskej vedec

kej konferencie v akademickom roku 1999/2000. 
Súťažnou prácou Denná tlač očami ôsmakov 
a deviatakov základných škôl prezentovala zaují

mavé postoje pubescentnei mládeže k našim 
denníkom na pozadí ostatných med« a trendy vý-
voja v tejto oblasti Pôsob«' aj ako externá spo
lupracovníčka agentúry SITA ie šéfredaktorkou 
časopisu Charita a spolupracuje s viacerými dal
šími časopismi 

Prírodovedecká fakulta UK: 
Marek LEŠIČKO, študent 4 ročníka 
Počas svojho pobytu na Umvervty Hertfordshire 

vo Velkej Britanii úspešne riešil výskumný projekt 
z oblasti ekosozologie. Je spoluautorom aspolu-
riešiteľom projektu zameraného na ochranu bio-
diverzity inundačného územia Dunaja a autorom, 
resp. spoluautorom viacerých popularizačných 
článkov z oblasti biológie a ochrany prírody. Pô
sobí ako hlavný organizátor korešpondenčného 
seminára z chémie pre stredné školy. 

Andrea CHMELÍKOVÁ, študentka 5 ročníka 
Vypracovala metódu rýchlej detekcie mutácii, za

príčiňujúcich dedičné ochorenie alkaptonúnu, za
loženú na analýze DNA Je spoluautorkou práce 
s touto tematikou, ktorá bude publikovaná v časo
pise Human Mutation. 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK: 
Michal FORÍŠEK, študent 3 ročníka 
Odborne pripravoval družstvo slovenských stre

doškolských olympionikov, ktoré sa na medziná
rodnej informatickej olympiáde IOI 2001 vo Fínsku 
umiestnilo na 1. mieste so ziskom dvoch zlatých 
a dvoch strieborných medailí. Pôsobil ako vedúci 
tímu Korešpondenčného seminára z programo
vania a člen družstva, ktoré reprezentovalo UK na 
medzinárodnej programátorskej súťaži Central 
European Regional Contest, Praha 2000 

Tomáš MIKOVÍNY študent 5 ročníka 
Zapája sa do vedeckovýskumnej činnosti na 

Katedre fyziky plazmy. Je autorom alebo spolu
autorom viacerých prác publikovaných v karento-
vaných časopisoch, ako napr International Journal 
of Mass Spectorometry, Chem. Phys Letts a Ozone 
Sei. Ďalšie výsledky svojei vedeckej práce pred
niesol na medzinárodných konferenciách 

Pedagogická fakulta UK: 
Zuzana ŠEDÍKOVÁ, Sandra TORDOVÁ, štu 

dentky 5. ročníka 
Vytvorili a riadia movatívny projekt sociálnej prá

ce s bezdomovcami, ktorý je súčasťou medziná
rodného projektu Bez hraníc. Založili a koordi
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V Auditórium Maximum PRAF UK zasa
dal dňa 14. novembra 2001 Akademický 
senát UK. Rokovanie viedol predseda senátu 
doc, PhDr. F. Gahér, CSc. 

Akademický senát UK vzal na vedomie 
návrh projektu rektora UK na založenie Fa
kulty sociálnych a ekonomických vied Uni
verzity Komenského a odporuč í rektorov; 
UK, aby v zmysle zákona o vysokých školách, 
§ 4 ods. 2., postúpil návrh na zriadenie, usta
novenie názvu a sídla Fakulty sociálnych a eko
nomických vied UK na vyjadrenie Akreditač
nej komisii vlády SR a požiada) o súhlas so 
zriadením, ustanovením názvu a s.c.a Fakulty 
sociálnych a ekonomických vied UK Minister
stvo školstva SR 

A S  UK poveril predsedu A S  UK, aby po 
zapracovaní akceptovateľných pripom enok 
rektorom UK do projektu požiadal fak^t/ UK 
o stanovisko k zriaden.u tejto fakuity tax. aoy 
A S  UK mal tieto stanoviská k Dispozícii pred 
tým. ako podlá § 4. ods. 2., zákona o vysokých 
školách bude Akademickému senátu UK pred
ložený na vysloven« súhlasu návrh na znače
nie ustanovenie názvu a sídla Fakulty sociál
nych a ekonomických vied Univerzity Komen
ského. 

V súvislosti s návrhom zákona o vysokých 
školách A S  UK konštatova že minister škol
stva SR neakceptovai stanovisko vysokých 
škôl SR vyjadrené v uzneseniach RVŠ SR 
z 26. júna 2001, ktorá neodporučia posuipit 
návrh zákona o VŠ v predloženom znení na 
rokovanie vlády SR a NR SR, pretože v texte 
návrhu neboli zonladnene n.e*toré zasac~é 
pnpomienky RVŠ SR. Stanovisko RVŠ SR 
neobsahovala ani predkladaaa správa. Vznla
dom na tieto skutočnosti A S  UK poveril Komi
siu pre vysokoškolskú legislatívu AS UK pri
praviť pozmeňovacie návrhy k návrhu zákona 
o VŠ v tom zmysle, aby fakultám bola pri
znaná právna subjektivita, aby bolo definova
né ustanovenie a kompetencie Správnej rady 
fakulty verejnej vysokej školy a aby zákon 
o vysokých školách zakotvil zásady ustano-
vujúc garancie štátu pre základny rozvoj vy
sokých škôl v SR, vrátane garantovania ich 
základných mzdových prostriedkov. 

Zároveň AS UK poveril predsedu AS UK, aby 
s pozměňovacími návrhmi oboznámil poslan
cov NR SR a požiadal o ich podporu pri schva
ľovaní v legislatívnom procese. AS UK taktiež 
požiadal všetkých členov akademickej ooce 
UK. aby pri prijímam' zákona o vysokých ško
lách presadzovali naplnenie stanovísk RVŠ 
a A S  UK. 

AS UK vyhlási  doplňovacie volby do AS 
UK. a to za A O  UK ako сеюк, namiesto jed
ného študentského zástupcu A O  U K  Poža-
dal všetky senáty jednotlivých t a ^ í  aby do 
10. 12. 2001 nahlás il Predsedníctvu A S  UK 
mena kandidátov - študentov pre tieto doplňo
vacie volby, ktoré sa .iskutočr, a na najbližšom 
zasadnutí AS UK. Zástupcov jednotlivých fa
kúlt v A S  UK požiada! aby o týchto doplňo
vacích volbách informoval predsedníctva AS 
svojich fakult 

Ďalej A S  UK schvái'l pndeien>e mimoriad
nych štipendií študentom UK. Súhlasil tiež so 
stanoviskom Právnej korr s e  A S  UK k nav-**., 
zmien Štatútu JLF UK v Martine a sch\a zo
ženie komisie poverenej konzulaoou s akade
mickým správcom siete doc. RNDr S Kaia^ 
ským, CSc., vo  v e a  možnosti on+ne oiskus« 
na webcvej stránke AS UK 

Ob) 

nujú občianske združenie Proti prúdu, ktorého 
cieľom je zmena spôsobu života a integrácia bez-
domovcov do spoločnosti Súčasťou aktivít občian
skeho združenia je aj vydávania časopisu NOTA 
BENE, na ktorého tvorbe a distribúcii sa podie
ľajú aj samotní bezdomovci. 

Fakulta telesnej výchovy a športu UK: 

Michal RISZDORFER, študent 4. ročníka 
Menovaný je dvojnásobným majstrom sveta 

v rýchlostnej kanoistike. V tomto roku zvíťazil na 
Majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike v ka
tegórii kajak štvoríc na 1000 m trati v Miláne 
a obsadil 2. miesto v tej istej kategórii na 500 m 
trati. Na tohtoročných Majstrovstvách sveta v Poz
nani sa umiestnil na 3 mieste. 

Juraj MINČÍK, študent 4 ročníka 
Vynikajúcimi športovými výsledkami v roku 2001 

dosiahol v celkovom poradí Svetového pohára 
vo vodnom slalome 2. miesto. Z o  šiestich prete
kov Svetového pohára dvakrát zvíťazil - v o  švaj
čiarskom Goumois a nemeckom Augsburgu a raz 
obsadil druhé miesto - v Merane, v Taliansku. 

Rímskokatolícka cyrilometodská 
bohoslovecká fakulta UK: 

Peter CABAN, študent 6. ročníka 
Študuje na Teologickom inštitúte pri Kňazskom 

seminári v Badíne. Publikuje odborné i populár
ne články v rôznych periodikách. Svojím duchov
ným potenciálom prispieva k rozšíreniu poznania 
slovenských cirkevných dejín a liturgie. 

Ondrej ŠTEFAŇAK, študent 4. ročníka 
Študuje na Teologickom inštitúte pri Kňazskom 

seminári v Spišskom Podhradí. Dosahuje vynika

júce študijné výsledky, je literárne činný a aktív
ny v oblasti ekumény. 

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK: 

Tomáš GULÁN, študent 5. ročníka 
Podieľa sa na výskumnej práci Katedry praktic

kej teológie. Na základe medzinárodných, v pra
xi realizovaných skúseností s novými formami 
práce cirkvi s mládežou, spracoval progresívne 
liturgické spôsoby komunikácie evanjelia postmo-
demému človeku. Výsledky svojej vedeckej práce 
prezentoval na Worshop Conference v Chicagu i na 
konferencii konanej v Nitre 

Monika ZAVIŠ-RAJČANOVÁ, študentka 5. roč
níka 

Je vynikajúcou študentkou. Podieľa sa na vý
skume vzťahu medicíny a náboženstva v antic
kom staroveku i v Biblii. Cieľom je prezentácia 
vedeckých poznatkov o význame vplyvu nábožen
ského presvedčenia na psychosomatické zdravie 
jednotlivca z hľadiska históne i súčasnosti 

Fakulta managementu UK: 

Elena ČIŽMÁROVÁ, študentka 4. ročníka 
Dosahuje vynikajúce študijné výsledky. V rám

ci programu Socrates absolvovala študijný pobyt 
na Vrije University v Bruseli, kde úspešne repre
zentovala Fakultu managementu UK i Univerzitu 
Komenského. 

Vladimír VAŇO, študent 5. ročníka 
Dosahuje vynikajúce študijné výsledky. Počas 

študijných pobytov na Georgetown University vo  
Washingtone a na New York University úspešne 
reprezentoval Fakultu managementu UK i Univer
zitu Komenského. 

, i 

5 



Úroveň kvality vysokého školstva je dô
ležitým aspektom stability spoločnosti a jej 
budúceho rozvoja. Náš vysokoškolský sys
tém je pod permanentným tlakom poža
dovaných zmien, ktoré súvisia s ašpirá
ciami samotných vysokých škôl dôstojne 
reprezentovať činnosť a výsledky svojej 
vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti 
a byť kompatibilnými v európskom vysokoškolskom priestore, ako 
aj so súčasnými snahami decíznych orgánov podporiť odporúčania 
európskych summitov v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Sloven
ské vysoké školy napriek ambíciám a vôli držať krok s európskym 
a globálnym vývojom musia prekonávať isté nedostatky, spôsobené 
viacročnou izoláciou od diania v európskom regióne. Ide najmä o bu
dovanie autonómie v oblasti zabezpečovania kvality a strategického 
plánovania a riadenia univerzít, o smerovanie k väčšej transparentnosti 
a k zvyšovaniu dôveryhodnosti činnosti univerzít smerom k vonkajšie
mu prostrediu. 

Ciele, vytýčené v projekte ERQUAM - Europeizácia mechanizmov za
bezpečovania kvality v Slovenskej republike, boli zamerané na zlepšenie 
strategického manažmentu univerzít pomocou definovania legislatív
neho rámca pre mechanizmy zabezpečovania kvality a na hľadanie 
konsenzu medzi univerzitami, národnými orgánmi a inými účastníkmi, 
ktorí využijú skúsenosti, zaužívanú prax a procedúry používané v iných 
krajinách Európskej únie. 

Zahraničnými partnermi boli univerzity z írska a Portugalska, ktoré 
počas krátkeho obdobia prešli významnými zmenami a zaujali dobré 
pozície v európskom vysokoškolskom priestore. Ich vzostup nebol ná
hodný, pretože v oboch krajinách sa vlády rozhodli považovať vzdelanie 
z a  strategický nástroj na rozvoj spoločnosti, ekonomiky a súťaživosti 
v rámci Európskej únie. 

Napriek tomu, že oficiálne stanoviská Ministerstva školstva SR, resp. 
Akreditačnej komisie vlády SR v oblasti zabezpečovania a hodnotenia 
kvality nepredstavujú s vysokými školami jednotný názorový prúd -
preto sa ani nemohlo podariť dosiahnuť konsenzus pre legislatívny 
rámec (znenie návrhu Zákona o vysokých školách - časť IX o akreditá
cii) - nepovažujeme projekt za neúspech. Počas jeho riešenia sa po
darilo priblížiť iné trendy a spôsoby riadenia univerzít, dať šancu part
nerským slovenským inštitúciám, aby si pilotným spôsobom odskúšali 
inštitucionálne hodnotenie a tvorbu strategických plánov, ako aj vymeniť 
si skúsenosti so zahraničnými partnermi počas zahraničných študij
ných desí  i workshopov na Slovensku. Predpokladáme, že sme projek
tom prispeli k väčšej spolupatričnosti univerzít v otázke významu vyso
kého školstva pre našu krajinu a na túto tému chceme podnietiť aj 
ďalšiu diskusiu. 

Istým dokladom tohoto stavu sú nasledujúce závery z rokovania kon
ferencie projektu ERQUAM, ktorá sa konala v dňoch 28. - 30. októb
ra 2001 v hoteli Permon vo Vysokých Tatrách. 

Závery 

Účastníci konferencie pracovali okrem plenárnych zasadnutí i v dvoch 
pracovných skupinách. Výsledky rokovaní boli spracované do syn
tetického súboru námetov - odporúčaní, ktoré účastníci považujú z a  
kľúčové pre ďalšie napredovanie vysokého školstva na Slovensku. 
Odporúčania predstavujú zhmotnenie a naplnenie hlavných úloh pro
jektu - prispieť k strategickému rozvoju vysokoškolských inštitúcií 
prípravou a osvojením si inštitucionálnych mechanizmov zabezpečo
vania kvality a rozšírením spolupráce s vonkajším prostredím. 

Jedným zo základných nástrojov pre ďalší rozvoj vysokého školstva 
je zlepšenie verejnej mienky o dôležitosti vzdelania občanov Sloven
skej republiky ako budúcej súčasti spoločnej Európy a pochope
nie rastúceho významu politickej dimenzie vzdelávania zo strany po
litikov. Ak investície do rozvoja ľudských zdrojov nebudú v najbližšej 
budúcnosti štátom výraznejšie podporované, nie je možné dospieť 
k rýchlej ekonomickej expanzii, o čom svedčia úspechy partnerských 
krajín projektu - írska a Portugalska. 

Europeanizácia, t.j. implementácia a zvýraznenie európskej dimenzie 
vo vysokom školstve na Slovensku, sledovanie a prijímanie európ
skych trendov a iniciatív, sú jedinou rozumnou cestou, ktorá pomôže 
odhaliť dobré i slabé stránky nášho vysokoškolského systému a prijať 
strategické rozhodnutia smerujúce do legislatívy, organizácie a riade
nia tohto systému. 

Účastníci sa dohodli na tomto znení odporúčaní: 

1 Účastníci odporúčajú venovať pozornosť vývoju vysokého školstva 
v Európe a začleniť sa do európskych trendov. Uvedomujú si sku
točnosť, že vysokoškolské inštitúcie v Európe budú súťažiť nielen me
dzi sebou, ale súčasne aj s ďalšími vzdelávacími inštitúciami mimo 

Závery projektu 

ERQUAM 

európskeho vysokoškolského priestoru. 
Z toho dôvodu podporujú myšlienku tvor
by a zachovania diverzity vysokoškol
ských inštitúcií, vrátane špeciálnych vy
sokoškolských inštitúcií, kedykolvek to 
bude možné, a to nielen iba z dôvodu za 
chovania autonómnosti vysokoškolských 
inštitúcií, ale aj preto, že to podporuje sú

ťaživosť a atraktívnosť. Účastníci sú si vedomí rizika, ktoré spôsobuje 
uniformita nahradzujúca diverzifikáciu odborného vysokého školstva 
(napr. premenovanie všetkých, i odborných vysokých škôl na univei 
zity), ktorá núti inštitúcie používať rovnaké, tie isté formy správania sa 
Pridaná hodnota odborného vysokého školstva, ktorá je charakteristic 
ká pre krajiny, kde sa takýto systém zaviedol, by sa mohla stratiť, ak 
by sa profesionálne hodnosti posudzovali spoločne s ostatnými do
kladmi o vzdelaní bez diferenciácie obidvoch subsystémov. Pri zave
dení akéhokoľvek kreditového systému a štruktúry hodností treba mat 
na zreteli možné nebezpečenstvo pri posudzovaní 

V súvislosti so zabezpečením diverzifikácie účastníci odporúčajú vel 
mi starostlivo zvážiť útlmové procesy v ktorejkoľvek časti odborného 
vysokého školstva, vrátane vojenského a policajného, ktoré v plnom 
rozsahu a na primeranej profesionálnej úrovni plní úlohy prezentované 
Ministerstvom obrany SR, resp. Ministerstvom vnútra SR a zároveň 
plní i funkcie regionálneho významu tým, že pripravuje množstvo od 
borníkov pre civilné profesie. Pri úvahách a príprave reštrukturalizácie 
špecializovaného odborného vysokého školstva navrhujú účastníci vy 
užiť práve pozitívny vplyv týchto škôl na rozvoj a trvalo udržateľný stav 
zamestnanosti a kvality života v regiónoch, kde sú voienské akademie 
a policajná akadémia umiestnené 

2. Účastníci zasadne podporuju mobilitu študentov a pracovníkov 
univerzít Podporu|u využitie kreditových systémov na báze ECTS 
(alebo podobných mechanizmov) na prenos a akumulaciu kreditov 
dodatku k diplomu (Diploma Supplement) a potrebu využiť mecha 
nizmy uznávana dokladov, ako už boli pri|até na úrovni Európskej 
únie (napr Lisabonský dohovor) Je samoziejme. že bez vyriešenia 
týchto otázok mobilita bode pokračovať ako doteraz na lei istej čas 
tokrát nevyhovujúcej úrovni Rozširovanie skutočne) moty ty v sebe 
zahŕňa citlivý prístup k sociálnej dimenzii a naráža na administratívne 
a štrukturálne bariery Na zvýšenie mobility slovenských uch*dza£ov 
je potrebné, aby samotná vláda Slovenskej republiky zobrala do  úva
hy obrovské rozdiely v oblasti príjmov našich občanov v porovnaní 
s ostatnými rozvinutými ekonomikami. Na odstránenie týchto rozdielov 
vyzývajú účastníci konferencie vládu SR, aby zaviedla kompenzačné 
mechanizmy (viď príklad Českej republiky). Štúdium v zahraničí sa 
musí realizovať tak, aby sa v čo najširšej možnej miere využili výsledky 
mobility pre účastníka aj inštitúciu, a eliminovali problémy vyplývajúce 
z finančných reštrikcií. Zodpovednosť za zvyšovanie mobility v rámci 
vysokoškolských inštitúcií by mala niesť vláda, ktorá sa k tomuto aktu 
zaväzuje v rámci medzinárodných dokumentov, a nie jednotlivé vyso 
koškolské inštitúcie. 

3. Účastníci sú si vedomí dôležitosti účasti študentov na výchov-
no-vzdelávacom procese. Študenti tvoria integrálnu súčasť univerzity 
a predstavujú prvotný článok, pre ktorý je potrebné bojovať za kvalitu 
a vytváranie vhodných politických opatrení, aby bola zabezpečená hod
nota ich akademických hodností. Účastníci konferencie odporúčajú 
všetkým slovenským vysokoškolským inštitúciám akceptovať študen
tov ako reálnych partnerov pri realizácii diskusií a v rozhodovacích 
procesoch. Zároveň odporúčajú, aby už v čase pred schválením no
vého vysokoškolského zákona jednotlivé vysoké školy aplikovali tie 
časti návrhu, ktoré sa týkajú účasti študentov na formovaní a hodno
tení vzdelávacieho procesu. 

4. Účastníci sú si vedomí, že akademickí pracovníci potrebuju spo
lupracovať s ostatnými partnermi v zahraničí tak v oblasti vyučo
vacieho procesu, ako aj v oblasti vedy a výskumu Navrhuju preto 
všetkým účastníkom vysokoškolského systému SR ako aj ich part 
nerom. aby vzali do úvahy existenciu ideí rozvoja európskeho výskum 
ného priestoru. Tento námet by mal byť pevne zakotvený v politike 
a v stratégii vlády SR, aj všetkých univerzít, ako pokračovanie procesu 
dohodnutého na Pražskom summite ministrov v máji 2001 

5. Účastníci navrhujú šíriť „správnu vzdelávaciu prax (good prac
tice)" a skúsenosti vedúce k napĺňaniu reálnej európskej strategie 
celoživotného učenia a vzdelávania sa. Pozornosť by mala byť sú 
stredená na „Predbežný návrh záverečných odporúčaní pre stratégiu 
vysokoškolského vzdelávania vo vzťahu k celoživotnému učeniu'". 
ktorý bol pred nedávnom schválený na schôdzke CC- HER (Council of 
Europe), a ktorý okrem iného vychádzal aj z projektu pod názvom 
„Lifelong Learning for equity and social cohesion: a new challenge to 
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Higher Education" (Celoživotné učenie pre rovnosť a sociálnu kohéziu: 
nová výzva pre vysokoškolské vzdelávanie) z novembra 1998. 

6. Vychádzajúc zo zahraničných skúseností partnerov projektu účast
níci vyzývajú univerzity k úzkej spolupráci s miestnou i regionálnou 
komunitou, priemyselnými partnermi a k spolupráci s národnými 
orgánmi ako partnermi. Bez synergického prístupu univerzít s miest
nou infraštruktúrou k plneniu hlavných úloh nie je možne zabezpečiť 
regionálny i celonárodný rozvoj. 

7. Účastníci sú si vedomí, že internacionalizácia procesov zabezpe
čovania kvality je nevyhnutnou odpoveďou na súčasné globalizač-
né trendy a výzvou pre budovanie Európskeho vysokoškolského 
priestoru. Účastníci vyzývajú k úzkej európskej spolupráci, k budova
niu vzájomnej dôvery a k akceptovaniu národných systémov zabez
pečovania kvality. Jednoznačne podporujú princípy a mechanizmy 
zabezpečovania kvality, ktoré sa uplatňujú v praxi rozvinutých krajín 
a v praxi EUA. Zároveň vyjadrujú názor, že tieto princípy a mechaniz
my sú predpokladom pre vhodné akreditačné procedúry. Kedže kon
cept európskej akreditácie do dnešného dňa nie je deťinovaný, účast
níci podporujú myšlienku spoločnej európskej platformy alebo 
„klíringového" systému, aby sa šírili dobré skúsenosti o vhodných pro
cedúrach zabezpečovania kvality a akreditácie ako podporného ná
stroja pre národné akreditačné orgány. Tieto procedúry ba mali podpo
rovať vzájomné akceptovanie rozhodnutí z akreditácie a hodnotiacich 
procesov, prispievať k vzájomnému uznávaniu dokladov a súčasne za
chovávať diverzitu a inštitucionálnu autonómiu bez zvýšeného zaťa
žovania univerzít. Administratívna verifikácia minimálnych štandardov 
má nižšiu hodnotu a istým spôsobom môže znížiť medzinárodnú dô
veru v hodnotenie výkonov univerzít, čo je zdôraznené aj v Bolonskej 
deklarácii. Akreditácia sama o sebe tiež nie je riešením uvedeného 
problému. 

Účastníci navrhujú vláde SR a Akreditačnej komisii SR ako poradné
mu orgánu vlády SR, Ministerstvu školstva SR, Rade vysokých škôl SR 
a vysokoškolským inštitúciám: 

• vytvárať a vzájomne uznávať vlastné systémy zabezpečenia kvality, 
vrátane evaluačných procedúr, organizované univerzitami s cieľom 
hodnotenia fungovania inštitúcií, ich vzdelávacích programov a ve
deckého výskumu; 

• uznávať nadálej procedúry akreditácie (organizované Akreditačnou 
komisiou) na autorizovanie vzdelávacích programov vysokoškolských 
inštitúcií; 

• pozývať zahraničných expertov, aby sa zúčastňovali na akreditá
ciách, evaluáciách a auditoch; 

• vypracúvať vlastné plány pre strategický rozvoj v intenciách návrhu 
zákona o vysokých školách. 

8. Účastníci sú si vedomí, že omnoho dôležitejšie ako akreditácia 
je periodické hodnotenie a audit inštitúcií, ich študijných programov 
a vedeckého výskumu. Európsky vysokoškolský priestor potrebuje 
zabezpečiť skutočnú kvalitu a nie iba minimum štandardov2. Iba touto 
cestou je možné stať sa kompetitívnym a atraktívnym členom tohto 
priestoru a partnerom. Evaluácia, zvlášť inštitucionálna, ide dalej ako 
akreditácia, pretože zabezpečuje komplexné posúdenie jednotlivých 
úrovní akademickej kvality, nielen binárne rozhodnutie vo vzťahu 
k prahovým štandardom. Účastníci navrhujú univerzitám vytvoriť slo
venskú sieť vysokoškolských inštitúcií, aby sa mohol pripraviť národný 
systém zabezpečovania kvality v oblasti vysokoškolského vzdelávania. 

9. Účastníci navrhujú slovenským univerzitám akceptovat „Code of 
Good Practice"3, ktorý definuje dôležité princípy: 

• akademické štandardy a štandardy kvality; 
• publikovanie inštitucionálnych stratégií a poslania danej inštitúcie; 
• informácie pre študentov; 
• kvalifikácie pracovníkov univerzity (vrátane výskumu); 
• zodpovednosť inštitúcie a jej zložiek; 
• prijímanie študentov (požiadavky); 
• pracovnú zaťaženosť akademických pracovníkov; 
• vydávané doklady o kvalifikácii a ich súvzťažnosť s Lisabonským 

dohovorom; 

1 Document CC-HER (2001) 1 rev 4, Council oř Europe, Strasbourg, October. 2001 
2 .Quality Assurance in Higher Education A policy Paper oř the University European 

Association' , E U A  Dubrovník, September 2001 
3 .Code oř Good Practise m the Provision oř Transnational Education', adopted by the 

Usbon Recognition Convention Committee, Riga June, 2001 

Ivan Ostrovský, Daniela Drobná 

Spokojnosť s programom Leonardo da Vinci 

Fakulta managementu U K  je medzi štu

dentmi vyhľadávanou fakultou aj preto, lebo 

venuje velkú pozornosť programom, ktoré 

vyhlasuje Európska komisia. Prostredníc

tvom nich m ô ž u  úspešní študenti každo

ročne absolvovať niekolkomesačné študij

né pobyty na rôznych univerzitách v Európe 

a v USA, alebo praktické stáže v o  vybra

ných podnikoch a firmách v krajinách EÚ. 
Jedným z programov, ktorým F M  U K  ve

nuje pozornosť, je  program Leonardo da 
Vinci, zameraný n a  odborné vzdelávanie 

a prípravu. Cieľom programu j e  podporiť 

spoluprácu krajín Európskej únie, E F T A  

a asociovaných krajín na rozvoji kvality, ino

váci í  a európskej  d i m e n z i e  v systémoch 

a v praxi odborného vzdelávania. 
Študenti F M  U K  majú výhodu nielen v o  

všestrannosti teoretickej prípravy na fakulte, 
ale jazykové schopnosti im umožnili  prak
tické stáže absolvovať bez prípravy. Popri 
angličtine, ktorá je  na FM U K  povinná, mno
h í  ovládajú nemčinu, preto s a  bez problé
mov mohli uchádzať o ponuky v nemecky 
hovoriacich krajinách. Zmeny nielen v o  von
kajšom ale a j  v o  vnútornom prostredí orga
nizácií  si  v y ž a d u j ú  n o v é  kompetentnost i  
u všetkých ich pracovníkov, ak chcú uspieť 

v silnej konkurencii. Nové požiadavky s ú  

kladené tak n a  manažérov, ako aj n a  ra

dových zamestnancov. Pôsobenie budú

cich manažérov v organizáciách vyspelých 

krajín E Ú  umožní  nielen skĺbenie poznat

kov, ktoré študenti nadobudli počas svojho 

štúdia s požiadavkami praxe, ale umožní  

tiež aplikáciu poznatkov n a  medzinárodnej 

úrovni, v kultúrne odlišnom prostredí. Pôso

benie študentov v organizáciách vyspelých 

krajín E Ú  otvára tak možnosti získať cenné 

praktické i odborné skúsenosti, ktoré i m  

zvyšujú šance n a  úspešné umiestnenie s a  

n a  trhu práce, ako i pravdepodobnosť zís

kať miesto v organizáciách s o  zahraničnou 

účasťou. 
Program COSMOBILITY  2000, v ktorom 

v súčasnosti Fakulta managementu U K  vy
stupuje v úlohe kontraktora, prebiehal v ro
koch 2000 až  2001 a bol zameraný n a  spo
luprácu s tými výrobnými či obchodnými 
organizáciami, s ktorými u ž  fakulta mala po
zitívne skúsenosti z minulosti a ktoré boli 
ochotné n a  d o h o d n u t ú  d o b u  - 6 mesia
cov - stážistov prijať. Mimoriadny záujem 
o študentov našej  fakulty prejavi la f irma 
Amphenol v Heilbrone, SRN, ktorá m á  s na
šimi študentmi skúsenosti už o d  roku 1998, 

č o  potvrdzuje kvalitu teoretickej prípravy 

našich študentov a ich schopnosť adap

tability n a  nové prostredie a podmienky od

bornej praxe. 
A v č o m  vidia samotní účastníci praxe vý

hody? T u  je  niekolko ich názorov;  Zlepše
nie odborných zručností, zvýšená šanca 
nájsť si zamestnanie, výrazné zlepšenie ja
zykových schopností, zvýšenie sebadôvery, 
zlepšenie sociálnych zručnosti, zlepšenie 
interkulturámych schopnosti. Celkové zhod
notenie stáží: sú prospešné a obohacujú
ce, zvyšujú šance na budúce uplatnenie sa 
v praxi. 

Na roky 2002 - 2004 pripravuje Fakulta 

nový projekt, ktorý bude vychádzať z pozitív 

minulého projektu. Nadviaže spoluprácu 

priamo s partnerskou organizáciou, ktorá 

bude študentov zamestnávať, a d o  projektu 

bude zapojená aj iná vysoká škola. Rozši

rovanie partnerstva v projektoch dáva na

dej, ž e  terajší partneri s a  v budúcnosti sta

n ú  autormi samostatných projektov Toto je 

j e d e n  z cieľov, ktorý s leduje a j  Národná 

kancelária programu Leonardo d a  Vinci 

PhDr. Rozalia SuliVova, PhD.. PhDr. 
Viera Bennárova. FM UK. 

autorky projektu 
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R E Z E R V O V A N É  P R E  L F  U K  

Dekan LF UK sa stal prezidentom 
Asociácie lekárskych fakúlt Slovenska 

Ďalšie stretnutie vedení lekárskych fakúlt Českej a Slovenskej republiky sa uskutočnilo 
v dňoch 15.-16. novembra 2001, tentoraz na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Plzni 
Stretnutia sa zúčastnili dekani a s nimi celé vedenia a predsedovia akademických senátov 
všetkých lekárskych fakúlt. Zásadné prednášky o stave pregraduálnej výchovy lekárov pred
niesli prof. Vorlíček (ČR) a prof. Traubner (SR), Poukázali v nich na spoločné historické a reginál-
ne východiská, na tradície, ale aj na perspektívy výučbového procesu súvisiace s očakávaným 
začlenením našich krajín do EÚ. I keď v oboch krajinách transformácia vychádza z legislatívy 
EÚ, zdá sa, že ČR je v približovaní sa k EÚ o krok ďalej. Nevyhnutná je transformácia výučbo-
vých zariadení fakúlt (zákon o univerzitných nemocniciach) a doriešenie financovania vysokých 
škôl. Za krok späť sa považuje zbavovanie fakúlt právnej subjektivity, pretože práve lekárske fa
kulty majú výrazne špecifické prvky nielen vo výučbe, ale aj vo vedeckovýskumných aktivitách, 
prepojenie na liečebno-preventívnu činnosť a ďalšie aktivity, ktoré nenachádzajú oporu v klasic
kom systéme vysokého školstva. 

Na samostatnom zasadnutí dekanov a vedení lekárskych fakúlt zo Slovenska bol jed-
nomyselhe zvolený za prezidenta Asociácie slovenských lekárskych fakúlt dekan LFUK 
v Bratislave prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD. Program, ktorý predniesol, načrtáva hlavné úlo
hy ďalšieho rozvoja lekárskych fakúlt, včítane rozšírenia ich pôsobnosti na postgraduálne vzdeláva
nie lekárov a stredného zdravotného personálu. 

Stretnutie sa nieslo v priateľskom duchu, výmena skúseností bola otvorenou diskusiou a kon
frontáciou viacerých názorov, z ktorých sa formulovali závery pre ďalšie smerovanie všetkých le
kárskych fakúlt. 

Spoločenský večer sa uskutočnil na zámku Kozel, kde v podaní p. Fischerovej odzneli najznámej
šie piesne Edith Piaf a pokračoval recepciou v Jazdiarni zámku do neskorých nočných hodín 

Stretnutie poukázalo na mnohé spoločné črty, úlohy a smerovania všetkých lekárskych fakúlt v ČR 
a na Slovensku. Budúce stretnutie v r. 2002 sa bude konať na pôde Jesenniovej LF UK v Martine 

Beánia medikov 

Čestná plaketa SAV 
profesorovi Milanovi Zaviačičovi 

Profesor MUDr. Milan Zaviačlč, DrSc., prevzal 
dňa 28. novembra 2001 Čestnú plaketu SAV 
Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách, 
za dlhoročnú spoluprácu s pracoviskami SAV 
a aktívnu činnosť vo vedeckých spoločnostiach 
pri SAV, ktorú mu udelilo Predsedníctvo SAV. 

Podpredseda SAV doc Čiampor pri odovzdávaní 
tohto významného ocenenia zdôraznil vedecký prí
nos prof. Zaviačiča, jeho miesto medzi významnými 
histopatológmi nielen v Európe, ale v rámci celého 
sveta Krátko zhodnotil základné oblasti ieho ve-
deckovýskumnei aktivity - problematiku výskumu 
žalúdka vo vzťahu k biorytmom. hladu i oblasť sle
dovania ženskei prostaty Práve v te|to oblasti prof 
Zaviačič dosiahol popredné svetové prvenstvá a je
ho práca sa spáia s novým anatomických termínom 
„ženská prostata", ktorý bol oficiálne zapísaný do 
anatomickej terminológie 

Vážený pán profesor, ešte raz gratulujeme 
a ďakujeme! 

V piatok 9. novembra 2001 sa konala vo Veľkej spoločenskej sále PKO 
Beánia medikov. Zanechala vo mne silný dojem a rád by som sa s vami 
o nej podelil. 

Na beánie som chodil ako medik - ale odvtedy už je to viac ako 25 rokov 
V piatok večer som prišiel ako pozvaný študijný prodekan. Stretol som tu 
„nových" študentov - suverénnych, istých, mladých, a pritom dospelých. 
Len pred pár mesiacmi sme im na slávnostnej inaugurácii v Aule UK odo
vzdávali indexy, ktoré preberali neistými krokmi. V piatok som stretol tých 
istých mladých ľudí v novom prostredí, v novej úlohe - v úlohe mladých 
ľudí, ktorá im skutočne pristane. 

Účasť na beánii bola veľmi dobrá, v sále bolo niekoIVo stoviek prvákov 
a ich starších kolegov. A to ešte v pondelok po beánii sa začínali testy 
z anatómie. Teraz neviem, ktorí študenti prišli, či tretina najlepších, ktorí sa 
už na testy naučili, alebo tretina tých, ktorí učenie odložili na nedeľu ve
čer... Podľa usmiatych očí, nádherných tvárí plných očakávania a podľa 
elegantného oblečenia sa to poznať nedalo. 

Beánia sa koná vždy pod záštitou dekana, ale celá organizácia je v ru
kách organizačného výboru zo Spolku bratislavských medikov. Dekan LF 
UK prof. P. Traubner, ktorý sa zúčastnil na beánii s pani manželkou, otvoril 
slávnosť krátkym príhovorom. Ocenil prácu organizátorov, zdôraznil, že 
súčasťou štúdia medicíny je aj osobnostný rozvoj študentov. Vyzval štu
dentov, aby udržiavali a rozvíjali tradície študentského života. 

„Slávnostný obrad prijímania študentov prvého ročníka do cechu medic
kého" vykonali traja promótori z vyšších ročníkov v chirurgickom oblečení, 
ktorí s pátosom predčítavali sľuby a vtipné rady pre študentských 
učňov. Prváci počas príhovoru promótora s úctou kľačali a potom sa 
všetci poklonili pred lebkou (alebo ju nebodaj pobozkali?) a prijali kvap
ku červeného vína ako symbolu krvi či života priamo z infúznej sú
pravy. Tento obrad, ktorý je už tradičný mnoho desaťročí, predstavuje 
pomyselnú bránu, za ktorou sa študent môže cítiť ako medik. Patrí k to
mu aj ten strach pre hroziacimi testmi, aj očakávanie krásneho zážitku. 
Osobitným zážitkom pre mňa bola predskupina Peha, ktorej živé a veľ
mi pravdivé vystúpenie uchvátilo všetkých prítomných a navodilo 
správnu atmosféru študentskej zábavy. Potom sa už rozbehla pravá 
beánia. 

Hovoril som s viacerými študentmi. Radi odpovedali na moje všeli
jaké otázky. Uvediem aspoň niektoré z nich: 

• Ako sa vám páči štúdium na LF? 
Andrea: Zatiaľ mi chýba „medicína". To, čo sa učím, je vlastne akoby 

opakovanie fyziky a chémie z gymnázia. A z toho som už maturovala. Aj 
z jazyka už mám štátnicu". 
• Čo by ste vylepšili na rozvrhu? 

Martin: „Menej hodín fyziky a viac „medicíny", napríklad prvá pomoc, 
starostlivosť o chorých a podobne už v 1. ročníku." 
• Ako hodnotíte prijímacie pohovory na medicínu? 

Peter: „Bolo to strašné, ale dalo sa to naučlf. Mám pocit, že rozsah 
látky vysoko prekračuje to, čo sme mali na gymnáziu. Najmá z chémie 

boli v testoch veci. ktoré učitef na gymnáziu len spomenul Tu to bc 'Oi 
hodujúce otázky Ale s pomocou knihy otázok a odpovedi sa to da 
zvládnut." 
• Máš pocit, že boli přijímačky objektívne'' 

Peter Áno. o tom nepochybu/em ' 

• Ako sa cítiš ako medička? 
Beáta: „Je to úžasný pocit. Dosiahla som vytúžený cieľ. Mám pocit, že som 

sama svojimi schopnosťami dokázala najväčšiu vec vo svojom živote. Viem, 
že je to aj záväzok - nielen pred rodičmi, ale aj pred samou sebou." 

• Čo vieš o kreditoch? 
Ján: „Kredity? V podstate nič. Na medicíne si nič nemožno skracoval, nič 

obiehať, nič vynechať." 

• Čo si myslíš o študentských tradíciách a beánii? 
Marta: „Je to fantastické, určite sa zapojím do organizácie budúcich beá

nií a prvákom nič nedarujem! A tú lebku určite nevynechám. Bože, /a som 
ju bozkala! To je strašné, ale teda ten bozk si zapamätám do smrti!" 

Odznelo mnoho ďalších otázok a oveľa viac odpovedí. Mnohé prehlušila 
hudba, mnohé odniesol tanec, rozhodne najzreteľnejšou odpoveďou bola 
dobrá nálada, ktorá sa niesla pozdĺž Dunaja do skorých ranných hodín 
Na záver chcem zaželať všetkým prvákom, teraz už naozaj medikom, aby 
sa im splnili všetky predstavy o medicíne a o živote Predstavy sú veľmi 
dôležité, ale oveľa dôležitejšie je ich naplniť životom, štúdiom a prácou 
Beániou sa to všetko začína. Tak veľa šťastia. (mb) 
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R E Z E R V O V A N E  P R E  L F  U K  

Bratislavskí medici na stupňoch vŕťazov 
V Hradci Králové sa v dňoch 8. - 9. novem

bra 2001 konala Česko-Slovenská konferencia 
ŠVOČ študentov lekárskych fakúlt Na konferen
ciu boli vyslaní víťazi fakultných konferencií ŠVOČ 
zo všetkých desiatich lekárskych fakúlt v Čechách 
a na Slovensku. Prednášky sa konali v troch sek
ciách: v klinickej, teoretickej a stomatologickej. 
V klinickej sekcii získali najvyššie ocenenie štu
denti LF UK v Bratislave - Martin Čaprnda a Da
niela Križanová za prácu „Závislosť výskytu ische
mickej choroby srdca od čienkovo-ramenného 
indexu". Autori sledovali závislosť výskytu ICHS 
od pomeru výšky krvného tlaku v oblasti členku 
a ramena. Ich práca je príkladom nových možnos
tí študentov na LF UK, keďže časť výskumu robili 
na Heart Institute - University of Ottawa (školitelia 
George Fodor a Terry Ruddy) a časť na II. internej 
klinike LF UK v Bratislave (školiteľ J. Lietava). Na 
druhom mieste sa umiestnil J. Novosad (LF UK 
v H. Králové, školitelka K. Jankovičová.) s prácou 
„Štúdium vzťahu expresie onkoproteinu Bcl-2 
k vybraným klinickým a laboratórnym parametrom 
u pacientov s AM leukémiou". Na treťom mieste 
skončili študenti LF UP v Olomouci R. Šimková 
aspoľ: 

„Význam hodnotenia vybraných parametrov apop-
tozy v skupine chorých so systémovým lupus erythe
matosus" (školiteľP. Horák). 

V teoretickej časti sa v náročnej konkurencií na 
prvom mieste umiestnil P. Müller z Masarykovej 
univerzity v Brne. Jeho práca sa týkala atraktívnej 
a aktuálnej témy - molekulárno-biologických aspek
tov vzniku nádorov. Predmetom jeho výskumu 
bola „Aktivácia nádorového supresoru p53 u buniek 
karcinómu prsníka". Výskumný projekt sa realizo
val v Masarykovom Onkologickom ústave (školiteľ 
B. Vojtěšek). Na druhom mieste skončili P. Baláž, 
I. Matia, S. Jackanin, S. Rokošný a J. Kišš z L F  
UPJŠ v Košiciach, ktorí robili autotransplantácie 
čreva u psov a skúmali ochranný účinok prezer-
vačného roztoku obohateného o L-arginín na 
odobrané a replantované jejunálne štepy .Vplyv 
L-arginínu na prezervačno-reperfúzne poškodenie 
pri autotransplantácii tenkého čreva" (školiteľ M. 
Pomfy) Na výbornom 3. - 4. mieste sa umiest
nili ďalší študenti LF UK v Bratislave Peter Boor 
a Katarína Šebeková, Jr., s prácou „Vplyv príjmu 
melanoidov v potrave na renálne funkcie v modeli 
subtotálnej nefrektómie u potkanov" (školitelia K. 
Šebeková, A. Heidland a P. Božek). 

Česká a Slovenská konferencia ŠVOČ je vyvr
cholením aktivít ŠVOČ v každom roku. Osobitne 
nás teší, že práce našich študentov sa umiestnili 
na popredných miestach v náročnej súťaži, kde 
úroveň obsahová i formálna všetkých zúčastnených 
prác bola mimoriadne vysoká. 

Trend systematickej prípravy na samostatnú ve
deckú prácu už v rámci ŠVOČ na fakulte, ktorú 
začala aktívne robiť Rada ŠVOČ, podpora Vedenia 
LF UK tejto práci, snaha vysielať študentov na 
domáce i zahraničné konferencie, vypisovanie gran-
tov, tak prinášajú výborné výsledky. 

Ďalší rozvoj ŠVOČ práce sa bude spájať aj so 
sponzorskými aktivitami firmy Johnson and John
son, ktorá dotuje túto prácu na všetkých fakultách 
v ČR i SR. Sme presvedčení, že v súčasných pod
mienkach štúdia na LF UK je to najmä práca v ráma 
ŠVOČ, ktorá umožní študentom individualizovať 
svoje štúdium a zameriavať svoju pozornosť na 
hlavnú oblasť záujmu. V súvislosti s týmto práve 
prezentovanými vynikajúcimi výsledkami možno 
vysloviť aj neskromné želanie, aby najlepšie práce 
v rámci ŠVOČ mohli prirodzene vyústiť do formy 
doktorandského štúdia, a to už počas pregraduál-
neho štúdia, prípadne, aby bolo možné po skon
čení ťakulty skrátiť za aktá/nu ŠVOČ prácu dobu 
doktorandského štúdia. Aktivita v rámci ŠVOČ je 
možnosťou, ako rozvíjať a usmerňovať tvorivé mys
lenie študentov, získať konkrétne skúsenosti s ve
deckou prácou a individualizovať svoje pregraduál-
ne štúdium. 

M. Ferenčík, P. Jedlička, 
B. Mladosievičová. M Bernadič 

Holomáňová Д., Brucknerová ľ :  Anatomické názvy. I. Latinsko -anglicko-slovenský slovník 
Vydavateľstvo Elán, Bratislava 2001, 331 s. 

Anatomická terminológia, presná a výstižná, je klasikou lekár- fíecenzia 
skej terminológie. Jej znalosť je neoddeliteľnou súčasťou medi
cínskeho vzdelania. V ostatnom čase sa najma vstupom anglickej termino
lógie do medicíny narušila terminologická stabilita najmä klinických disciplín. 
Anatomická terminológia vždy bola a dodnes je zjednocujúcim vyjadro
vacím prostriedkom pre celú medicínu. Nemožno však nevidieť obrovský 
rozvoj všetkých oblastí medicíny spolu i jednotlivo, nemožno si myslieť, že 
tento rozvoj sa môže uspokojiť s doteraz používanými pojmami a termínmi. 
Preto oceňujem prácu doc. MUDr. A. Holomáňovej, CSc., a MUDr. I. Bruck-
nerovej, ktoré sa vydali na mimoriadne náročnú cestu aktualizácie a mo
dernizácie anatomickej a teda aj medicínskej terminológie. Zvolili si ako 
metódu práce systém postupných krokov. Prvé vyjadrenia sú od najzain-
teresovanejších - prof. MUDr. P. Mráza, DrSc., anatóma, ktorý vyjadril 
presvedčenie, že predložená publikácia by mohla byť záväzným návodom 

pre všetkých lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí by 
mali používať súčasnú oficiálnu anatomickú nomenklatúru 

(Terminológia Anatomica, Thieme 1998) a prof. MUDr. I. Ďuriša, DrSc., in
ternistu, ktorý ocenil úsilie autoriek o zjednotenie výrazových prostriedkov 
a terminológie v celej medicíne. Profesor Ďuriš doslova hovorí: „vďaka úsi
liu pani docentky si začneme rozumieť'. 

Slovník je polygraficky veľmi dobre zvládnutý a bude neodmysliteľným 
pomocníkom pri písaní všetkých odborných lekárskych textov. Odporú
čam ho však nielen lekárom a študentom medicíny, ktorým umožní 
presnejšie a rýchlejšie sa orientovať pri štúdiu medicíny, ale aj študentom 
tzv. interdisciplinárneho štúdia. Rád by som zdôraznil obrovský význam je
ho obsahu pre slovenskú medicínu a verím, že dalšie diely nedajú na seba 
dlho čakať. Zároveň vyslovujem nádej, že takáto práca sa stane mierou 
hodnôt, od ktorých sa bude odvíjať dianie celej spoločnosti (mb) 

Informácie pripravil doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc., prodekan LF UK 

Zlatá medaila pre Inštitút juilaistiky UK 

Za prítomnosti prezidenta SR Rudolfa Schustera a čelných predstaviteľov 
politických, kultúrnych a náboženských inštitúcií na Slovensku odhalil Sir 
Sigmund Sternberg dňa 18. novembra 2001 na nádvorí Múzea židovskej 
kultúry v Bratislave pamätník Raoulovi Wallenbergovi, švédskemu diploma
tovi, ktorý počas II. svetovej vojny zachránil pred deportáciami okolo sto tisíc 
maďarských i slovenských Židov. 

Pri tejto príležitosti dostal Inštitút judaistiky UK Interlaith Gold Me
dallion - zlatú medailu za prínos k porozumeniu medzi vyznaniami Sir 
Sternberg, predseda Medzinárodnej kresťansko-židovskej spoločnosti v Lon
dýne, (ICCJ) odovzdal medailu Ing. Egonovi Gálovi, CSc , riaditeľovi IJ UK 
Podľa vyjadrenia Sira Sternberga sa IJ UK počas piatich rokov svojej 
existencie stal rozhodujúcou silou v podporovaní interkonfesionálnych vzťa
hov na Slovensku, Veľmi rýchlo vyrástol na jednu z najváženejších inštitúcií 
poskytujúcich vzdelanie v oblasti judaizmu a bohatej židovskej kultúry na 
akademickej i osvetovej úrovni. Inštitút judaistiky UK tak prispieva k roz
voju medzikonfesionálnych a interkulturálnych vzťahov a získal tým vysoký 
kredit v národnom i medzinárodnom meradle. 

(jm) 

% 

Sir Sigmund Sternberg, predseda Medzinárodnej krestansko-bdovskej spoloč
nosti a Ing. Egon Gál, CSc., naditef U UK 
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BIBLIOTÉKA 
PEDAGOGIKA 
INTERMEDIA 

U N I Y  E R Z I T A  K O M E N S K É H O  

Pravidelne každý rok sa začiatkom novembra 
v bratislavskom výstavnom a kongresovom 
centre INCHEBA uskutočňuje medzinárodný 
knižný veltrh BIBLIOTÉKA a medzinárodná 
výstava vzdelávania a didaktickej techniky 
PEDAGOGIKA. Už tradične sa na týchto akciách, 
úzko súvisiacich so vzdelávaním, zúčastňuje aj Uni
verzita Komenského. Aj tohto roku v dňoch 8 až 
11. novembra 2001 prezentovalo v spoločnom stán
ku svoju najnovšiu produkciu Vydavateľstvo UK, 
Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK a vy
davateľstvo Stimul, pôsobiace na Filozofickej fakulte 
UK. Obzrieť si vystavenú produkciu a často aj za
listovať v nejednej publikácii prejavili záujem naj-
má pracovnici knižníc, vedeckí pracovníci, učitelia 
a študenti našej univerzity i ostatných slovenských 
vysokých škôl, stredoškolskí učitelia a budúd uchá
dzači o štúdium na našej univerzite. Na ich otázky 
zasvätene odpovedali pracovníci Vydavateľstva UK 
i Vydavateľského oddelenia PRAF UK. Každý se
riózny záujemca o našu produkciu dostal katalóg, 
v ktorom okrem viacerých kontaktných adries je 
uvedená nielen produkcia, ktorá je k dispozícií 
v jednotlivých kníhkupectvách, ale aj zoznam titulov 
pripravovaných na vydanie v najbližšom období. 

Bibliotéka bola aj príležitosťou na získanie kom
plexnejšieho pohľadu na to, čo sa na Slovensku 
vydáva, a na porovnanie produkcie jednotlivých 
vydavateľstiev. Kým v oblasti odbornej a populamo-
náučnej literatúry určenej širšiemu okruhu čitate
ľov bol sortiment pomerne pestrý, vedeckej litera
túry, monografií, ale najmá študijnej literatúry pre 
vysoké školy vychádza v slovenských komerčných 
vydavateľstvách poskromne Je to dané najma ty m, 
že v snahe pnblížiť sa čo najviac potrebám peda
gogického procesu je táto literatúra často veľmi 
úzko a špeciálne zameraná na menší okruh poten
cionálnych čitateľov, v dôsledku čoho jejej vydá
vanie pre komerčné vydavateľstvá ekonom юку ne
zaujímavé. Z úst viacerých odborníkov odzneli slová 

chvály na adresu vedenia našej univerzity, že zo 
svojho permanentne deficitného rozpočtu dokáže 
vyčleniť aspoň skromnú časť finančných prostried
kov aj na zabezpečenie vydavateľskej činnosti 
Úroveň našej produkcie i záujem o ňu svedô o tom. 
že takto investované finančné prostriedky su pou
žité užitočne. 

Súčasne s Bibliotékou a Pedagogikou prebiehal 
tohto roku vo vedľajšom pavilóne loche by aj me
dzinárodný veftrh marketingovej komunikácie 
INTERMEDIA, na ktorom sa zúčastnila a diplom 
za najlepší napad v komunikácii t návštevníkom 
veltrhu získala Katedra marketingovej komuni
kácie FIF UK 

RNDr S. Trosčak, riaditeľ Vydavateľstva UK 

Univerzitný súbor na umeleckom zájazde 
Pôsobenie univerzitného komorného vokálno-inštrumentálneho súboru Camerata Comeniana Brati staven s/s sa neobmedzuje -j ;x •. . i • • 4, i r .  

a Bratislavu, akoby vyplývalo z jeho názvu a pôvodného určenia, ale čoraz častejšie vystupuje na podujatiach a koncertoch, na k- >e . .. . . , . 
bratislavské mestské, muzeálne a iné kultúrne inštitúcie. Súbor tak napĺňa jeden zo svojich cieľov: šíriť európske umelecké dedičstvo a podporovať hudobné 
kultúrne povedomie v rôznych regiónoch Slovenska. 

Posledným z týchto podujatí bol umelecký zájazd 
súboru CCB s vystúpením v gemerskom regióne, 
ktorý v súčasnosti prejavuje záujem aj o historickú 
hudbu interpretovanú v domácom prostredí so 
vzácnymi kultúmo-historickými pamiatkami. Podu
jatie pod názvom „Pásmo duchovnej poézie 
a komornej hudby" sa konalo dňa 21. októbra 
2001 v gotickom kostole v Štítniku. Štítnický 
chrám patrí medzi významné slovenské historické 
pamiatky hlavne z architektonického a výtvarného 
hľadiska, ale aj pre dva organy, z ktorých cennou 
historickou pamiatkou je najmä funkčný organový 
pozitív - jeden z najstarších nástrojov svojho dru
hu na Slovensku. V koncertnom vystúpení súbor 
využil možnosť interpretácie na oboch organoch. 

Prezentovaný umelecký projekt sa realizoval ako 
tretí variant (koncertnej časti), ktorého premiéra 

zaznela 3. 12. 2000 a repríza (s obmenou inter
pretov) 27. 5. 2001 v bratislavskom kostole sv. Vin
centa de Paul v Ružinove. V poslednej štítnickej 
verzii išlo okrem zmeny interprétov aj o inováciu 
autorov a skladieb v koncertnom programe. 

Juraj Zlocha, mladý autor cyklu sakrálnych básní: 
Daj šancu láske (zdravotne postihnutý - vozíčkář), 
bol osobne prítomný na podujatí. Prezentoval sa 
publiku v úvodnom príhovore i v záverečnom slo
ve na konci koncertného vystúpenia. Jeho poézia 
vyžarujúca poslanie, význam viery, lásky a duchov
nej obnovy v živote človeka, sa stretla s vnútornou 
rezonanciou u mnohých poslucháčov. 

Hudba tvorila autonómnu súčasť podujatia s do-
minanciou tvorby J. S. Bacha Synkretické umelec
ké prepojenie a vhodná dramaturgická spätosť 
s poéziou charakterizovali reprezentované poduja
tie ako celok. 

V koncertnej časti zazneli Bachove Duchovné 
piesne v netradičnej úprave pre štyri zobcové flau
ty v interpretácii J. Hozákovej, K. Pažitnej, L. Spišá-
kovej a J. Hargaša. Prednesom, čistotou intonácie 

a súhrou kvarteto fláut podalo zdařilý výkon. Po
slucháčov mimoriadne zaujala meditatívne intímna 
Bachova skladba pre sólové husle (Adagio zo So
náty g mol) v precítenom podaní K. Hlistovej 

Treba vyzdvihnúť aj interpretačne a registračne 
spoľahlivý výkon organistu v sólových skladbách 
(J. S. Bach, J. Stanley, J. I. Linek) i v citlivom sprie
vode speváckeho partu. V dielach autorov: J. S Ba
cha, F. Duranteho a G. F. Handla sa zaskvela spe
váčka Z. Šimáková, ktorej kvalita výkonu stúpala 
počnúc piesňou pre A. M Bachovú až k áni z Hand-
lovho oratória Mesiáš. 

Jednotlivé čísla pásma poézie a hudby vyzneli 
kompaktne, sledujúc dramatický oblúk, vrcholiaci 
v závere koncertu 

Samotné inšpirujúce prostredie intenéru chrámu, 
výborná akustika, odozva vnímavého a citlivého 
obecenstva, ktoré vie ohodnotiť duchovné a ume
lecké hodnoty, dodali kultúrnemu programu Ca-
meraty Comeniany Bratislavensis v Štítniku punc 
vydareného podujatia 

Doc. PhDr. Kristína Izákové, CSc 

D i p l o m a t i  s a  u č i a  p o  s l o v e n s k y  v Ú J O P  U K  
K aktivitám v rámci Európskeho roka jazykov vyhláseného Radou Európy a Európskou komisiou 

sa v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR pridal i Ústav jazykovej a odborne) prípravy 
zahraničných študentov UK, keď pripravil a zorganizoval špeciálny kurz slovenského jazyka 
pre diplomatov a pracovníkov diplomatických misií akreditovaných v SR. 

Kurz začalo v septembri 2001 navštevovať 28 frekventantov z 20 krajín sveta. Jeho rozsah je 
60 vyučovacích hodín. Skúsení pedagógovia vedú 4 študijné skupiny, kde sa spolu stretávajú 
veľvyslanec, radca, tajomník, konzul, atašé či administratívny pracovník jediným kritériom je 
úroveň ich znalostí slovenského jazyka. Svoje nové vedomosti a zručnosti v slovenčine budú 
diplomati v ÚJOPe získavať do polovice decembra Mnohí však už prejavili záujem pokračovať vo 
svojom úsilí zdokonaľovať sa v komunikácii v jazyku krajiny, kde v súčasnosti pôsobia, aj v po 
kračujúcom kurze v roku 2002. 

PhDr. Alena MikolajovA 

v :  - •Wv •: 
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O liečivých rastlinách 
v Ľubovnianskych kúpeľoch 

Po dvoch rokoch sa opäť stali priestory hotela Ľubovňa v Ľu
bovnianskych kúpeľoch miestom stretnutia odborníkov v oblasti 
liečivých rastlín. Na jubilejnej 5. konferencii „Liečivé rastliny 
v novom miléniu" sa v dňoch 27. - 28. septembra 2001 stretli 
58 účastníci zo Slovenska a 34 z Českej republiky. Počas dvoch 
dní zaznelo 19 odborných prednášok a bolo prezentovaných 
20 posteľových príspevkov. 

Prvý deň programu sa niesol v slávnostnej atmosfére. Sekcia 
prírodných liečiv Slovenskej farmaceutickej spoločnosti venovala 
celý blok prednášok blížiacemu sa okrúhlemu jubileu dvoch nes
torov farmakognózie na Slovensku - prof. Dr. Ing. Jozefovi Tom
kovi, DrSc., a doc. DrPH. PhMr. Jaroslavovi Kresánkovi, CSc. Za 
celoživotné dielo predseda sekcie a vedecký sekretár Slovenskej 
farmaceutickej spoločnosti (SFS) doc. RNDr. Daniel Grančai, CSc., 
odovzdal prof. J. Tomkovi menovanie z a  čestného člena SFS 
a doc. J. Kresánkovi Weberovu cenu SFS. 

Autormi prednášok boli bývalí žiaci a spolupracovníci jubilantov 
(prof. Suchý, prof. Jahodář, doc. Dušek, doc. Grančai, doc. Nagy, 
RNDr. Bujná, RNDr. Eisenreichová, RNDr. Haladová) ako aj ďalší 
členovia sekcie (PharmDr. Czigleová, RNDr. Grejtovský, RNDr. Cho-
cholatá a PharmDr. Mučaji). Okrem odborných príspevkov zaznelo 
mnoho osobných zážitkov s oslávencami, čo navodilo príjemnú 
a uvoľnenú atmosféru, ktorá vydržala nielen počas slávnostnej ve
čere, ale aj po celý priebeh konferencie. 

Druhý deň konferencie zaujali ďalšie odborné príspevky (Ing. 
Bucko, Ing. Čupka, Ing. Habán, Ing. Chovan, PharmDr. Kubínová, 
RNDr. Nová, RNDr. Ostrovská, Ing. Proxa, PharmDr. Tichý, RNDr. 
Tripes a Ing. Tóth). Pre záujemcov zorganizoval Ing. Bobuľský ex
kurziu do Agrokarpaty, s.r.o., v Plavnici, kde už od roku 1993 pes
tujú v ekologicky nezaťaženom prostredí Pienin a Magury liečivé 
rastliny, ktoré sú východzou surovinou pre širokú paletu čajo-
vinových zmesí. Všetky výrobky tejto firmy sú čisté, t.j. bez syn
tetických farieb a aróm. Preto ich ľudský organizmus dobre prijíma 
a pozitívne na ne reaguje. Na spracovaní zloženia čajových zmesí 
sa podieľajú poprední odborníci z oblasti fytoterapie z Bratislavy, 
Košíc, Nitry, Brna, Prahy a Užhorodu. Hlavnou činnosťou firmy je 
pestovanie liečivých rastlín, pričom velký dôraz kladie na šetrné 
a premyslené hospodárenie s pôdou a rozvoj jej optimálneho zlo
ženia a úrodnosti s ohľadom na požiadavky ekologického hospo
dárenia. Vytýčený cieľ dosahuje firma cestou pravidelného dodá
vania kompostu vyrobeného z vlastného odpadu pri pozberovej 
úprave liečivých rastlín, dálej vyváženým osevným postupom t.j. 
striedaním plodín. Práve tento postup je dôležitý pre udržanie 
a zvyšovanie úrodnosti pôdy a pre zaistenie živín dôležitých pre 
rast rastlín. A j  samotné spracovanie rastlín prebieha šetrným spô
sobom podľa podmienok ekologického hospodárenia, ktoré má 
na zreteli ochranu životného prostredia a krajiny v danej oblasti. 

Organizácie celého podujatia sa opäť na výbornú zhostil Ing. Ora
vec, CSc., (Vilora Stará Ľubovňa) v spolupráci so Slovakofar
ma, a.s., Hlohovec, ktorá v tomto roku oslavuje 60. výročie vzniku 
a mnoho jej komerčne úspešných produktov je na báze prírod
ných látok. Poďakovanie patrí aj pracovníkom hotela Ľubovňa, kton 
vytvorili pre účastníkov konferencie tradične prijemné prostredie. 

Získané poznatky a nadviazané nové pracovné kontakty sú 
prísľubom do najbližšej budúcnosti pre oblasť teoretického vý
skumu a praktického využitia liečivých rastlín na Slovensku. 

Doc. Ing. Milan Nagy, CSc., RNDr. Ján Stano, CSc., FAF UK 

Bibliografia Filozofickej fakulty UK 
za rok 2000 

Pokračovaním dobrej tradície a neoceniteľnou prezente 
ciou výsledkov vedeckého výskumu jednotlivých pracovísk 
a pracovníkov Filozofickej fakulty UK sa stalo ďalšie vyda
nie ich bibliografie. V titule Bibliografia 2000 s podtitulom 
Publikačná činnosť pracovníkov Filozofickej fakulty Uni
verzity Komenského za rok 2000 (Bratislava, Stimul 2001, 
282 s.), ktorý zostavila PhDr. E. Petrovičová a vo Vydava
teľstve Stimul vydala Ústredná knižnica Filozofickej fakulty 
UK, je spracovaná publikačná produkcia všetkých katedier 
doplnená o publikačné aktivity Ústrednej knižnice FIF UK. 
Vydávanie Bibliografie je  len jednou z významných č i n n o f  
tohto pracoviska, ktoré poskytuje moderné informačné a kom
plexné knižničné služby týkajúce sa rozsiahleho fondu -
367 259 knižných jednotiek, 425 titulov časopisov a roz
siahleho fondu diplomových prác a dizertácií O kvalite tých
to služieb a snahe využiť aj ďalšie virtuálně informačné 
zdroje svedčí vyše osemdesiattisíc výpožičiek, ktoré v po 
sudzovanom roku knižnica zrealizovala pre viac ako 5500 či
tateľov. 

V porovnaní s predchádzajúcimi vydaniami bibliografie 
FIF UK sú v tohtoročnom vydaní doplnky - 66 titulov, ktoré 
vyšli po uzávierke predchádzajúceho ročníka a majú vročenie 
2000. Vydanie Bibliografia 2000 obsahuje 1529 bibliografic
kých jednotiek a v porovnaní s predchádzajúcim rovnomer
ným titulom je to o 40 jednotiek viac. V Bibliografii 2000 sú 
jednotlivé údaje spracované na základe prísnych medziná
rodných bibliografických noriem. Vydanie Bibliografie pracov
níkov FIF UK za r. 2000 je  nadväzným krokom na vydanie 
Výberovej bibliografie Filozofickej fakulty UK (1996) aďa ! -
ších štyroch úplných ročných súpisov vedeckej produkcie 
pracovníkov FIF UK s názvom Bibliografia a s podtitulom 
Publikačná činnosť pracovníkov Filozofickej fakulty Univer
zity Komenského za rok 1996, resp. rovnomenným n á z v a r  
V rokoch 1997, 1998 a 1999. 

Bibliografické jednotky sú vo vydaní bibliografie pracov
níkov Filozofickej fakulty UK za  r. 2000 (tak isto ako v pred
chádzajúcich vydaniach) primárne usporiadané podľa kate
dier, no zachováva sa v ňom postupnosť a nadväznosť čís
lovania jednotiek. V rámci jednotlivých pracovísk vnútorné 
členenie rešpektuje dôležitosť podľa kategórie prác (vedec
ké monografie vydané v zahraničí, vedecké monografie vy
dané v domácich vydavateľstvách, články a state charak
teru vedeckej monografie vydané v zahraničí, tá istá ka
tegória vydaná v domácich vydavateľstvách, vysokoškolské 
učebnice vydané v zahraničí, v domácich vydavateľstvách, 
vedecké práce publikované v zahraničných karentovaných. 
resp. nekarentovaných časopisoch a zborníkoch, v domá
cich karentovaných, resp. nekarentovaných časopisoch a zbor
níkoch atď). Okrem tohto základného členenia je významne, 
súčasťou práce aj register bibliografických jednotiek zosta
vený podlá kategórií publikačnej činnosti a katedier (s. 277-
282) a register autorov s príslušným číslovaním zakladného 
bibliografického prehľadu (s. 255-2275). 

Práca Bibliografia s podtitulom Publikačná činnosť pra
covníkov Filozofickej fakulty Univerzity Komenskehc za -o k 
2000 sa svojou vysokou informačnou hodnotou stala pra
videlným zdrojom informácií nielen v rámci Fiiozcficke; 
fakulty, resp. Univerzity Komenského, ale najmä z hľadiska 
sprostredkovania informácií mimouniverzitnym pracovis
kám. Pravidelné súhrnné publikovanie bibliografie pracovr. 
kov Filozofickej fakulty UK sa stretava s priaznivým ohla
som v o  vedeckých kruhoch nielen na univerzitnej pôde. ale 
je spoľahlivým obrazom dosiahnutých vedeckých výslec-
kov aj pri hodnotení fakulty domácimi a zahraničnými ve
deckými, odbornými a spoločenskými inštitúciami. Neoce
niteľnú hodnotu majú vydania Bibliograt:e aj pri dcmac.cn 
a medzinárodných evaluaciách Filozofickej fakulty UK a r :  
jej akreditácii 

(žg) 
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V a š e  úvahy, názory, postoje 

Dá sa prekročiť vlastný tieň? Dá, ale ťažko 
V prísloviach, ktoré vychádzajú z ľudovej múdrosti a tradície, sa vždy skrý

va všeobecnejší, prenesený zmysel. Tak je to aj s múdroslovím Neprekročíš 
svoj tieň, alebo Svojho tieňa sa nezbavíš. Poukazujú vlastne na to, že každý 
má svoje hranice dané výchovou, rodinným zázemím, vzdelaním, skúse
nosťami, vekom, ktoré predurčujú jeho postoj k životným situáciám a k ich 
riešeniu. Zachovať sa inak ako určujú tieto hranice, to mal zrejme mud-
roslovec na mysli, keď hovoril o prekračovaní tieňa, čo je naozaj veľmi ťažké 
Na druhej strane bez snahy o prekročenie tieňa by sme nemohli hovoriť 
o pokroku. Prekročenie tieňa znamená snahu robiť niečo inak ako doteraz 
inak, ako je zaužívané, osvedčené. 

Snahy o zmenu sú aj v našom školstve. T o  sa však vyznačuje velkou zo
trvačnosťou. Vďaka tomu sa systém mení napriek množstvu zásahov veľmi 
pomaly Niekedy to nemusí' byť na závadu (dvakrát meraj...). Je tu ale zásadná 
otázka: Treba vôbec niečo na našom školskom systéme radikálne zmeniť? 

Viacerí kolegovia stále veria mýtu, že napriek obludnosti predchádzajúce
ho režimu mal tento aj dobré stránky. V tomto prípade mám na mysli škol
stvo (pri iných príležitostiach sa hovorí o poľnohospodárstve, o zdravotníctve, 
o rovnakých žalúdkoch v súvislosti s platmi, atd ). Najčastejším argumentom 
je, že prakticky všetci mladí ľudia, ktorí odišli od nás študovať na univerzity vo  
vyspelých štátoch, patrili tam medzi najlepších študentov. Podobne mnohí 
absolvent našich vysokých škôl sa veľmi dobre uplatnili v západných firmách 
Svedčí to údajne o vysokej úrovni nášho školstva a teda netreba, podľa mož
nosti, nič meniť (veď rôzne vedecké komunizmy, marxizmy-leninizmy, dejiny 
KSČ a pod. sme už vyškrtli). 

Tento argument poknvkáva hneď z niekolkých dôvodov. Prvým je ten, že 
študovať do zahraničia chodia študenti, ktorí aj u nás tvonli špičku. Sú to tí 
nadaní mladí ľudia, ktorí napriek nášmu systému, založenému na zvládnutí 
obrovského množstva encyklopedických vedomosti', dokážu ešte pochopiť 
aj súvislosti medzi nimi. Druhý dôvod je v systéme štúdia vo vyspelých kra
jinách. Snahou tamojších vysokých škôl väčšinou nie je, na rozdiel od nás 
za 4 - 5 rokov vychovať úzko špecializovaných odborníkov, ktorí môžu po 
absolvovaní ihneď efektívne nastúpiť vo svojom odbore do praxe. Naopak, 
snahou je. aby absolventi mali širšie základné vedomosti a dalšie schopnos
ti. ktoré im pomôžu adaptovať sa v širšej palete zamestnaní. Budúci špecia

listi pokračujú v príprave na postgraduálnom štúdiu. Okrem toho majú štu
denti podstatne menej priamych vyučovacích hodín ako naši. Na druhej 
strane venujú veľa času vypracovávaniu rôznych projektov, seminárnych prác, 
počítaniu príkladov. Touto formou samovzdelávania si rozširujú vedomosti 
získané v priamej výučbe. Učitelia a všetky technické prostriedky (knižnice, 
počítače, Internet a pod.) sú im samozrejme k dispozícii. 

Křivdil by som našim školám, že si neuvedomujú zmenenú situáciu a ne
snažia sa na ňu reagovať. Dnes už totiž nemáme štátne plánované hospo
dárstvo. keď štát „vedel" akých odborníkov potrebuje, aké musia byť špecia
lizácie (odbory, katedry), kolko má byť tých, či oných absolventov Všetko 
bolo také jednoduché. Študenti vedeli, že keď ich škola prijme na štúdium 
špecializácie, tak sa štát o nich po skončení postará Nič to, ak sa ukáže, že 
takých nepotrebujeme (alebo nie tolko). Nezamestnaní nebudú Veď ako by 
to vyzeralo. Čo sme si naplánovali, to si aj zamestnáme! 

Školy teda reagujú, ale ako to už býva u nás zvykom, polovičato Podľa 
osvedčeného hesla, aby koza zostala celá a a/ vlk sa nažral Upravia sa učeb
né plány (zlepšíme jazykovú prípravu, zaistíme počítačovú gramotnosť pre 
všetkých absolventov, pridáme základy manažmentu alebo niečo podobne), 
čo by malo zlepšiť vyhliadky absolventov zamestnať sa aj mimo študované
ho odboru. Ale zachováme si aj naše úzke špecializácie (najlepšie o d  prvé
ho, v krajnom prípade tretieho ročníka štúdia) študenti ma|u stáie okolo 
28 hodín priamej výučby, tak ako pred 12 timi rokmi keď v t o m  bola tretina 
tých rôznych „izmov"! Pod tlakom sme zaviedli systém kreditov ale opýtajte 
sa študentov, akú majú možnosť volby Pohyb medzi fakultami ba dokonca 
univerzitami a štátmi, je bez velkých problémov nemožný Darmo sa t iei  do
máhajú rozšírenia základov na úkor špecializácie darmo žiadajú zníž!  počet 
hod/n. 

Máme dve možnosti Zostať pri našom starom .osvedčenom" systéme 
v ktorom študentov vedieme za ručičku ö chcú alebo nechcú a)e nehrať sa 
na kredity a čestne pnznať. že žiadne reformy nemyslime vážne Druha, (at 
šia možnosť |e uznať, že naši študenti sú dospelí fcidia. rovnocenní partner 
z ktorých vačšina si uvedomuje svoju vlastnú zodpovednosť za prípravu do 
života, a podľa toho konať 

Martin Bellu» 

Najväčší záujem bol o štúdium na Univerzite Komenskeho 

V priestoroch Domu odborov Istropolis v Bra
tislave sa v dňoch 8 . - 1 0 .  novembra 2001 ko
nal 5. ročník veltrhu pomaturitného vzdelávania 
Akadémia 2001, na ktorom sa pravidelne zúčast
ňuje aj Univerzita Komenského 

Nad týmto celoštátnym podujatím, jediným svoj
ho zamerania a rozsahu na Slovensku, prevzali 
záštitu doc. RNDr. Peter Mederly, PhD., generálny 

riaditeľ Sekcie vysokých škôl MŠ SR a prezident 
Slovenskej rektorskej konferencie prof. Ing. Milan 
Dado, PhD., ktorí výstavu aj slávnostne otvorili. Na 
oficiálnej prezentácii jednotlivých vysokých škôl 
a vzdelávacích inštitúcií reprezentoval Univerzitu 
Komenského prorektor UK doc. RNDr. P. Súra, CSc., 
ktorý predstavil Univerzitu a možnosti štúdia na jej 
fakultách. 

O tom, ž e  tento informačný veľtrh získava po
stupne medzinárodné rozmery, svedčí ponuka 
zahraničných inštitúcií. Z celkového počtu 30 vysta
vovateľov, medzi ktorými bolo zastúpených 12 slo
venských vysokých škôl. prezentovalo sa na veltr
hu aj päť vysokých škôl z ČR, ako aj univerzity 
a vzdelávacie inštitúcie z Malays®, z Cypru, z Ra
kúska a z Austrálie, včítane State University of New 

York akreditovanej v Prahe. Návštevníci -
budúci študenti, pedagogickí pracovníci, 
pracovníci pedagogicko-psychologických 
poradní mali tak počas veltrhu možnosť 
získať množstvo informácií o možnostiach 
štúdia doma aj v zahraničí 

Výstavný stánok Univerzity Komenského 
bol opätovne počas celého veltrhu naviac 
obliehaný Pracovníčky študijných oddel
ení jednotlivých fakúlt UK, ako aj Rektorátu 
UK sa snažili veľmi zodpovedne poskyto
vať informácie o štúdiu a vďaka svojmu 
trpezlivému a odbornému prístupu stihli 
denne zodpovedať stovky rôznych otázok. 
Najvačší záujem prejavovali maturanti 
o štúdium na Filozofickej a Pedagogickej 
fakulte UK, na Fakulte managementu UK 
a Fakulte matematiky, fyziky a informatiky 
UK, menší záujem sme tohto roku zazna
menali o štúdium na Lekárskych fakultách 
UK. Expozícia UK bola tradične vybavená 
dostatočným množstvom informačných 
materiálov, ktoré poskytli jednotlivé takul 
ty a Rektorát UK. 

Teší nás, že vo vytvárajúcom sa kon
kurenčnom prostredí v ponuke pomatunt 
ného vzdelávania Univerzita Komenského 
opäť obstála výborne 

RNDr. V. Horvatovlčová. 
RNDr Mária Holická 
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Z fakultných výskumov 

Aká je telovýchovná aktivita študentiek práva? 
Vysokoškolská mládež - teda študenti denného štúdia - je sociálna skupina spoločnosti, ktorej spôsob života má špecifické črty, 

ovplyvnené prípravou na budúce povolanie, teda prevládajú v ňom činnosti zamerané na vzdelávanie a osvojovanie si odbornej a profe
sionálnej kvalifikácie. Pri skúmaní miesta telovýchovnej aktivity v spôsobe života študentiek musíme preto brať do úvahy, že ich spôsob života 
počas školského roku sa skladá z etáp, ako sú semester, skúšobné obdobie a prázdniny, ktoré charakterizujú dominantné činnosti. 

Základný súbor výskumu tvorili študentky Práv
nickej fakulty UK, ktoré počas štúdia navštevo
vali povinnú telesnú výchovu, ukončili štúdium 
v šk. r. 1984/85 a 1992/93 (n, = 65, n 2  = 49 pri 
návratnosti dotazníkov 9 %.). Základnou metódou 
získavania údajov bola metóda dotazníka. Na vy
hodnotenie získaných empirických údajov sme 
okrem logických metód a štatistických metód po
užili chi2 - test, Wilcoxonov test, Mann-Whitneyov 
test (na 1 % a 5 % hladine významnosti). 

V období oboch výskumov bola telesná výchova 
na Právnickej fakulte UK zaradená v učebných 
programoch medzi povinné predmety, avšak stým 
rozdielom, že kým v období prvého výskumu boli 
študenti zadeľovaní do jednotlivých cvičení (základ
ného a výberového programu) telesnej výchovy 
katedrou telesnej výchovy (s výnimkou výbero
vých programov telesnej výchovy), tak v období 
druhého výskumu študentka sama rozhodovala, 
na ktorom cvičení telesnej výchovy sa chce zúčast
ňovať. 

Telovýchovnú činnosť mimo povinnú telesnú vý
chovu počas semestra hodnotili respondentky 
podľa znakov: pravidelná, nepravidelná, žiadna. 
Vychádzali sme z predpokladu, že ak študentka 
vykonáva dobrovoľnú telovýchovnú činnosť v 
období, kedy je najviac zaneprázdnená školskými 
povinnosťami, bude v nej pokračovať aj v ostat
ných etapách školského roku. 

Svoju telovýchovnú činnosť mimo povinnú teles
nú výchovu počas semestrálnej výučby označilo 
znakom pravidelná v prvom výskume 16,92 % 
a v druhom výskume 22,44 % študentiek, čo je pri 
vzájomnom porovnaní o 5 % viac. Zistili sme aj vyšší 
počet študentiek, ktoré vykonávali nepravidelnú 
telovýchovnú činnosť mimo povinnú telesnú vý
chovu - v rokoch 1985 - 55,39 %, v rokoch 1992 -
65,31 %). Tento kladný trend potvrdilo aj porovna
nie percentuálneho zastúpenia študentiek u znaku 
žiadna telovýchovná činnosť mimo povinnú teles
nú výchovu v semestri - znížilo sa o 15,45 %. 

Domnievame sa, že tento kladný trend spôso
bila aj zmena pri výbere cvičení telesnej výchovy. 
V našom konštatovaní sa opierame aj o výsledky 
výskumu študentiek a absolventiek Univerzity Ko
menského (Havranová, 1993), v ktorom sme zisti
li súvislosť medzi znakmi telovýchovnej činnosti 
a základným a výberovým programom telesnej vý
chovy. Študentky, ktoré navštevovali výberový prog
ram povinnej telesnej výchovy, vykonávali častejšie 
pravidelnú telovýchovnú činnosť počas semestra 
aj mimo povinnú telesnú výchovu. 

Z komparácie našich poznatkov s výsledkami 
výskumu študentiek Univerzity Komenského (Hav
ranová, 1993), kedy znakom pravidelná ohodnotilo 
svoju telovýchovnú činnosť mimo povinnú telesnú 
výchovu počas semestra 17,88 % študentiek vy
plýva, že nemôžeme byť spokojní so zapojením 
študentiek do dobrovoľnej, pravidelnej telovýchov
nej činnosti, ak vezmeme do úvahy, že dochádza 
k poklesu telesnej zdatnosti a výkonnosti študen
tov vysokých škôl. 

Určitým povzbudením je nepravidelná telový
chovná činnosť, ktorú uviedlo nad 55 % študentiek 
všetkých výskumov (57,7 % študentiek Univerzity 
Komenského). Považujeme ju za prejav kladného 
vzťahu študentiek k telesnej výchove, na ktorom je 
možné budovať miesto telovýchovnej činnosti 
v spôsobe ich života. Z hľadiska telesného a funk
čného rozvoja organizmu, vplyvu na zdravie, je však 
nepostačujúca. 

Zistené percentá študentiek, ktoré nevykonávajú 
žiadnu dobrovoľnú telovýchovnú činnosť (27,78 %, 

14,25 %, 24,31 % na UK) poukazujú na fakt, že 
vysoké percento vysokoškoláčok sa uspokojuje 
len s účasťou na povinnej telesnej výchove. 

Na základe uvedených zistení konštatujeme, že 
participácia študentiek na dobrovoľnej telový
chovnej činnosti počas semestra je neuspo
kojivá z hľadiska pravidelnosti telovýchovných 
aktivít. Na druhej strane je pomerne velký počet 
študentiek, ktoré nevykonávajú žiadnu telovýchov
nú činnosť mimo povinnú telesnú výchovu. 

Čas venovaný v skúšobnom období telovýchov
nej činnosti porovnávali respondentky s časom 
venovaným telovýchovnej činnosti počas semes
tra. Nezistili sme pri žiadnom znaku (váčší, rovna
ký, menší) rozdiely pri komparácii oboch výsku
mov. Ako menší ho hodnotí u oboch skupín nad 
80 % študentiek. Len 10 % študentiek oboch vý
skumov si zachováva objem telovýchovnej čin
nosti v skúšobnom období rovnaký ako počas 
semestra. Väčší objem v skúšobnom období uvied
lo v prvom výskume 6,15 % a v druhom 8.16 % štu
dentiek. 

Zo získaných poznatkov konštatujeme, že 
v skúšobnom období u väčšiny študentiek kle
sá čas venovaný telovýchovnej činnosti Výsle
dok nepotvrdil náš predpoklad. Prečo je tomu tak, 
by bolo potrebné zistiť ďalšími výskumami 

Pri hodnotení jednotlivých etáp školského roku 
z hľadiska obdobia, kedy sa študentky najčas
tejšie venujú telovýchovnej činnosti, uviedli štu
dentky na prvom mieste prázdniny (67.69 % v r 
1985, 55,10 % v r. 1992) 30,76 % v prvom výsku
me a 32,65 % študentiek v druhom výskume uvied
lo etapu semester Skúšobné obdobie, ako čas, 
kedy sa najčastejšie venuje telovýchovnej činnos
ti, uviedla iba 1 študentka prvého výskumu (čo je 
1,53 %) a ani jedna z druhého výskumu. 

Vychádzajúc z uvedených zistení je skúšobné 
obdobie tou etapou školského roku, v ktorom 
telovýchovná činnosť nie je súčasťou spôsobu 
života väčšiny študentiek. Zlepšiť situáciu by moh
la podľa nás aj organizovaná telovýchovná činnosť 
na internátoch. 

Zhrnutie 
Z výsledkov vyplýva, že zapojenie študentiek do 

dobrovoľnej telovýchovnej činnosti v sledovaných 
obdobiach, hlavne z hľadiska pravidelnosti tejto 
činnosti, je neuspokojivé 

Negatívne je zistenie, že v skúšobnom obdo
bí u viac ako 80 % študentiek klesá rozsah ich 
telovýchovnej činnosti Najčastejšie sa väčšina 
študentiek zapája do telovýchovných aktivít po
čas prázdnin. 

Závery 
Zamerať sa rva výchovu a vzdelávanie študentiek 

s cieľom dbať na formovanie základov teoretic
kých poznatkov a praktických zručnosti ako pred
pokladu celoživotnej telovýchovnej aktivity 
- Skvalitňovať telovýchovný proces telesnej vý

chovy na vysokej škole, a to najma zlepšovaním 
práce učiteľa. Zamerať sa na zapájanie študen
tiek do dobrovoľnej telovýchovnej ônnosti v or
ganizovaných i neorganizovaných formách teles
nej výchovy na vysokej škole i v internátoch v kaž
dej etape školského roku 

- Vykonať výskum s cieľom odhaliť faktory, ktoré 
determinujú znižovanie telovýchovnej aktivity vy
sokoškoláčok v skúšobnom období 

PaedDr Marta Havranova. CSc . 
KTK P RAF UK 
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V akademickom roku 2000101 pôsobil na Katedre psychológie Filozofickej fakulte UK ako hosťujúci profesor Mel Markowski z East 
Carolina University v USA, kde pracuje na Fakulte humanitných a environmentálnych vied, na Katedre vývinu dieťaťa a vzťahov v rodine. 
Po návrate domov sa o svoje dojmy a zážitky z pobytu na Slovensku podelil s redaktorkou Joy Holsterovou, ktorá ich 20. júla 2001 
uverejnila v univerzitných novinách East Carolina University. Pán profesor výstrižok z novín poslal do Bratislavy a kedže je v mnohých 
smeroch zaujímavý, radi postrehy pána profesora uverejňujeme aj my. 

Mel Markowski o pobyte na Slovensku 
Prišiel ako štipendista Fulbrightovej nadácie pomáhať obyvate

ľom Slovenska pri prechode od agrárnej k industriálnej spoloč
nosti. Chcel sa podeliť so svojimi vedomosťami, a tak pôsobil ako 
hosťujúci profesor na Katedre psychológie Filozofickej fakulty UK 
v Bratislave, v Slovenskej republike vo Východnej Európe, Mel Mar
kowski, profesor Fakulty humanitných a environmentálnych vied 
Univerzity vo Východnej Karolíne pricestoval na Slovensko, aby učil 
študentov a nadobudol nové poznatky. 

Profesor Markowski sa vďaka ľudom v jeho okolí rýchlo zoznamo
val s prostredím. Boli k nemu, ako anglicky hovoriacemu cudzin
covi vľúdni, trpezliví' a ústretoví. Bol nadšený študentmi, ktorých vní
mal ako bystrých, dychtiacich po poznaní a túžiacich uspieť. Bol 
očarený kultúrou, ktorá sa, po 50 rokoch nadvlády Sovietov, pod 
vplyvom kapitalistického sveta naplno prejavila. 

Markowski pricestoval d o  Východnej Európy v septembri 2000 
a zotrval tu do mája 2001. Mal svoju pracovňu v o  veži budovy Fi
lozofickej fakulty UK v Bratislave, ktorá sa rozprestiera na brehu 
rieky Dunaj, 40 km od Viedne, hlavného mesta Rakúska. Bratislava 
je hlavným mestom Slovenska, ktoré svojou rozlohou a počtom 
obyvateľov je podobné štátu Západná Virginia a susedí s Českou 
republikou, Poľskom, Ukrajinou, Maďarskom a Rakúskom. Slováci 
sú podľa Markowského slov „skvelí, trpezliví a pokojní ľudia s jedi
nečnou perspektívou". Žasol nad tým, že pri autobusovom výlete 
do Viedne nik z davu cestujúcich neprotestoval, hoci autobus meš
kal viac než hodinu. Keď sa opýtal, prečo sa nikto nesťažuje, pove
dali mu, že 50 rokov sa ľuďom bránilo opustiť krajinu. „Po 50 rokoch 
nám nevadí hodinu čakať, odpovedal mu dav 

Markowski sa tiež pochvalne zmienil o snahe Slovákov komuni
kovať napriek jazykovej bariére. Keď sa pokúšal poslať balrt< do 
USA, natrafil na poštovú úradníčku, ktorá nehovorila po anglicky. 
Po niekolkých pokusoch slovnej komunikácie úradníčka zamávala 
rukami v o  vzduchu a zavrčala ako lietadlo. Markowski konečne 
pochopil, že sa ho pýta, či chce balík poslať letecky. 

A j  univerzitná pôda poskytovala z pohľadu Markowského odlišné 
perspektívy. Bola oveľa menej štruktúrovaná a formálna ako v USA. 
Vzdelávanie je slobodné, ale prijatí môžu byť ien najlepší a naj-
bystrejší študenti. „Títo vybraní študenti sú vnútorne motivovaní", po
vedal profesor Markowski, „učiteľ je skôr poradca ako pedagóg". 
Študenti, ktorí sa dostanú na Univerzitu, obdržia zoznam predmetov, 
z ktorých musia zložiť skúšky. Zodpovednosť za  výber mnohých 
predmetov závisí na samom študentovi. Zoznam požadovaných 
predmetov dostávajú študenti k dispozícii v každom semestri a mno
hé predmety („voliteľné" pozn. prekladateľa) si zapisujú. 

Študenti sú „vynaliezavía nezávislí", uviedol Markowski. Cenia si 
univerzitné vzdelanie aj z dôvodov, že im to umožní podieľať sa na 
prestavbe krajiny. 

Slovensko bolo predtým súčasťou Československa. Obe krajiny 
sa oddelili, keď sa rozdelil Sovietsky zväz. V Českej republike bolo 
viac priemyslu, kým Slovensko bolo viac poľnohospodárske. Teraz 
sa Slovenská republika snaží industrializovať v snahe vytvoriť eko
nomickú základňu pre vstup do EÚ. 

Slováci sa snažia prispôsobiť západnej kultúre a kapitalizmu, 
čoho dôkazom sú prevažne podnikateľské aktivity, ako je napr. 
bratislavský McDonalds. Personál tu tvoria študenti s dobrou zna
losťou angličtiny, a tak sa McDonalds stal obľúbeným útočišťom 
profesora Markowského, keď mu bolo clivo za  domovom. „Obslu
ha je tu neuveriteľne výkonná", povedal. „Keď si objednáte Big 
Mac, traja zamestnanci naraz vyskočia, aby vás obslúžili". V pro
tiklade k tomu, povedal, mnohé štátne úrady stále vykazujú množ
stvo obmedzení z čias socialistického režimu, so zamestnancami, 
ktorí robia iba to, čo sa od nich vyžaduje, nič viac a nič menej. 

Prechodné obdobie na Slovensku znamená obrovské zmeny, 
ovplyvňujúce slovenské rodiny. Tieto zmeny, ako uvádza profesor 
Markowski, sa podobajú tým, ktoré sa diali v o  Východnej časti Se
vernej Karolíny, keď sa región snažil začleniť viac priemyslu do 

ekonomickej základne krajiny Pretože Markowski bol obozná
mený s lokálnymi účinkami takýchto zmien na Štruktúru rodiny, bol 
vybraný, aby přednášeli slovenským občanom a študentom o účin 
koch tranzitného obdobia na rodiny, a o opatreniach, ktoré je pot
rebné robiť, aby sa tento prechod doviedol d o  zdarného konca 

Profesor Markowski vyučoval na FIF UK dva semináre určené pre 
študentov vyšších ročníkov - jeden z adlenánskej psychologie 
a druhý z rodinnej terapie Poskytol program rodinne) terapie pre 
pokročilých, vrátane videokaziet, učebníc rodmnei terapie a tele
vízora s videorekordérom, ktoré po svojom odchode zanecha; na 
Univerzite Komenského. So svojimi prednáškami vystupoval na pô
de Univerzity i mimo nej a absolvoval 2-dňovú konferenciu na 
Inštitúte Alfreda Adlera vo švajčiarskom Zúrichu. Pôsobil aj ako kon
zultant pre Slovenskú pobočku úradu Fulbrightovej nadácie. 

Dvakrát mesačne posielal Markowski e-mailom listy s digitálnymi 
fotografiami, v ktorých podrobne referoval o svojich skúsenostiach 
s Fulbrightovým programom 35 kolegom z Univerzity v o  Východ
nej Karolíne a 40 ďalším kolegom a priateľom v USA, Kanade, Me
xiku, Austrálii, Velkej Británii, Nemecku, Holandsku a Švajčiarsku 
V jednom z týchto e-mailov Markowski vymenúva niektoré veci, 
ktorým sa naučil na svojich cestách: 
-Nauči l  som sa, ako nastúpiť na električku, keď sa dav ľudí snaží 

o to isté. 
- Naučil som sa, ako pripraviť jedlo bez toho, aby som vedel pre

čítať návod na obale s potravinami. 
- Naučil som sa, ako chutia pečené jedlé gaštany. 
- Naučil som sa, aké zložité je naučiť sa cudzí jazyk, keď každý 

v krajine sa chce naučiť váš jazyk. Väčšina členov fakulty, študen
ti i zamestnanci, ktorých som stretol, vedeli trochu anglicky a chce
li si svoje znalosti zlepšiť. 

-Nauči l  som sa, že akákoľvek kombinácia 3 slovenských slov 
(áno.., dobre.., nie. ) sprevádzaná strategickou rečou tela a prí
slušnou moduláciou hlasu môže niekedy bezpečne previesť člo
veka cez stretnutie s cudzincom. Napr. raz večer som zbadal 
zmäteného muža čakať na električku. K môjmu zdeseniu zastal 
predo mnou a veľmi vzrušene zahájil útok. Na oplátku som pozrel 
na neho a potom na moje hodinky a povedal som „áno, áno", na
hodil som bolestivý výraz tváre a povedal „dobre, dobre", a v istom 
okamihu som potriasol hlavou a povedal som so zjavným rozhor
čením „nie, nie". Muž odišiel uspokojený, že sa o svoju frustráciu 
podelil s iným chápavým cestujúcim. 

- Naučil som sa, že Dunaj nie je modrý. Je hnedý ako všetky „ko
merčné" rieky vo východnej časti USA Ale Straussov valčík „Na 
krásnom modrom Dunaji" bude v o  mne vždy vyvolávať nostalgiu 
a potešenie. 

(Preklad Barbora Mesarosová) 
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Buďte srdečne pozdravený, pán docent Paulov! 

Koncom prvého roka tretieho milénia sa 
dožíva vzácneho jubilea - 70 rokov - prvý 
kandidát vied a prvý docent živočíšnej fy
ziológie na Prírodovedeckej fakulte UK -
doc. RNDr. Štefan Paulov, CSc. 

Doc. Š. Paulov pochádza z učiteľskej rodiny 
z Loviec (okr. Zlaté Moravce). Po absolvovaní 
Gymnázia úspešne ukončil v roku 1956 vyso
koškolské štúdium na Prírodovedeckej fakulte 
Univerzity Komenského, odbor zoológia so za
meraním na živočíšnu fyziológiu. Po vysoko
školskom štúdiu nastúpil na vedeckú ašpiran
túru na Prírodovedeckej fakulte Karlovej Uni
verzity v Prahe, kde v roku 1960 obhájením kan
didátskej dizertačnej práce a získaním titulu 
kandidáta biologických vied zo živočíšnej fyzio
lógie sa stal prvým kandidátom vied z tohoto 
odboru na Prírodovedeckej fakulte Univerzity 
Komenského. O päť rokov neskôr, po riadnom 
habilitačnom konaní, sa stáva prvým docen
tom živočíšnej fyziológie na svojom mater
skom pracovisku (jeho učiteľ doc. RNDr. J. M 
Vágner bol docentom porovnávacej fyziológie 
zvierat). 

Celú svoju pedagogickú ako aj vedeckú 
prácu zameral na živočíšnu fyziológiu. Popri 

výučbe základného predmetu „fyziológia živo
číchov a človeka" zaviedol do pedagogického 
procesu celý rad špeciálnych novokoncipova-
ných výukových predmetov, ktoré mali vysokú 
odbornú úroveň. Pre každý prednášaný pred
met napísal učebnicu, skriptá alebo interné 
učebné texty, celkom spolu 14 publikácií. Ako 
húževnatý vysokoškolský pedagóg vždy na
pĺňal svoje krédo - oboznámiť študentov v rám
ci prednášok s najnovšími vedeckými poznat
kami. 

V odborno-výskumnej činnosti už ako študent 
zameral svoju pozornost na riešenie zoopsycho-
logických (etologických) problémov týkajúcich 
sa otázok orientácie hmyzu na svetlo o rôznej 
vlnovej dĺžke. Jeho ďalšie vedecké smerovanie 
sa upriamovalo na fyziologické funkcie a meta
bolické vztahy základných komponent živého 
organizmu - bielkoviny, a to za interakcie s rôz
nymi fyzikálnymi (ionizujúce žiarenie, vplyv 
exhalátov) a chemickými (vplyv pesticídov, de-
tergentov. freónov, agrochemických prípravkov) 
činiteľmi. Svoje vedecké poznatky, z ktorých 
sú mnohé originálne, zhrnul v 176 vedeckých 
(domácich a zahraničných), 48 odborných prá
cach a 3 monografiách. Je tiež spoluautorom 

encyklopédie a prekladateľských slovníkov. 
Časť svojich výsledkov v štyroch patentoch 
odovzdal do praxe v oblasti prístrojovej a me
racej techniky a v oblastí agrochémie. Jeho 
vedecké laboratórium s veľmi dobrými fyziolo
gickými vedomosťami potrebnými pre vedeckú 
prácu opustili desiatky diplomantov, mnoho 
doktorandov a kandidátov vied. 

Velkým prínosom pre slovenskú živočíšnu fy
ziológiu na materskej fakulte boli študijné poby
ty doc. Paulova v Kyjeve, v Lublani, v Krakove 
a najmä na univerzite v Montreali. 

Vážený pán docent, prijmite úprimné poďa
kovanie za všetku vynaloženú snahu pri vý
chove študentov, za všetku prácu pri budo
vaní živočíšnej fyziológie ako biologického 
odboru. Spolu s podakovaním Vašich žia
kov, spolupracovníkov, kolegov a učitelov 
dovolte popriať Vám do dalších rokov vela 
dobrého zdravia a stále neutíchajúcich síl 
do dálšej práce. 

Ad multos annos! 

Kolektív Katedry živočíšnej fyziológie 
a etologie PRIF UK 

K šesťdesiatinám pána profesora Richarda Repku 

Keď mal Richard Repka desať rokov, pocítil 
túžbu začať sa učiť cudzie jazyky. Spočiatku na
podobňoval ich zvukovú štruktúru, no postup
ne prenikal od melódie a intonácie anglického 
jazyka k jeho štruktúre a významu viet. V roku 
1963 absolvoval štúdium anglického jazyka a li
teratúry na Filozofickej fakulte UK. V roku 1970 
získal akademický titul doktora filozofie, v roku 
1979 vedeckú hodnosť kandidáta vied a v roku 
1997 sa stal univerzitným profesorom. 

Sám začal školiť vedeckých ašpirantov a k svoj
mu tohtoročnému okrúhlemu životnému jubi
leu vychoval 17 úspešných ašpirantov. V r a 
koch 1965-72 bol vedúcim Katedry anglického 
jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Ša
fárika v Prešove, v rokoch 1972-90 pracoval ako 
vedecký pracovník Pedagogického ústavu v Bra
tislave. Úspešne absolvoval zahraničné stáže 
v USA - v rokoch 1966-67 na University of Michi
gan a v roku 1991 na Baylor University v Texase. 

Vydal tri monografie, vyše 50 odborných štú
dií a článkov, učebnice a učiteľské príručky, 
úspešne vystupoval na domácich a zahranič
ných konferenciách. Dnes je vedúcim Katedry 
anglického jazyka a literatúry na Pedagogickej 
fakulte UK a jej prodekanom pre zahraničné 
vzťahy. Domnievam sa, že svojím odborným 
vplyvom a príkladom položil základy neformál
nej vedeckej školy systémovej vedeckej ana
lýzy anglickej jazykovedy a literárnej vedy. Zá
roveň sa stal vedúcou osobnosťou slovenskej 
didaktiky anglického jazyka, s významným ohla
som aj v zahraničí. 

Prof. R. Repka je rovnako zanietený pre ve
deckú a pedagogickú prácu ako v roku 1982, 
keď sme sa spoznali. Vtedy, 8. augusta 1982, 
som si zapísal do svojho denníka nasledujúce. 

trošku expresívne slová. Vôbec som netušil, že 
práve v ten deň sa PhDr. Richard Repka. CSc.. 
vtedy vedecký pracovník Pedagogického ústa
vu v Bratislave, dožíva 41 rokov. Zároveň som 
netušil, že raz, o devätnásť rokov, budem mať 
česť napísať pri príležitosti jeho okrúhleho jubi
lea - šesťdesiatky - o ňom medailón, ktorý za
hrnie aj moje postrehy z roku 1982: 

„Zdá sa, že moje intuitívne poznanie pre určo
vanie povahy človeka podľa vedomého písom
ného prejavu funguje spoľahlivo. Čítal som 
Gramatiku anglického jazyka na strednej škole 
od Richarda Repku. Tá knižka nič nepredstiera, 
je úprimná voči sebe, vonia fundovanosťou, pre
cíznosťou a užitočnosťou. V tomto zmysle za
pôsobil na mňa aj jej autor Richard Repka -
precízny v myslení, idúci na koreň veci. zanie
tený pre svoju prácu, maximálne za ňu voči sebe 
a ostatným zodpovedný. Spája v sebe uskutoč
nenie osobného záujmu so spoločenskou po
trebou. Netrpí paranoidným strachom z kon
kurencie, typickým pre typy prevažne netvořivé, 
skostnatene lineárno-algoritmicky deskriptívne 
mysliace. Rozprávali sme sa približne tridsať 
minút. Pravdepodobne sa Richard Repka stane 
mojím vedeckým školiteľom." 

Tieto moje slová sú aktuálne aj dnes. Richard 
Repka sa medzitým stal živou legendou slo
venskej anglistiky a amerikanistiky. s dôrazom 
na didaktiku anglického jazyka. Navyše, ja 
som sa nielen stal jeho ašpirantom, ale v roku 
1989 som pod jeho vedením získal vedeckú 
hodnosť kandidáta vied, za čo si dovolím mu aj 
touto cestou veľmi pekne poďakovať. V našich 
súčasných „rozhovoroch bez konca" na témy 
z vedeckej práce, literárnej vedy a literatúry, 
filozofie poznania a teórie jazykovedy, vychá

dzame metodicky pracovne povedzme aj z kla
sifikácie jazykov podľa dokonalosti, smerujúcej 
v dnešnej dobe k stacionárnej teórii, podľa kto
rej každej spoločenskej formácií zodpovedá 
určitá štruktúra národného jazyka. Ale skúma
me aj iné otázky vedeckého poznania a peda
gogického procesu 

Pán profesor Repka je popri svojej vedeckei 
a pedagogickej fundovanosti predovšetkým veľ
mi inšpiratívna osobnosť. Za to všetko by som 
sa mu chcel za všetkých ešte raz podakovat 
a zaželať mu do ďalších rokov veľa zdravia a tvo
rivej energie. 

PhDr. Ján Bajánek. CSc . PhD., 
vedúci sekcie amerikanistiky 

Katedry anglického jazyka a literatury PDF UK 
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Študentským perom 

„Vinšujem vám v tieto slávne sviatky, aby vám dal pánboh šťastia, 
hojného božského požehnania, 

na poli úrodu, v dome priplodu,na statečku rozmnoženia, na dietečkách potešenia a vám 
všetkým dobrého zdravia..." 

H

lavne pokoj! 

Vianoce sú vraj sviatky 

lásky, pokoja a mieru. Rodiny 

spoločne zasadnú za krásne 

prestretý vianočný stôl 

s obrusom od starej mamy. 

Opäť krásne obdobie. 

Krásne? Neviem ako vy, no 

ja si posledné roky pri

padám ako štvaná zver. 

Predvianočné upratovanie, 

nákupy, ktoré nemajú konca, 

a aby toho tento rok nebolo 

málo, pre nás študentov sa 

začína milované skúškové 

obdobie, zápočtový týždeŕi a 

odovzdávanie seminárnych 

prác. Povedala som si, že 

túto zimu zachovám pokoj. 

Vôbec si nebudem všímať 

reklamy, najnovšie ponukové 

katalógy a zľavy na tovar 
v obchodoch. Vynechám ten 

neskutočný stres a budem 

pozitívne myslieť (radia to 

všetky tímy amerických psy

chológov). Veď Vianoce tu 

boli, sú a budú, zrejme nikdy 

neutečú, a aj keby... Ja 

budem pozitívne myslieť. 

A mali by ste aj vy! Veselé 

Vianoce! 

Adriana Mikundová 

K E D Y S I  

Kedysi dávno boli každé 
Vianoce biele 

a snehuliaci lemovali parky, 
Kedysi na jeseň padali farebné 

suché listy 
a slečny v krátkych tričkách 

na uliciach nejestvovali, 
Kedysi platili pranostiky 

a dážď so slnkom bol iba 
zriedkavý úkaz, 

Kedysi povodne v lete 
nestrašili ľudí 

a extrémne teplá neboli 
extrémne, 

Kedysi robili, ale aj dnes 
ľudia robia veci, 

kvôli ktorým to už dnes 
nie je tak ako kedysi... 

Zuzana Horvathová 

P O T I C H U . . .  

Kde sa vzal,  tu s a  vzal,  z razu  s a  s nami Milan Sládek zhováral  

Našu akademickú pôdu, konkrétne prednáškovú 
miestnosť katedry žurnalistiky poctil svetoznámy mím 
svojou návštevou. Poznáte ho najmä s tvárou natretou 
nabielo, rozžiarenou typickým • wnevom, s bosými no
hami a navlečeného do pláter jho  odevu. 

Veľkú časť života prežil v Nemecku, kde založil a 
trinásť rokov viedol divadlo h EFKA. Prečo práve taký 
milý názov? Lebo ako mlad« alentovaný herec stvárnil 
túto postavu vo svojom režijnom debute - v predsta
vení Hrča - a čašník Kefka ho chtiac-nechtiac ovplyvnil 
aj v ďalšej tvorbe. Vďaka svojej nevšednej ,.záľube" 
(ktorej sa mimochodom venoval skôr ako sa v Česko

slovensku vedelo, že také umenie vôbec existuje) pre
cestoval viac ako päťdesiat krajín sveta a inicioval 
v nich vznik mnohých pantomimických skupin 

V čom spočiva tajomstvo pantomímy? Sám Maestro 
to vysvetlil asi takto: do každej situácie, pre ktorú hľadá 
výraz, sa musí vedieť vcítiť, predstaviť si dotyk, sluch, 
čuch a stvárňovaný predmet preňho zrazu začne exis
tovať. Pozorovaním seba samého a svojho okolia hľadá 
formu a snaží sa ňou oslovit diváka Vraj neexistuje vec. 
činnosť alebo pocit, ktorého vyjadrenie by Milanovi 
Sládkovi robilo problém Neverite? Choďte sa pozrieť 
do divadla Aréna. Dana Chudá 

Sviatočné cestovanie 
Železnice Slovenskej republiky 

preživaju už viac rokov v krízo
vom stave. Tak ako všade, chýba
jú peniaze. Je samozrejmé, že 
všetky nedostatky, vznikajúce ná
sledkom zlej finančnej situácie, 
pocítia najmä najbežnejši a naj-
nenároénejší cestujúci - študenti 
Každý piatok a nedeľu sú vlaky 
preplnené unavenými cestujucimi 
vysokoškolákmi. Pred sviatkami a 
po nich je situácia ešte horšia. 

Nie všetci čakajúci na perónoch 
sa do prepchatých vozňov vojdú. 
Výnimkou nebol ani tohtoročný 
sviatok Dušičiek. Po predĺženom 
vikende sa do škôl ponáhľali 
mraky študentov obfažkanými pl
nými cestovnými vakmi. Darmo sa 
sprievodcovia v rýchliku rozčuľo

vali. že  drzá slovenska mlaď sa 
postavila aj do chodbičiek prvej 
triedy Museli uznat, že do druhej 
by sa už nevošli Situácia sa na
koniec vyvinula tak. že ľudia stali 
aj v spojovacích priestoroch me
dzi vozňami Prijemné cestovanie 
však? 

Sviatky nie su po prvy raz a ná
por cestujucich mohla železnica 
ošaksvs! Najjednoduchším гю 
šením bolo pripojiť k vlakom nie
koľko dalších posilových nemies-
tenkových vozňov. 

Zvláštne, že sa to realizovalo 
iba výnimočne. Tešíte sa na 
bližiacu sa predvianočnú atmos
féru, mili študenti? 

Michaela Antaíová 

Vianočné pranostiky 

Od Lucie do Vianoc, každá 
noc má svoju moc. 

Na botie narodenia o božie 
prevaleme 

Keď je na Štedrý der) veľa 
hviezdičiek, na budúci rok bu
de kúrenie c 

Od Visnoc do Ducha rwspui 
ť aj sa kožuch a, a po svätom 
Duchu zas dobre v kožuchu. 

Keď je hus na Vianoce na bla
te. na Jozefa bude na ľade 

Biele Vianoce, zelená Veľká 
noc. 

Štedrý štedrovečerný stôl 
V minulosti bol Štedrý deň 

dňom pôstu. A ž  do večera ľudia 
nič nejedli. Večera bola preto bo
hatá, no v jedlách nesmelo byť 
mäso ani masť. Iba ryby sa po
kladali za pôstne. 

Každý región mal svoje typické 
vianočné menu. Vo väčšine však 
nesmel chýbať cesnak symboli
zujúci zdravie, med alebo oblátky 

s medom, ktoré znamenali pokoj 
a lásku v rodine, ale aj ovocie a 
orechy. 

Zo spoločnej misy sa jedávali 
makové alebo tvarohové opekan
ce, pupačky, pučky, či bobaľky. 
Sú to guíky z kysnutého cesta za
liate maslom. 

Na záver bola kapustnica s hu
bami, na Orave so sušenými sliv

kami, niekde, i napriek pôstu, s ú-
denou klobásou. Chýbať, samo
zrejme. nemohla ryba 

V niektorých častiach Sloven
ska sa tieto tradičné jedlá objavu
jú na vianočnom stole dodnes 
I k e d  pôvodné jabĺčka nahrá
dzame pomarančami a banánmi 
a kapry vyprážaným filé 

Lucia Petrincová 

Očakávania zahraničných študentov 
Na Slovensku študuje veľa zahraničných študentov, 

Univerzita Komenského nie je výnimkou. Práve naopak, 
podporuje rôzne programy, ktoré umožňujú záujemcom 
z celého sveta štúdium v SR. 

Svedčí o tom aj dlhoročná existencia Ústavu jazy
kovej a odbornej prípravy zahraničných študentov 
Univerzity Komenského (ÚJOP UK). Absolventom tohto 
ústavu, študujúcim na Filozofickej fakulte UK, sme 
položili nasledujúcu otázku: „Aké zmeny v študijnom 
systéme by ste privítali?" 

Ivan, 2. ročník (Ukrajina): 
Jazyková príprava zahraničných študentov nie je 

podľa mňa na dostatočnej úrovni. Absolventi ÚJOPu 
dostávajú vysvedčenie s jednotkou zo slovenčiny, ale 

neskôr zistia, že ich poznatky na ďalšie štúdium 
jednoducho nestačia V rámci jazykovej prípravy by tiež 
nemal chýbať kurz slovenskej literatúry. Taky predmet 
sme nemali, hoci na prijmacich skúškach boli otázky a) 
z tejto oblasti. 

Jordan, 3. ročník (Bulharsko): 
Nebolo by zlé, keby sa pre zahraničných študentov 

obmedzil počet písomných prác Práve to robí cudzin
com najväčšie problémy, najmä v prvom ročníku 

Julia, 2. ročník (Kirgizsko): 
Kontrola prezencie by mohla byť menej prísna 

Chápem, že povinná dochádzka je nevyhnutnosťou, ale 
občas mi to pripomina zastaraný stredoškolský system 

Viktor Tverdokhlihov 

Túto stranu pripravili študenti 2. ročníka Katedry žurnalistiky FiF UK pod vedenirn Alexandry Hrnkovej 


