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NASA UNIVERZITA
Jan Marinus Wiersma diskutoval so študentmi
V sprievode J. Figeľa, štátneho tajomníka MZV
SR, a O. Simonsa, radcu Delegácie Európskej
komisie v SR, navštívil dňa 7. decembra 2001
Univerzitu Komenského poslanec a spravodaj
ca Európskeho parlamentu pre Slovenskú re
publiku Jan Marinus Wiersma.
Vzácneho hosta na akademickej pôde privítal
rektor UK prof. F. Devínsky a na stretnutí v Rek
torskej sieni UK udelil J. M. Wiersmovi Velkú pa

mätnú medailu UK za jeho vzíah a podporu slo
venským integračným snaženiam.
V svojej prednáške Slovensko na ceste do
Európskej únie určenej predovšetkým študentom
UK, poukázal J. M Wiersma na úlohu Európ
skeho parlamentu pri rozširovaní a prijímaní no
vých členov do EÚ aj prostredníctvom svojich
poslancov zodpovedných za predvstupové roko
vania a monitoring v jednotlivých kandidátskych

POUR FELICITER 2002

krajinách. Ako poslanec a spravodajca EP pre SR
vyzdvihol úspechy terajšej slovenskej vlády pr
dosahovaní integračných cieľov a vyjadril optimiz
mus s prijatím SR do EÚ. Spomenul dóležitosf ak
tívneho pn'stupu obyvatelbv pri podpore vlády v jej
európskych integračných snahách, ako aj význam
ich uvedomelého rozhodovania sa v blížiacich sa
parlamentných volbách.
Početne zastúpená študentská obec. najmä
z Ústavu medzinárodných vzťahov a aproximácie
práva PFIAF UK a Katedry politologie FIF UK.
rozvinula bohatú diskusiu a otázky kladené v ply
nulej angličtine dôstojne reprezentovali Univerzi
tu Komenského. Študentov zaujímalo napr to
ako výsledky blížiacich sa parlamentných volieb
ovplyvnia očakávaný vstup SR do EÚ, podta aké
ho kľúča sa určí počet miest pre poslancov SR
v Európskom parlamente v korelácii s inými kra
jinami. i to, aká bude politika EÚ vo vzťahu k no
voprijatým členom.

S prednáškou J. M. Wiersmu oboznámime či
tateľov v budúcom čísle nášho spravodaja.
RNDr. Z. Luptakova. CSc.
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Popredný svetový filozof hosťom Univerzity Komenského
Filozof, ktorý iniciuje medzinárodné diskusie o kľú
čových otázkach budúcej Európy, mysliteľ, ktorý
otvára témy vztahu vedy a viery, etiky vedy, so
ciológ, ktorý zasahuje do politických a sociálnych
sporov súčasného sveta a neprestáva byť jeho kri
tickým pozorovateľom.
Prof. Dr. Jürgen Habermas, jeden z najznámej
ších a najuznávanejších európskych, ba i sve
tových filozofov, mimochodom, čerstvý nositeľ
Mierovej ceny nemeckého knižného obchodu,
ktorú mu slávnostne udelili v októbri 2001 v o
Frankfurte nad Mohanom, zavítal dňa 5. decem
bra 2001 na Univerzitu Komenského.
Návštevu J. Habermasa v Bratislave už dlhší čas
pripravovali v spolupráci Goetheho inštitút, Katedra
filozofie a dejín filozofie FIF UK a Delegácia Európ
skej komisie. Vďaka za to, že sa napokon usku
točnila, patri vo velkej miere riaditelke Goetheho
inštitútu v Bratislave Dr. Barbare Kaulbachovej. Ne
treba azda zdôrazňovať, že - vzhľadom na po
stavenie J. Habermasa nielen v súčasnej filozofii,
ale i na súčasnej intelektuálnej scéne - ide o ne
smieme významnú udalosť na pôde našej univer
zity.
Aj ked je J. Habermas známou osobnosťou, pri
pomeňme aspoň základné údaje z jeho biografie.
Narodil sa v r. 1929 v Dússeldorfe a po štúdiách
v Göttingene, Zúrichu a Bonne a po habilitácii
v Marburgu sa stal mimoriadnym profesorom filo
zofie na univerzite v Heidelbergu, v r. 1964 riadnym
profesorom filozofie a sociológie na univerzite vo
Frankfurte nad Mohanom. Od r. 1971 viedol spolu
s fyzikom a filozofom Cariom Friedrichom von
Weizsäkerom Inštitút Maxa Plancka pre výskum
životných podmienok vedecko-technického sveta
v Starnbergu, neskôr sa opäť vrátil na univerzitu
do Frankfurtu. Spolupracoval s T. W . Adornom,
najmä spočiatku bol pod silným vplyvom kritickej
teórie frankfurtskej školy a západonemeckého neomarxizmu, naväzoval - často s kritickými pripomien
kami - na práce Adorna a Horkheimera, koncom
60-tych rokov bol jedným z ideových inšpirátorov
študentského protestného hnutia. Neskoršie obdo
bie je uňho späté s tzv. lingvistickým obratom kri
tickej teórie, v tomto období filozof rozpracoval

teóriu komunikácie a základy diskurzívnej etiky.
J. Habermas je nositeľom mnohých prestížnych
cien (okrem iných aj Adomovej ceny) a čestným
doktorom viacerých univerzít (napriklad univerzít
v New Yorku, Jeruzaleme, Tel Avive, Utrechte).
Uznanie získal J. Habermas knihou o štruktúre
zmien verejnosti, k jeho najvýznamnejším dielam
patria napriklad práce .Teória komunikatívneho
konania", „Filozofický diskurz moderny" a dalšie
z oblasti diskurzívnej etiky, o problematike pravdy
a jej zdôvodnenia, či o problematike sociálno-politickej.
V poslednom čase sa v súvislosti s EÚ J. Ha
bermas sústrecfuje na otázky globalizácie a európ
skej integrácie, tejto téme venoval a| nainovšiu prá
cu o budúcnosti ľudskej pnrodzenosti
V znamení témy európskej integrácie sa nieslo
aj dopoludňajšie vystúpenie profesora J. Haber
masa na FIF UK pre študentov filozofie, ale aj
iných odborov. Po prednáške na tému „Potrebuje
Európa ústavu?", v ktorej filozof načrtol študentom
svoju predstavu o európskej ústave a požiadavke
občianstva v rámci jedného politického spoločen
stva, nasledovala živá diskusia a študenti v nej

vyslovovali mnohé otázky na margo predstavenei
vízie európskej budúcnosti Prof Habermas zdô
raznil vo svoiom vystúpení i počas diskusie dôle
žitosť rozvíjania aktívnych politicko demokratických
princípov a politiky demokratického konsenzu kon
štatoval. že k obhajobe predstavených téz ho ve
die aj skúsenosť zo zjednocovacieho procesu v Ne
mecku.
V predvečer toho istého dňa predniesol J Ha
bermas v Auditónum Maximum PRAF UK v r i m o
projektu Tisíc a jedna Európa prednášku „Multikutturalizmus - su kulturně rozdiely vecou politi
ky?". pričom tézu o mnohosti kultur rozvinul v du
chu svoiei teóne komunikácie
Obe podujatia pnlakali vefrni početne pubbfcum
vecí stretnutie s takým významným Wozotom ako
je J Habermas n e je u nás každodennou udalo*
tou a venm, í e pre itudentov, klon s rwn ma, m o l
nosť diskutovať, ostane toto stretnutie aj vzácnym
intelektuálnym zážitkom.
(Text prednášky J. Habermasa uverejňujeme na
str. 6 a 7.)
Etela Farkašová
Katedra filozofie a dejín filozofie FIF UK

Vianočný koncert s Petrom Dvorským a jeho priateľmi
Oslavy Vianoc mávajú mnohorakú podobu. Na Univerzite Komenského sú
už desať rokov spojené s hudbou, s konaním vianočných koncertov, ktoré
násobia radosť z prichádzajúcich sviatkov a vytvárajú prijemnú oázu oddy
chu v predvianočnom zhone. Ani večer 20. decembra 2001 nebol výnimkou
- tradične korunoval uplynulý rok a skrášlil jeho posledné dni.
Program jubilejného 10. vianočného univerzitného koncertu pripravil z hu
dobných skvostov svetových autorov Peter Dvorský so svojimi priateľmi -
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sopranistkou Ľubicou Rybárskou, Jaroslavom Dvorským, koncertným maj
strom opery a baletu Slovenského národného divadla husľovým virtuózom
Vladimírom Harvanom a s klavírnym a organovým spnevodom Jozefa MaliVa
V programe zazneli melódie hudobných géniov, ktorých tvorba sa natrvalo
zapísala do dejín hudby. Tóny barokovej hudby Allesandra Stradellu. Paula
Francesca Tostiho striedali árie operného mága Georgesa Bizeta. Giovanniho Bononcina, ako aj skladby Cézara Franka, Adolfa Charlesa Adama, Fritza
Kreislera, či husľové majstrovstvo Vladimíra Harvana v dielach Antonia Vival
diho a Jullesa Masseneta. Pieseň Ave Maria Charlesa Gounoda. ktorá už
tradične patrí k Vianociam, sme si vypočuli v interpretácii Petra Dvorského
podobne ako aj známu starú latinskú hymnu Adeste fideles a slávne Biele
Vianoce jazzového autora Irwinga Berlína.
Čas vždy akosi rýchlejšie plynie práve vtedy, keď si to najmenej želáme
Tak to bolo i v prípade tohoto krásneho sviatočného večera, ktorý ukončila
slovenská vianočná koleda Búvaj dieťa krásne a spoločné záverečné pre
kvapenie umelcov - Tichá noc v podaní všetkých sólistov
Umelecký dojem z vystúpení umocnila aj vianočná úprava Auly a špičková
zvuková technika spolu s unikátnym organom, ktoré zabezpečil Jaromír
Okša z Agentúry Duchonka.
V záverečnom slove rektor UK prof F Devínsky úpnmne poďakoval učin
kujúcim umelcom za vynikajúce hudobné výkony, ktoré zanechali hlboký
dojem a ešte dlho v nás doznievali Zvlášť oslovil Petra Dvorského, ktorý osob
ne tento koncert pripravil, a vyzdvihol, že je to už jeho tretie umelecké vystu
penie na akademickej pôde Univerzity „Mimoriadne oceŕiujem, že /e priateľom
našej Alma mater a dovolte mi, aby som na znak úcty a vďaky za našu dlho
ročnú spoluprácu, za jeho podporu a pozitívny vztah k naše/ akademickei
komunite, za jeho významné humanitárne aktivity a za vynikajúci príspevok
k rozvoju slovenskej kultúry a skvelú reprezentáciu Slovenska na najvýznam
nejších operných scénach doma i v zahraničí, odovzdal pánovi Petrovi Dvor
skému Velkú pamatnú medailu Univerzity Komenského", uviedol rektor UK
Slávnostný večer pokračoval vianočným prípitkom v Rektorskej sieni UK
Oh)

Tenisti na návšteve u rektora UK

Z decembrového rokovania
Akademického senátu UK
Akademický senát UK sa zišiel dňa 19. decembra 2001 a rokoval
pod vedením predsedu AS UK doc. PhDr. F. Gahéra, CSc.
V úvode rokovania AS UK vyjadril súhlas s menovaním prof. RNDr.
Dušana Mlynarčíka, DrSc., za prorektora UK na ďalšie funkčné obdobie
a za člena Vedeckej rady UK a jednomyseľne schválil kritériá ročného
rozdelenia rozpočtových prostriedkov UK pre rok 2002.
Osobitne sa AS UK zaoberal materiálom uverejneným dňa 11. de
cembra 2001 v Pravde, týkajúceho sa problematiky prijímacieho
pokračovania na Fakulte managementu UK. V tejto súvislosti sa Aka
demický senát UK prihlásil k svojej miere zodpovednosti za objektívny
a spravodlivý postup pri prijímaní na štúdium na fakulty UK a vyslovil
presvedčenie, že na základe princípu samosprávnosti vysokých škôl
a fakúlt je v silách akademickej obce UK a jej orgánov vyriešiť spochyb
nenie objektivity prijímania na štúdium na fakulty UK. AS UK konšta
toval, že považuje za svoju povinnosť využiť všetky prostriedky, ktoré
vyplývajú z jeho zákonných kompetencií, aby sa na pôde UK bezvýnimočne dodržiavali pravidlá, ktoré zaručujú rovnosť šancí, objektivitu
a spravodlivosť pri prijímaní na štúdium na fakulty Univerzity Komenské
ho. K tejto problematike AS UK prijal nasledovné uznesenia, ktoré uve
rejňujeme v plnom znení:
1. AS UK konštatuje, že materiál uverejnený dňa 11. decembra 2001
v Pravde o problematike prijímania na Fakultu managementu UK poško
dil meno Fakulty managementu UK a meno Univerzity Komenského. AS
UK v tejto súvislosti považuje za dôležité, aby akademickí funkcionári
a akademické orgány fakúlt UK a Univerzity Komenského uskutočnili účin
né kroky, ktoré by napravili túto skutočnost.
2. Pre možnosť účinnej reakcie na uverejnený materiál a obhájenie
mena Univerzity Komenského a jej fakúlt AS UK navrhuje uskutočnil' na
sledujúce kroky:
2.1. AS UK žiada rektora UK o poskytnutie materiálov z odvolacieho ko
nania voči výsledkom prijímacieho pokračovania na fakultách Univerzity
Komenského a materiálov o postupoch Univerzity Komenského, ktoré sa
uskutočnili za posledných páf rokov v súvislosti s odvolacím konaním
a prijímacím pokračovaním na štúdium na Univerzitu Komenského.
2.2. AS UK žiada dekana Fakulty managementu UK prof. RNDr. J. Ko
morníka, DrSc., o stanovisko k článkom uverejneným v Pravde 11. decem
bra 2001.
2.3. AS UK žiada rektora UK o poskytnutie materiálov UK z kontrol za
meraných na priebeh a výsledky prijímacieho pokračovania na fakultách
UK za posledných päť rokov.
2.4. AS UK žiada Akademický senát Fakulty managementu UK o sta
novisko k článkom uverejneným v Pravde 11. decembra 2001 a k výsled
kom preskúmania dodržiavania podmienok prijímacieho konania na ich
fakulte v r 2001.
2.5. Akademický senát UK v záujme obhájenia dobrého mena Univer
zity Komenského a jej fakúlt žiada rektora UK, dekanov fakúlt UK a aka
demické senáty fakúlt o spoluprácu s AS UK a žiada ich, aby do konca
februára 2002 navrhli postupy, ktoré by mali zabrániť poškodeniu mena
Univerzity Komenského a jej fakúlt v súvislosti s prijímacím pokračovaním
na štúdium na Univerzitu Komenského.
AS UK taktiež poveril predsedu AS UK, aby text uznesení zaslal do
agentúr SITA a TASR a do denníka Pravda a požiadal o ich kompletné
zverejnenie.
Ďalej AS UK poveril predsedu AS UK, aby sa listom obrátil na deka
nov fakúlt UK so žiadosťou o odpoveď a komentár na nasledujúce
otázky, súvisiace so spôsobom prijímania uchádzačov na štúdium na
fakulty:
1. Zverejňuje fakulta otázky na prijímacie skúšky?
2. Zverejňuje fakulta odpovede na otázky prijímacích skúšok?
3. Akou formou prebieha skúšanie? (písomné testy a pod.)
4. Kolko variantov testov na skúšanie vypracúva fakulta?
5. Ako je zabezpečený štandardný postup anonymného skúšania opravo
vaním testov? Využívate opravovanie pomocou počítačov?
6. Ak využívate opravovanie pomocou počítačov, deje sa to v prítomnosti
uchádzačov?
7. Zverejňujete anonymné výsledky ihneď po opravovaní na internete na
základe kódov?
8. Akú možnosť informovania o výsledkoch má uchádzač? (nahliadnutie
do testov a pod.)
9. Aké je hľadisko na určenie potrebnej spôsobilosti a aký je spôsob jeho
overovania pre štúdium na danom študijnom odbore za posledných
5 rokov? Je zverejnené na webe?
Na záver rokovania AS UK okrem iného súhlasil s harmonogramom
odovzdávania podkladov pre rozdelenie ubytovacích kapacít a zaoberal
sa informáciami z RVŠ.
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Rektor UK prof. F. Devínsky prijal dňa 5. decembra 2001 funkcionárov
a tenistov Akademického klubu Slávia Právnik, aby im poďakoval za špor
tové úspechy, ktoré dosiahli v roku 2001. Osobitne zablahoželal mužom
a dorastencom Klubu, ktorf v roku 2001 v extraligovej súťaži mužov a do
rastencov získali na Slovensku prvenstvo a poprial Branislavovi Gálikovi,
kapitánovi víťazného družstva mužov a dorasteneckému reprezentantovi Pet
rovi Miklušičákovi, aj ostatným našim mladým tenisovým nádejam, ešte veľa
takýchto úspechov. Zároveň ocenil aj výkony Martiny Suchej, najúspešnejšej
hráčky Slávia Právnik, a Evy Fislovej, vicemajsteri<y SR, a popriai im veľa zdaru
vo fedcupovom družstve žien Slovenska.

Rektor UK využil toto stretnutie na to. aby vyjadril poďakovanie bež funkcio
nárom Akademického Idubu Slávia Právnik - prezidentovi Klubu prof. JUDr Jo
zefovi Klimkovi, DrSc, ako aj predsedovi Tenisového oddielu Slávia Právnik
MUDr. Milanovi Ušiakovi. CSc. za nesmiernu starostlivosť, ktorú venujú mla
dým tenisovým nádejam PnVIadom toho je aj jedinečná tenisová akadémia
prvá a stále jediná profesionálna tenisová škola na Slovensku, ktorá už paf
rokov vychováva špičkových tenistov aj pre štátnu reprezentáciu Obdiv za
sluhujú aj projekty zamerané na vyhľadávanie a centralizovanú pripravu ta
lentovanej mládeže, ktoré sú modelom úspešnosti aj pre mnohé iné krajiny.
Oh)

Spoločný vedecký projekt
japonských a slovenských geografov a demogialov
V novembri 2001 sa na Prírodovedeckej ťakulte UK uskutočnila pra
covná návšteva japonských geografov a demografov. Ciefom návštevy
bolo získanie a spracovanie informácií o populačnom vývoji Slovenska a jej
program nadväzoval na podobný program pobytu našich demogeografov
v Japonsku v júli 2001. Niekolkoročná spolupráca vyústila do spoločného vý
skumného projektu „Demografické štruktúry a procesy - komparatívna ana
lýza japonskej a slovenskej populácie", ktorý bol prijatý japonskou asociáciou
JSPS (Japan Society for the Promotion of Science). Zodpovednými vedúami
nešitefských kolektívov sú prof. K Kobayashi z Univerzity v Grfu a prof J. Mlá
dek z Katedry humánnej geografie a demogeografie PRIF UK.
Doterajšie štúdium populačnej situácie ukazuje aktuálnosť komparácie jej
viacerých charakteristických črt. V oboch krajinách sa postupne znížila dy
namika pnrodzenej reprodukde obyvateľstva (pokles pôrodnosť, plodnosti,
prirodzeného prírastku), pričom na Slovensku sa tento proces v poslednom
období výrazne zrýchlil. Zároveň sa však prejavujú výrazné odlišnosti napr
v procese sobášnosti (vyšší vek snúbencov pn uzatváraní manželstva v Ja
ponsku), v mimomanželskej pôrodnosti (vyšší' podiel deti narodených mimo
manželstva na Slovensku), v dojčenskej úmrtnosti (vyššia úroveň na Sloven
sku), v úrovni strednej dĺžky života (výrazne vyššia v Japonsku).
Obe populácie charakterizujú procesy starnutia obyvateľstva a z toho vy
plývajúce požiadavky na ekonomické a sociálne zabezpečenie obyvatefov
starších vekových kategóní Japonská populacia sa v tomto smere prejavuje
ako demograficky staršia, a preto jej nešenie sprievodných problémov môže
byť inšpiratívne pre našu spoločnosť
Japonskí hostia pripravili v rámd svojho pobytu vedecky semmaf, na ktorom
prezentovali niektoré charakteristické znaky populačnej situácie Japonska
Naši odborníci z oblasti geografie a demografie sa oboznámili s poznatkami
o vývoji pôrodnosti a plodnosti, o vnútorných a zahraničných migráciách
o procesoch starnutia obyvateľstva Japonska
Riešenie výskumného projektu bude pokračovať aj v roku 2002 a možno
očakávať zaujímavé vysledky s možnosťou ich využitia pre ďalšie študium
populačných javov a procesov na Slovensku
RNDr. Jana Marenčékove
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Príprava školských psychológov
na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
formou vedeckovýskumnej činnosti spracúvala otázky náplne práce školského psy
chológa na škole a jeho vstupu do humanizácie výchovy a vzdelávania (fakultná úloha
- Koncepcia práce školského psychológa, grantová úloha VEGA - Metódy, techniky
a programy práce školského psychológa, úloha medzikultúmeho výskumu Národného
centra pre týrané deti v USA - Uplatňovanie telesných trestov vo výchove deti a gran
Psychologické služby školám si vyžiadala samotná školská prax - učitelia, výchovní
tová úloha Úradu vlády SR - Program profesionálnej orientácie a volby povolania žia
poradcovia, žiaci aj ich rodičia, keďže sa ukázalo, že v posledných rokoch sa na našich
kov s dôrazom na rómsku menšinu),
školách objavuje čoraz viac situácii a problémov, ktoré už učitelia nedokážuriešiťz ča
- v rámci pedagogicko-psychologického experimentu sa v rokoch 1993 - 2000 podieľa
sového alebo aj z odborného hľadiska a ktoré je možné poznať, odstraňovať alebo aspoň
la na založení a chode humanistickej alternatívnej školy s názvom .Škola pnateľského
zmierňovať ich účinok pomocou psychologických aktivit. Môže ich účinne a kvalifikovane
partnerstva", v ktorej overovala koncepciu práce školského psychológa vo výchove
riešiť práve školský psychológ v službách školy. Ide napr. o problém záškoláctva, agresie
a vzdelávaní žiakov výrazne problémových v správaní, vybraných zo základných škôl
a šikanovania žiakov, delikvende či drogovej závislosti mladistvých, porúch žiakov v učení
z celej Bratislavy Škola s humanistickou koncepciou bola zároveň cvičným pracovis
či narušených sociálnych vzťahov v triedach, ale aj o rozvíjanie tvorivosti žiakov, starost
kom študentov Katedry psychológie FIF UK, ktorí mohli priamo v konkrétnych škol
livosti o žiakov talentovaných a nadaných, o adekvátnu profesionálnu orientáciu a volbu
ských podmienkach získavať poznatky a osvojovať si zručnosti a spôsobilosti v oblasti
povolania žiakov, zlepšovanie prístupov učiteľov k žiakom či využívanie moderných po
identifikačno—diagnostickej, konzultačno-poradenskej a nápravnej, ktoré sú nevyhnut
stupov vo výchove a vzdelávaní. Vo všetkých týchto sférach je už pomoc psychológa
né pre budúcu prácu s klientmi.
nevyhnutná a veľmi potrebná.
Katedra psychológie FIF UK sa týmito aktivitami usiluje byť v súlade s trendmi rozvoja
Kto je to vlastne školský psychológ?

Školský psychológ je úplne nová psychologická profesia, ktorá sa stala súčasťou
systému psychologického a výchovného poradenstva ako jej nezastupitelná zložka
(zákonom NR SR č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach).

Teda odroku 1993 môžu základné a stredné školy, špeciálne školy, okresné a krajské
pedagogicko-psychologické poradne, centrá psychologický a výchovnej prevencie, špeciálno-pedagogické poradne, detské integračné centrá, nápravnovýchovné ústavy, det
ské domovy a ďalšie iné zariadenia oficiálne prijímať školských psychológov do trvalého
pracovného pomeru ako svojich zamestnancov. Náplň práce školského psychológa určuje
Vyhláška MŠ SR č. 46/1996 z 26. januára 1996 o podrobnostiach o výchovnom pora
denstve a poradenských zariadeniach. Vyplýva z nej, že hlavným poslaním školského
psychológa je poskytovať odborné psychologické služby školám alebo školským zanadeniam v záujme efektívneho a optimálneho fungovania školy ako systému s dôrazom
na psychické zdravie žiakov a pedagógov v školských podmienkach a zdravého rozvoja
ich osobnosti. V súčasnosti je dopyt praxe po školských psychológoch naliehavý. Ale
aká je však ponuka? A ako je zabezpečená ich príprava na vysokých školách?
Príprava školských psychológov na Katedre psychológie FIF UK
Ako samostatná psychologická disciplína sa školská psychológia kreovala v roku
1970, avšak v rokoch 1975 -1990 sa jej rozvoj značne utlmil. Rozvíjanie školskej psy
chológie a ideu psychologických služieb školám prostredníctvom školských psychológov
presadzovali už v 70. rokoch nestori pedagogickej a školskej psychológie prof. Hvozdík,
prof. Ďurič, doc. Blaškovič a doc. Jurčo, a aj keď dokázali efektívnosť týchto služieb a na
Katedre pedagogickej psychológie FIF UK pripravovali budúcich školských psychologov,
nepodarilo sa im v rokoch normalizácie uviesť všetky vynikajúce myšlienky a návrhy do
školskej praxe a presadiť funkciu školského psychológa.
Skutočne optimálne podmienky pre rozvoj školskej psychológie a prípravu školských
psychológov pre potreby našich základných a stredných škôl nastali až v období po roku
1990. Práve v tejto dobe sa začal na Katedre psychológie FIF UK, ako vôbec prvej z ka
tedier psychológie na Slovensku, intenzívny rozvoj školskej psychológie ako novej aplkovanej psychologickej disciplíny a systematická príprava školských psychológov do škôl
a školských zariadení.
Katedra psychológie FIF UK sa doteraz podieľala na rozvoji školskej psychológie a na
príprave školských psychológov týmito aktivitami:
-pripravila štruktúru a obsahovú náplň nového obligatórneho predmetu „Školská
psychológia" a zaradila ho od šk. roku 1992/93 do učebného plánu a učebných osnov
pregraduálnej prípravy psychológov - 3. ročník štúdia (od šk. rok 1992/1993),
- ponúkla študentom psychológie výberové prednášky zo školskej psychológie v 4. a
v 5. ročníku štúdia, napr. Metodické inštrumentárium školského psychológia, Interven
čné stratégie školského psychológa, Program PROFTEENS pre profesionálnu orien
táciu a volbu povolania žiakov, Program rozvíjania emocionálnej inteligencie žiakov
a i., prostredníctvom ktorých môžu študent získať nielen teoretické, ale najmä praktické
poznatky zo školskej psychológie a osvojiť si ich priamo vo vybraných základných ško
lách (v kreditovom štúdiu sa viaceré z prednášok stávajú povinne voliteľnými kurzami),
- zaradila predmet Školská psychológia do štátnej záverečnej skúšky,
- vypracovala koncepciu postgraduálnej prípravy školských psychológov formou 4-semestrálneho špecializačného štúdia zo školskej psychológie (cca 250 hodín výučby)
pre absolventov jednoodborového psychologického štúdia, resp. dvojodborového uči
teľského štúdia - psychológia v kombinácii s etkou, biológiou, cudzím jazykom, výtvar
nou výchovou, s cieľom rozšíriť a doplniť psychologickú kvalifikáciu najmä v oblasti
diagnostickej a intervenčnej. Prednášateľmi v špedalizačnom štúdia sú odborníci nie
len zo Slovenska, ale aj z Čiech, Poľska, Maďarska, Dánska, USA. Pri výbere odbor
níkov pomáhajú Katedre psychológie úzke kontakty s Asociáciou školskej psychológie
SR a ČR, ktorá tu má svoje sídlo a časť svojho Výkonného výboru, a s Medzinárod
nou asociáciou školskej psychológie ISPA,
- začala vydávať časopis .Školský psychológ" určený pre psychológov v praxi a prvé ro
ky tu mala aj svoju redakčnú radu,
- vstúpila do legislatívnej úpravy funkcie školského psychológa v školách a v školských
zanadeniach a podieľala sa na príprave Zákona NR SR č. 279/1993 Z. z. o školských
zariadeniach a Vyhláške MŠ SR č. 46/1996 z 26. januára 1996 o podrobnostiach
o výchovnom poradenstve a poradenských zariadeniach, ktorými sa oficiálne legalizo
vala funkcia školských psychológov,
- vstúpila do formulovania, prípravy a realizácie ideí projektu Milénium a Národného
programu výchovy a vzdelávania SR prostredníctvom členstva jej pracovníkov v Ex
pertnej skupine MS SR pre psychologické a výchovné poradenstvo MŠ SR,
aj v súčasnosti sa podieľa na príprave nového Školského zákona prostredníctvom
členstva jej pracovníkov v Metodickej rade MŠ SR pre psychologické a výchovné
poradenstvo, najmä pri formulováni paragrafov týkajúcich sa funkcie školského psy
chológa, jeho zaradenia, vzdelania, náplne práce a kooperácie s inými odborníkmi,
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školskej psychológie a prípravy školských psychológov v zahraničí Napnek dopytu pra
xe však len nevelký počet psychológov odchádza pracovať pnamo do škôl ako školskí
psychológovia. Dôvodom bola a stále je finančná situácia v školách a platové zaradenie
mladých začínajúcich psychológov Aj napnek tejto nepriaznivej situácii sa Katedre psy
chológie FIF UK doposiaľ podarilo vyškoliť odhadom 120- 140 školských psychológov
v ráma denného pregradualneho resp špeaakzačného štúdia postgraduálneho typu ktorí
pracujú pnamo v školách alebo pedagogčko-psychologckych poradnách Jeto však stak.málo a požiadavky praxe sú neuspokojené
Aká je perspektíva v príprave školských psychológov?
Ministerstvo školstva SR dáva prostredníctvom nového školského гак ona klory vstu
puje do platnosti už 1 9 2002. skutočne .zelenu' školským psychológom v školách
a školských zariadeniach a formuláciami v mnohých paragrafoch z ak ona považuj š» cisko-psychologické služby za výrazne potrebne ba už nevyhnutne p»e nešíre aktuál
nych problémov v dnešných školách
Na strane druhej však MŠ SR nevytvorte pre tulo novu sluácu vhodne роЛпел»,
a to ako v ekonomcko+iančnei sfere tak щ v síere ch prípravy v pregraduarom a pofr
gradualnom študuj na vysokych školách Je zrepne. že v súčasnosti je počet štuúerno*
prijímaných na štúdium psychologie nižší nei je dopyt praxe (hlavne pre oblast :зига
nych a stredných škôl a školských zariadení) ale ešte važnejšm pradenom je perso
nálne a materiálno-technicke zabezpečenie pr pravý školských psychology na jedno*
vých katedrách psychológie - katedry v súčasnosti nedisponujú takým počtom učiteľov,
ktorí by zvládli výučbu zvýšeného počtu študentov psychológie, chýbajú im vhodné učebne,
materiálno-didaktické prostriedky či cvičné pracoviská potrebné pre ich kvalitnú prípravu.
Momentálne vidíme len niekoľko veľmi kompromisných možností, ako túto si
tuáciu zvládnuť. Uvedomujeme si, že môžu naraziť na nesúhlas či polemiku funk
cionárov univerzít, fakúlt, katedier či kolegov psychológov, ale aj napriek tomu si
dovoľujeme niektoré z nich predostrieť.
Námety na riešenie problému prípravy školských psychológov
na univerzitách
1. Dopyt praxe po školských psychológoch je v súčasnosti vyšší než je ich ponuka
a katedry psychológie filozofických fakúlt slovenských univerzít nedokážu uspokojivo na
plniť potrebu vysokého počtu vyškolených školských psychológov. V tomto prechodnom
období - pravdepodobne v budúcich 10-15 rokoch - treba zvážiť prípravu školských
psychológov nielen v rámci jednoodborového psychologického štúdia, ale aj v ráma uči
teľského štúdia aprobácie psychológia + ďalší predmet, a to doplnením kvalifikácie tých
to študentov povinným absolvovaním 2-ročného špecializačného štúdia postgraduál
neho typu organizovaného na univerzitách (t j. 240 - 300 hodin výučby psychológie,
zameraných najmä na získanie spôsobilostí v oblasti psychodiagnostickej, poradenskej
a intervenčnej činnosti). Takto sa obdobná situácia nešila v 70 rokoch napr v Dánsku.
Francúzsku, USA.
2. Výraznejšie zvýšiť počet prijímaných študentov na študijný odbor .Psychológia' (čo
však iste narazí na problém personálneho a materiálno-technického zabezpečenia kate
dier psychológie pri príprave takéhoto počtu vysokoškolských študentov) s tým. že isté
percento z pnjatých študentov, pravdaže po informováni a s ich súhlasom, by bolo pnpravovaných prostredníctvom vopred vybraných povinne voliteľných a voliteľných kurzov
2. úrovne kredítového štúdia, výberom tém ročníkových a diplomových prac, výberom pra
covísk pre povinné absolvovanie psychologickej praxe a stáže pre prácu školského psy
chológa.
3. Otvoriť nafilozofických resp. aj na pedagogických fakultách na prechodné obdobie
1 0 - 1 5 rokov nový študijný odbor .Školská psychológia" popri odbore .Psychológia'
a študentov prijatých do tohto nového študijného odboru vychovávať a pnpravovať vy
sostne len pre dráhu školských psychológov na základe spoločne pnpraveného b prekonzultovaného učebného plánu a učebných osnov (katedry psychológie by sa dohodli
na ťažiskových disciplinách ich prípravy, obsahu, zaradení do učebného plánu, vzájom
nej spolupráci vo výučbe či výmene odborníkov, apod ).
4. Zvážiť otvorenie študijného odboru .školská psychológia" v ráma .medziuniver
žitného" štúdia, kedy by sa na príprave väčšieho počtu študentov psychológie - budú
cich školských psychológov - podieľali spoločne odbornia z katedier psychológie viace
rých fakúlt a univerzít (napr. FIF UK, PDF UK, Fakulty humanistiky TU, Pedagogickej
fakulty v Banskej Bystrici, Pedagogickej fakulty v Nitre), garantom odboru by sa mohla
stať jedna z týchto fakúlt.
Doc. PhDr. Eva Gajdošová, CSc., Katedra psychológie FIF UK

Medzinárodná rusistická konferencia
V Domove slovenských spisovatelov v Budmericiach sa v dňoch 29. a 30. septembra
2001 konala medzinárodná rusistická konfe
rencia pod názvom Tradície a perspektívy
rusistiky. Konferenciu zorganizovala Katedra
ruského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UK
v spolupráci s Ústavom svetovej literatúry SAV
a Literárnym fondom.
Konferencia patrila medzí podujatia, ktoré sa ko
nali pri príležitosti 80. výročia začatia činnosti FIF
UK. V školskom roku 1921/1922 bol popri iných
pracoviskách vytvorený aj Slovanský seminár a v let
nom semestri nasledujúceho školského roku vznik
lo v jeho rámci Oddelenie ruského jazyka a literatú
ry. Tým boli položené základy rusistiky na Slovensku.
Tieto udalosti si účastníci konferencie pripome
nuli na plenárnom zasadnutí, ktorého slávnostný
ráz podčiarkli aj otváracie príhovory prodekana
FIF UK prof. PhDr. Pavla Žigu, CSc., riaditeľa Ústa
vu svetovej literatúry SAV PhDr. Jána Košku. CSc.,
a tajomníka Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR
Viktora Nikolajeviča Parminského.
Cestu, ktorú prešla rusistika na Slovensku, zhod
notili vo svojich vystúpeniach doc. PhDr. Ján Svet
lík, CSc., za jazykovednú rusistiku a doc. PhDr.
Anton Eliáš, CSc., za literárnovednú rusistiku.
V oboch vystúpeniach, najmä však v o vystúpení
doc. PhDr. Jána Světlilo, CSc., sa zdôrazňovala
velká úloha, ktorú pri budovaní slovenskej rusisti
ky zohral profesor Alexander Vasilievič Isačenko,
rusista a slavista nielen európskeho, ale aj sveto
vého formátu. Hoci pôsobil v Bratislave iba od ro
ku 1943 do roku 1955, za toto obdobie vydal nie

len niekolko fundamentálnych jazykovedných a le
xikografických prác, ale vychoval aj celý rad štu
dentov a ašpirantov, z ktorých sa mnohí stali
uznávanými odborníkmi. Jeho stopa v slovenskej
rusistike je preto nezmazateľná Túto skutočnosť oce
nila aj Medzinárodná asociácia učiteľov ruského
jazyka tým, že mu udelila pamätnú medailu, ktorú
prevzala dcéra profesora Isačenka - Varvara Alexandrovna Kúhnelt-Leddihn.
Po plenárnom zasadnutí nasledovala práca v sek
ciách - jazykovednej a literárnovednej
Hlavnou
témou jazykovednej
sekcie bola porovnávacia
analýza ruštiny so slovenčinou a inými jazykmi.
Účastníci zo Slovenska, Česka, Ruska a Bielorus
ka (celkovo odznelo 19 referátov) sa v o svojich vy
stúpeniach zaoberali porovnávaní^ ruštiny s inými
jazykmi prakticky na všetkých jazykových rovinácti,
počínajúc fonetikou a fonológiou, cez morfológiu,
syntax, až po lexikológiu, lexikografiu a frazeoló
giu, a venovali sa aj lingvokultúmym otázkam a me
todike vyučovania ruštiny ako cudzieho jazyka.
Zvláštnej pozornosti sa tešila prednáška prof. PhDr.
Lubomíra Ďuroviča, CSc., ktorý z pozície rusistu,
pôsobiaceho od roku 1968 na univerzite v Lunde
vo Švédsku, zasvätene a erudovane hovoril na té
mu Dedičstvo bratislavskej rusistiky v západnej
rusistike a priblížil atmosféru, v ktorej spolu s profe
sorom A. V. Isačenkom žili a pracovali v krajinách
západnej Európy.
Podobne ako v lingvistickej, aj v literárnovednej
sekcii vystúpilo 19 účastníkov z o štyroch krajín
Európy (Slovensko, Česko, Rusko a Poľsko). Po
úvodnom referáte doc PhDr. O Kovaóčovej, CSc.,
Na ceste k syntéze. K metodologickým východiskám koncepcie literárnych dejín sa rokovanie sek

Botanická záhrada v zime nespí
Mnohé otázky návštevníkov Botanickej záhrady UK, odbornej a laickej verejnosti sa týkajú toho, čo
robí botanická záhrada v zime. Očakávajú, že sa uložila na zimný spánok, ale odpoveď ich často pre
kvapí. Záhrada nespí. Práve naopak, chystá sa na ďalšiu sezónu, aby mohla svojich verných návštev
níkov opäť niečím novým prekvapiť. Okrem prípravy prekvapení sa v záhrade upravujú skleníkové'
rastliny, ktoré by sa časom nezmestili do sklenej kože skleníkov. Je potrebné ich zrezať, niektoré po pre
sádzať, doplniť o nové druhy a pod. Vonkajšie rastliny spiace pod snehovou perinou je potrebné oslo
bodiť od nežiadúcich náletov, ďalšie, ktoré nahlodal zub času a majú suché konáre, sa z bezpečnostné
ho aj estetického hľadiska spiľujú a na ich miesto sa presádzajú vzrastlé dreviny.
Botanická záhrada sa nezabúda prezentovať aj verejnosti, a to formou relácií v médiách, ako aj infor
máciami v tlači.
Netradičnosť a atraktivitu Botanickej záhrady UK aj v zimnom období dokumentuje i akcia usporiadaná
pre Ministerstvo zahraničných vecí dňa 19. novembra 2001. Pri príležitosti návštevy delegácie Českej
republiky vedenej premiéram Milošom Zemanom pripravila Botanická záhrada UK program pre pani
Zemanovú, Dzurindovú, Grégrovú, Samekovú, Harachovú a ich sprievod z protokolu ministerstva. Po
prehliadke skleníkov spojenej s odborným výkladom a odpoveďami na otázky sa v palmovom skleníku
uskutočnilo posedenie pri čaji, sprevádzané ukážkami aranžovania kytíc zo živého a suchého rast
linného materiálu, ako aj ukážkami viazania vianočnej kytice, prípravy svietnika a adventného venca.
Hostia prejavili o netradičné formy aranžovania úprimný záujem, ktorý navodil uvoľnenú a pnjemnú atmo
sféru a prispel k vydarenému priebehu návštevy.
RNDr. Jaroslav Bella, riaditeľ Botanickej záhrady UK

cie i diskusia niesli predovšetkým v duchu na
stoľovania problémov súčasnej interpretácie dejín
ruskej literatúry, zdôrazňujúceho zmysel syntetizu
júceho prístupu k problematike. Ústredná myšlien
ka literárnohistorickej syntézy rezonovaJa aj v prí
spevkoch koncipovaných všeobecnejšie - ako
pohľady na rozličné teoretické a metodologické
otázky literárneho procesu: otázky kontinuity/dis
kontinuity ruskej literatúry, podoby a premeny rus
kého duchovného vývinu, problémy interpretácie
autorských poetík v kontexte literárnych období či
mimoliterámych javov. Zreteľný bol vo viacerých re
ferátoch aj aspekt inonárodnej reflexie ruskej li
teratúry, ako aj rozličné súvislosti bádania staršej
ruskej literatúry
Literámovedná sekcia konferencie v referátoch,
a často i v polemickej diskusii k nim, potvrdila jed
nak isté „neuralgické body" dejín (v tomto prípade
ruskej) literatúry, ku ktorým sa reflexia často vra
cia, jednak relevantne informovala o tam, ako sa
v rozličných kontextoch (český, ruský, poľský, slo
venský) pociťuje pnrodzená potreba syntetizujúce
ho pristupu k reflektovaniu procesov ruskej litera
túry.
Vedeckú i spoločenskú prestíž tejto medzinárod
nej konferencie, venovanej 80. výročiu FIF UK,
zdôraznila aktívna účast představitelův význam
ných akademických rusisbckých pracovísk zo všet
kých spomínaných krajín, s ktorými Katedra rus
kého jazyka a literatúry FIF UK spolupracuje. Re
feráty z konferende vyjdú v pnpravovanom zbor
níku v roku 2002.
Milada Jankovičová, Mária Kusa

Študenti
marketingovej komunikácie vytírali
Na v e l t r h u m a r k e t i n g o v e j k o m u n i k á c i e
Intermedia, ktorý sa konal v dňoch 8. - 10. no
vembra 2001 v bratislavskej Inchebe, sa po
prvý raz predstavila aj Katedra marketin
govej komunikácie (KAMAKO) Filozofickej
fakulty UK. Jej študenti sa pri tejto príležitosti
rozhodli, že sa neuspokoja s obyčajnou výsta
vou a pripravili program, v ktorom chceí ukázal
svoj kreatívny potenciál. Vo fiktívnej reklamnej
agentúre pracovali na kampaniach podľa zada
ní návštevníkov a diváci zas mali možnosť za
pojiť sa do súfaže o najlepší reklamný slogan.
Celý program sa niesol v duchu myšlienky,
že žiadny nápad nie je friliš bláznivý, i e mar
ketingový mix môže mat množstvo podôb
a „reklamné kaleráby' do nás „netlačí" iba te
levízia. Súčasťou prezentácie KAMAKO bol aj
okrúhly stôl s Arbitrážnou komisiou Rady pre
reklamu SR. ktorý umožnil diskusiu o etických
problémoch reklamy na Slovensku.
Pri stánku katedry to počas celých troch dni
veltrtiu doslova .vrelo' a nápady študentov oce
nila aj porota Intermedie, ked expozícii ka
tedry udelila diplom z a najlepší napad v ko
munikácii s návštevníkom. Úspech študentov
podčiarkuje a j množstvo nových kontaktov slbbnou je okrem iného začínajúca sa spolu
práca s prestížnym odborným časopisom Stra
tégie
KAMAKO vznikla roku 1996 odöenen.m od
Katedry žurnalistiky FIF UK a ako prva na Slo
vensku vytvonla podmienky pne špeoai^ovane študum marketingovej komurukaae Stu
duje tu 120 študentov, kton po skonôerv štúdia
budu popraveni pracoval naprädad \ nadiaach
funkciách ö v kreafcTiych oddeleniach reklam
ných agentúr
Matej Hargat. ituder*
Katedry marketingovej komunikácie FIF UK
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Multikulturalizmus - sú kultúrne diferencie vecou politiky?
Jürgen H a b e r m a s
Občania Slovenska majú s témou, ktorou sa dnes
večer budem zaoberať abstraktne, vlastné konkrét
ne skúsenosti, keďže poznajú problémy rovno
právneho politického spolužitia rôznych kultúrnych
a etnických skupín v rámci jedného štátu. V dôsled
ku práve týchto problémov sa Slovensko pokojnou
cestou odlúčilo od Česka. Ale s odlúčením priesto
rovo koncentrovane žijúcej menšiny od väčšej poli
tickej pospolitosti sa problémy mierovej koexisten
cie a vzájomného uznávania rozličných kultúr ne
strácajú. Vracajú sa v iných farbách - v rámci hraníc
osamostatneného národa a v budúcnosti aj vo
väčšom rámci Európskej únie. Tieto problémy dnes
politická teória rieši pod názvom „multikulturaliz
mus" a vysvetľuje ich odporom, ktorý kladie usku
točňovanie idey štátnoobčianskej rovnosti. Pritom
bezprostredne nejde o sociálnu spravodlivosť. Ho
ci sa diskriminácia menšín väčšinou spája so so
ciálnou neprivilegovanosťou, mali by sme od seba
oddeliť dve dimenzie nerovnakého zaobchádzania
- rozmer spravodlivosti rozdeľovania a rozmer nezužovaného členstva.
Z hľadiska spravodlivého rozdeľovania zásada
rovnakého zaobchádzania vyžaduje, aby všetci ob
čania mali rovnaké šance fakticky využívať svoje
práva a slobody, aby mohli realizovať svoje vlastné
životné plány. Politické boje a sociálne hnutia za
merané proti nerovnosti statusu zakotveného vtriednych štruktúrach, sú živené skúsenosťami krívd
v oblasti spravodlivosti rozdeľovania Naproti tomu
v bojoch, v ktorých ide o akceptovanie integrity
určitej kultúrnej životnej formy, základom je skú
senosť bezprávia iného druhu: ide tu o skúsenosť
znevažovania, marginalizácie alebo vylučovania
z dôvodu príslušnosti k určitej skupine, ktorá sa
podľa meradiel prevládajúcej väčšinovej kultúry
považuje za „menejcennú". Knvda je tu v dimenzii
neúplnej inklúzie; vylučovaným sa upiera akceptá
cia plnohodnotného členstva.
Neupiera sa im rovnaká miera sociálnych život
ných šancí, teda rovnaký materiálny hrací priestor
pre rozvoj osobnej samostatnosti. Diskriminova
ným sa upiera neobmedzená sociálna príslušnosť
spolu s následným vylúčením z účasti na určitých
životných oblastiach spoločnosti. Manifestačným
príkladom sú ženy, ktorým sa upieralo volebné prá
vo, alebo Židia, ktorým sa zamedzoval prístup do
verejných funkcií, napríklad na univerzity, alebo
černosi, ktorí nesmeli cestovať v električke spolu
s belochmi, Rómovia, ktorých odsúvali na okraj spo
ločnosti z iných dôvodov - teda vôbec menšiny,
ktorých záujem o udržanie kultúrnych životných fo
riem ignorujú väčšinové rozhodnutia národného
zákonodarcu. Diskriminácia sa, pravdaže, v zname
ní formálneho zrovnoprávnenia stiahla do nenápad
nějších oblastí neformálneho styku. Subtílnejšie
formy diskriminácie však nie sú menej bolestné. Ne
odrážajú sa iba v neformálnych kontaktoch a prak
tikách komunikácie, ale aj v inštitucionálne fixo
vaných mechanizmoch vylučovania. Patrí k nim
segregácia škôl, selektívne školské curriculum, jed
nostranná reglementááa úradného jazyka, a vôbec
dominancia jazyka väčšinovej kultúry vo všetkých
spoločenských oblastiach, privílegizácia a zákaz
identifikačných symbolov ako kríž v triedach štát
nych škôl, ktoré zároveň zakazujú islamskej učiteľ
ke nosiť na hlave šatku, alebo zákaz volania mos
limského muezína na dedinách, kde inak zvony
privolávajú veriacich do kostola na bohoslužby.
V demokratickom právnom štáte takéto problémy
ochrany integrity životných foriem, vyznačujúce sa
diskrimináciou, vyzývajú k zavedeniu kultúrnych
práv. Politika „akceptácie", o ktorej hovorí Charles
Taylor, sa uplatňuje v rozšírení klasického pojmu
štátneho občianstva na „multikuKúrne štátne ob
čianstvo" Dnes večer by som sa preto chcel za
oberať nasledujúcimi otázkami:
1. Prečo už nestačí kultúrne farboslepá politika?
2. Ako možno zdôvodňovať kultúrne práva?
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3. Ako sa tieto práva nesmú chápať?
4. Ako napokon tieto úvahy vedú k diferenco
vanému pojmu multikultúrneho štátneho občian
stva.

Prečo už nestačí
kultúrne farboslepá politika?
Pre klasickú formu liberalizmu kultúrne rozdiely
medzi príslušníkmi rôznych náboženských spolo
čenstiev, etnických skupín, národností alebo ná
rodov nehrali nijakú úlohu. O kultúrnych právach
nebola reč. Pretože liberálny štát, ktorý vzišiel z ná
boženských vojen, generalizuje historický výdoby
tok odlúčenia štátu a cirkví v tom zmysle, že sa
politika s ohľadom na kultúrne pozadie jeho obča
nov musí správať neutrálne. Na prvý pohľad nie je
jasné, prečo dnes kultúrny pluralizmus vyžaduje
inú odpoveď než svojho času konfesionálny plura
lizmus.
Lenže už dejiny presadzovania náboženskej slo
body ukazujú, že právna úprava často nestačila.
Ak boli náboženské menšiny často neformálne
viac či menej subtílne diskriminované, formálne
garancie sa museli dopĺňať masívnou antidiskríminačnou politikou. Aj potom minority často trpeli
na dôsledky nenápadnej fúzie vládnucej kultúry
väčšiny s onou všeobecnou politickou kultúrou, od
ktorej sa očakáva, že sa na nej budú podieľať všet
ci občania štátu. Museli sa obávať, že ich kultúrny
svojráz, ich vlastný jazyk, mravy a životné formy
pohltí väčšinová kultúra. Zápasy o uznanie potom
krúžia okolo zachovania kolektívnej identity, okolo
možnosti nadgeneračnej stabilizácie vlastnej tradí
cie formujúcej identitu. Pntom ide o vzory sociali
zácie a školské curriculá, o odovzdávanie vzorov
interpretácie, hodnotových orientácií, o jazykovú
výchovu, o symboly verejnej sebaprezentácie atď.
Príklady ukazujú, prečo sa dnes spochybňuje
nárok liberálneho štátu na etickú neutralitu právne
ho poriadku a politiky. „Etickými" nazývame všetky
tie otázky, ktoré sa vzťahujú na koncepciu dobrého
alebo nepochybeného života, teda nie ako mo
rálka, otázky spravodlivosti v užšom zmysle slova.
Etické otázky sa dotýkajú projekcie života a sebachápania osôb, obidve zasa závisia od osudov so
cializácie a tým aj od kultúrnych životných foriem
a tradícií skupín pôvodu. Vzhľadom na túto prepojenosť osobného životného plánu a kolektívnej ži
votnej formy, individuálnej a kolektívnej identity
vynára sa principiálna otázka, či individualistický
fundovaný, zo subjektívnych práv vybudovaný práv
ny poriadok vôbec môže byť spravodlivý voči pos
tulátom zápasov o uznanie, v ktorých predsa ide
o artikuláciu a sebazachovanie kolektívnych identít.
V našich právnych poriadkoch napokon ide o ochra
nu individuálnej právnickej osoby, aj ked integrita
jednotlivca je odkázaná na pomery vzájomného
uznávania v rodine, škole, v jazykovom a nábožen
skom spoločenstve. Preto Amy Gutman vyzdvihol
dve odlišné ťormy uznania, ktoré si zasluhujú
ochranu:
- Rešpekt pred nezameniteľnou identitou každého
jednotlivca, nezávisle od pohlavia, rasy alebo et
nickej príslušnosti
- a rešpekt pred formami konania, praktikami, špe
cifikami chápania sveta, ktoré sa u príslušníkov
zanedbávaných skupín tešia velkej vážnosti alebo
sú s nimi osobitne tesne späté.
Rovnako to platí pre Turkov v Nemecku ako pre
Kurdov v Turecku, pre Alžírčanov vo Francúzsku,
Chorvátov v Srbsku, Rusov v Litve a Maďarov na
Slovensku.
Možno obidva aspekty rovnomerne zohľadňovať
v rámci individualistického právneho poriadku, ale
bo si politika uznania vyžaduje zavedenie kolektív
nych práv, ktoré môžu v jednotlivom prípade koli
dovať so základnými individuálnymi právami? Char
les Taylor vychádza z toho, že zabezpečenie ko

lektívnych identít môže konkurovať s právom na
rovnaké subjektívne slobody. S prihliadnutím nd
úsilie o nezávislosť po francúzsky hovoriacich Ka
naďanov v provincii Quebec, ktorí chcú vytvoriť
„spoločnosť svojho druhu", navrhuje model, ktorý
za určitých podmienok dovoľuje garancie statusu
obmedzujúce ústavu v prospech prežitia ohroze
ných kultúrnych foriem
Prv ako sa pustím do vlastného normatívneho
problému, chcel by som poukázať na dve empiric
ké situácie. Aktuálnosť celej témy vysvetľujú urých
lené migračné pohyby z Juhu na Sever a z Vý
chodu na Západ Spôsobuje ich hospodárska
stratifikácia svetovej spoločnosti a ešte vždy ras
túce rozdiely blahobytu medzi rozvinutými spoloč
nosťami OECD a tzv. developing a least developed
countries, takisto ako rapídny rast občianskych
vojen, ktoré v posledných desaťročiach čoraz viac
nahrádzajú vojny medzi štátmi
Druhou príčinou sú neudržateľné pomery v kra
jinách ako Somálsko, kde sa štátna moc nielen
fragmentanzuje medzi sporiacimi sa stranami ale
sa vôbec rozpadá Kedže 79 % svetového obyva
teľstva už od r 1994 žije v menej rozvinutých re
giónoch Azie. Afriky a Latinskej Amenky môžeme
očakávať zosilňovanie ťahu imigrácie, ktorý vychadza z demograficky poddimenzovaných regiónov
Západu a Severu poddimenzovaných preto že
demograficky vývin rozvinutých krajin v dohlad
nom čase vyústi do situácie v ktorej existujucu
úroveň blahobytu a sociálneho zabezpečenia ne
bude možné reprodukoval bez politiky podpo
rovaného a kontrolovaného prisťahovalectva zahra
ničných pracovných sd
Ostatne, multikulturně konflikty sa budu vrwnaf
osobitne ostro a bolestne aj preto že sa vymykajú
z modelu úspešne inštitucionalizovaných postu
pov riešenia konfliktov. V bojoch o kultúrne uzna
nie ide o niečo iné než napnVIad v odborársky
inštitucionalizovaných bojoch o rozdeľovanie: Kým
tu sa kompromisy o sporných podieloch na od
škodnení vyjednávajú v kategóriách ako peniaze,
voľný čas, sociálne zabezpečenie, v bojoch o uzna
nie tento rámec základných výdobytkov je už
k dispozícií. Kultúry formujú identity a prenikajú
štruktúrou osobnosti ako celku. Zrážka rôznych
kultúr preto vyvoláva existenciálne konfrontácie
Inak než pri konflikte záujmov konflikty hodnôt
nemožno urovnávať cestou rokovania, pretože kon
fliktu hodnotových orientácií zabraňuje práve ten
druh nepýtaného oceňovania hodnôt, ktoré obča
nia inkluzívneho spoločenstva dlhujú všetkým
sfjoluobčanom. Preto je na mieste otázka, ä sa
rovnoprávna koexistencia rôznych kolektívnych
životných foriem vôbec dá zaručiť cestou indivi
duálne garantovaných kultúrnych práv

Ako možno zdôvodňovať
kultúrne práva?
Ak farboslepá politika už nestačí urovnávať kon
flikty opísaného typu, aká je potom presná rola kul
túrnych práv a ako ich možno zdôvodniť?
Prvú odpoveď na otázku zdôvodnenia kultúr
nych práv nám ponúka Joseph Raz Súkromnú
autonómiu občanov zabezpečujú subjektívne
slobody Takéto slobody volby sú svojou štruk
túrou přistřihnuté na preferenčne usmerňované
rozhodnutia. Tie sú zase - ako hovoríme zakore
nené v preferenciách vyššieho poriadku alebo
v hodnotách Hodnotové orientácie však jednot
livci nadobúdajú iba na ceste socializácie, teda
vrastania do určitej kultúry Takto Raz vyvodzuje
zo štruktúry účelovo racionálneho konania, že
občania by svoje subjektívne slobody vôbec ne
mohli zmysluplne využívať a takisto svo|u právne
zaručenú privátnu autonómiu v zmysle vedome
usmerňovaného života, ak by nepatrili do spolo
čenstiev, ktoré ich vybavujú internalizovanými vzor

mi určitej kultúry. Iba živá kultúra produkuje dosta
točne veľa presvedčivých orientácií pre zmyslu
plné rozhodovania, iba ona poskytuje kritériá, podlá
ktorých môžeme posúdiť hodnotu takýchto roz
hodnutí.
Liberálne zdôvodnenie kultúrnych práv sa preto
opiera o inštrumentálny argument: Kedže kultúru
pokladáme za prameň preferencií vyššieho po
riadku, spontánny prístup k tomuto prameňu je a]
predpokladom zmysluplného využívania subjek
tívnych slobôd. Kultúrne práva majú každému
občanovi zaručiť možnú príslušnosť ku kultúrnym
spoločenstvám, a tým aj rovnakú šancu prístupu
ku kultúrnym tradíciám. Pravda, komunitaristickí
autori sa s týmto argumentom neuspokojujú. Zdô
razňujú skôr vlastnú hodnotu kultúrnych životných
foriem pre samu osobu. Komunitaristický argu
ment nezdôvodňuje rovnoprávny prístup ku kul
túrnym prameňom umožňováním eticky zmyslu
plného využívania individuálnych slobôd volby,
ale nevyhnutnosťou rozvoja a stabilizácie osobnej
identity jednotlivca. Táto sa tvorí iba v kontexte
určitej kultúrnej životnej formy a v nej nachádza aj
oporu. Nepochybne, kultúrne spoločenstvá slúžia
aj ako médium pestovania tradícií, lenže podľa
autorov ako A. Margalit a M. Halbertal tvoria pre
dovšetkým kontext pomerov uznania, ktoré sú pre
ich členov konštitutívne. Pretože ľudská existencia
má v istom zmysle dialogický charakter, človek sa
i seba samého učí chápať iba v expresívne bo
hatých formách komunikácie.
Toto intersubjektivistické chápanie umožňuje
revíziu doteraz subjektivistický zúženého pojmu
právnickej osoby. Kedže osobná identita zospo
ločenštených jednotlivcov je vždy pospriadaná
s kolektívnymi identitami, takpovediac abstraktné
„právnické osoby" dedia od svojho prirodzeného
substrátu - od osoby z mása a krvi - črty indivi
duality realizujúcej sa iba cestou zospoločenšťovania. A] integritu právnických osôb možno chrániť
iba zároveň a v spojení s relevantnými skúsenostnými, komunikatívnymi a akceptačnými súvislos
ťami identity. Kultúrne práva sú podľa toho tie
subjektívne práva, ktoré pre všetkých občanov za
bezpečujú pravidelný prístup ku kultúrnym prostre
diam, interpersonálnym vzťahom a tradíciám rele
vantným pre tvorbu identity a potrebným na jej
udržanie. Tým sa kultúrne práva vtesnávajú do in
dividualistickej štruktúry našich právnych poriad
kov. Tvoria základ, až od neho sa dajú odvodzo
vať kolektívne práva. Tak ako iné základné práva
zdôvodňujú sa aj tieto statusom člena inkluzívneho spoločenstva slobodných a rovných občanov
Pravdaže toto intersubjektivistické poňatie kon
ceptu právnickej osoby vyžaduje dôležitú kvalifiká
ciu, aby sme sa vyhli komunitanstickému nedorozu
meniu. Právo na prístup ku kultúrnym prostre
diam, k interpersonálnym vzťahom a tradíciám sa
vonkoncom nemusí nevyhnutne vzťahovať na kul
túru pôvodu. Dospelé osoby môžu svoje kultúrne
práva takisto dobre uplatňovať so vzťahom na kul
túru ich vlastnej tvorby. V pluralistickej spoločnosti
sa beztak pretínajú a prenikajú mnohé rozličné subkultúry a životné formy: už neexistujú v holistickej
podobe uzavretých univerzov, ktoré človek konzu
muje i s chlpmi. Jeremy Waldron maľuje realistický
obraz rastúcej kultúrnej heterogenity v rámci jed
nej a tej istej politickej pospolitosti a právom trvá
na legitimite, ako hovorí, kozmopolitického ekviva
lentu identifikácie s vlastnou kultúrou pôvodu, kto
rú komunitaristi uprednostňujú a spravidla aj oča
kávajú. Kultúrne práva nesmú znemožňovať alebo
dokonca vylučovať slobodnú volbu medzi rôznymi
kultúrami a ani osobnú syntézu z nich.

Ako sa tieto práva nesmú chápat?
Kultúrne identity sa pochopiteľne nevystavujú ako
tovar v supermarkete, Waldronova kvalifikácia nás
môže uchrániť pred dvoma nedorozumeniami. Kul
túrne identity neslúžia konzervácii celých kultúr,
ale ochrane integrity jednotlivých osôb Takisto ne
smú dostávať podobu kolektívnych práv s cieľom
chrániť kolektívne statky.
V protiklade k individualistickému chápaniu, podľa
ktorého integritu jednotlivej právnickej osoby mož

tou reflexívneho prisvojovania. Každá dorastajúca
generácia musí mať možnosť zdedenej tradícii po
vedať aj „nie" alebo sa rozhodnúť, ktoré prvky bo
hatej tradície bude rozvíjať a ktoré chce zamietnuť.
V komplexnej spoločnosti, v rámd ktorej nás zapla
vujú mnohé konkurenčné tradície, môže sa vitalita
silnej tradície ukázať iba v podmienkach východis
kovej volby (exit-option). Vlastná hodnota kultúr
nych obsahov sa môže osvedčiť jedine v tom, že
tradície rozvinú silu presvedčivostí a stretnú sa so
skutočnou akceptáciou so zreteľom na vedome za
vrhnuté alternatívy odmietnutia a odstúpenia mož
nej konverzie a preorientácie.

Ako napokon tieto úvahy
vedú k diferencovanému pojmu
multikuitúrneho štátneho občianstva

no chrániť iba spolu s prístupom k relevantnému
kultúrnemu prostrediu, Charles Taylor vychádza
z predpokladu, že kolektívne dobrá stelesnené v tra
dovaných životných a komunikačných formách
treba chrániť. Komunŕtanstické chápanie teda pre
náša kultúrne práva z individuálnych nositeľov na
ich kolektívne životné súvislosti. Nie osoby tvoria
bod usúvzťažňovania, ale kultúrne rezervy, z ktorých
čerpajú osobné identity. Taylor to ilustruje na po
žiadavkách frankofónnych Kanaďanov: .Francúz
sky jazyk by sme napnWad mohli chápať ako ko
lektívnu rezervu, ktorú chcú používať jednotlivci,
a tak je možné zasadzovať sa za jej zachovanie tak,
ako sa zasadzujeme za zachovanie čistého vzdu
chu alebo plôch zelene. Ale tým sme ešte v plnej
miere nevyhoveli impulzu politiky zameranej na pre
žitie kultúry. Nejde tu totiž iba o to, aby francúzština
zostala k dispozícii pre tých, ktorí sa pre ňu roz
hodnú. Politika prežitia chce skôr zabezpečiť, aby
aj v budúcnosti existovala skupina ľudí, ktorá bude
mať možnosť skutočne používať francúzsky jazyk".
Taylor postuluje politiku, ktorá zaistí prežitie ohro
zených kultúr. Mala by sa starať o to, aby aj v bu
dúcnosti existovalo spoločenstvo hovoriace po
francúzsky. Individuálni členovia odvodzujú svoje
práva od kultúrnych práv, ktoré bezprostredne slú
žia prežitiu kolektívnych statkov. Proti tomuto chá
paniu možno uviesť právnické a hermeneutické
pochybnosti.
Koexistencia kolektívnych a individuálnych práv
nevylučuje kolízie - napriVlad v prípade tureckého
otca, ktorý nechce, aby jeho dcéra chodila na ho
dinu telocviku na verejnej škole. Taylor, pravdaže,
vidí problém a nechce sa dotýkať prednosti urči
tých základných práv. Lenže takýmto priznaním sa
ocitá na šikmej ploche. Z perspektívy etiky dobra
nemožno totiž zdôvodniť jasné argumenty pre
ohraničenie základných práv, ktoré sa nikdy ne
vyhnú kolektívnym právam, a takým, ktoré pnležitostne kolektívnym právam ustupujú. Will Kymlicka
naproti tomu zaviedol užitočné rozlíšenie medzi
nárokmi, ktoré menšiny vyslovujú navonok, voči
národným, a medzi nárokmi, ktoré sa zameriavajú
voči vlastným členom, aby potláčali dissens vnútri.
Podľa liberálnych hľadísk sú očividne legitímne iba
obranné práva uplatňované navonok voči väčši
novej kultúre. Aj keď tieto práva príležitostne vy
stupujú pod firmou kolektívnych práv, logicky sa
odvodzujú od práv, ktoré majú predovšetkým jed
notlivcovi zaisťovať prístup k prameňom kultúry.
Je to očividné už preto, že právo vonkoncom nie
je médium vhodné na zabezpečovanie prežitia
kultúr Pretože v rámci moderných životných pod
mienok sa môžu kultúrne tradície rozvíjať iba ces

Chcel by som tieto úvahy krátko ukončiť pouka
zom na pojem multikuitúrneho štátneho občian
stva, jeho explikáciou. Will Kymlicka vychádza
z toho, že iba jediné kultúrne diferencované štátne
občianstvo môže každému občanovi garantovať
„férovú hodnotu" rovnako delených práv a slobôd
(John Revls). Rozlišuje rôzne kategórie práva kto
ré môžu slúžiť tomuto cieľu.
- samosprávne práva (teda delegovanie kompe
tencií na menšiny, ktoré môžu nadobudnúť aj
podobu ťederalistickej organizácie štátu), dale;
- špeciálne práva reprezentácie menšín (s člen
stvom a hlasom v centrálnych inštitúciách štát
neho celku) a napokon
- kultúrne práva v užšom zmysle (z čoho prípadne
vyplývajú verejné subvencie alebo právne garan
cie nárokov a praktík, ktoré sú relevantné pre ja
zyk a životné formy kultúrnych minorít)
- Zoznam možných kandidátov na takéto práva
Kymlicka určuje na základe kombinácie troch pre
menných Závisia od toho, či diskriminované
a ochranu vyžadujúce skupiny sú:
- teritoriálne koncentrované alebo priestorovo roz
ptýlené (ako povedzme dánska menšina v Šlezvicko-Holštajnsku, resp. menšiny v USA,
- či patria (ako marginalizovaní prisťahovalci) k po
litickej pospolitosti dobrovoľne alebo (ako vynútene integrovaní starousadlíď) proti svojej vôli,
a napokon
- či sa (ako Hispáncí v USA alebo Rómovia na
Slovensku) odlišujú od ostatného obyvateľstva
historickým osudovým spoločenstvom a etnic
kými znakmi, alebo sa (ako ženy, homosexuáli
alebo zdravotne postihnutí) neodlišujú vzťahmi
príslušnosť, ale štatisticky uchopitefnými znakmi.
Takýmto spôsobom získavajú kandidáti vlastný
profil neúplnej inklúzie. Či už ide o menšiny v muľtinárodných štátoch ako Švajčiarsko alebo Kana
da; o kolonializované alebo podmanené kmene
ako pôvodní obyvatelia Kanady a Japonska o po
tomkov otrockých kultúr alebo o deportované
menšiny ako černosi v USA alebo Turci v Nemec
ku, o subkultúry prisťahovalcov alebo utečencov,
o štatistické skupiny, ktoré sú diskriminované pod
ľa askriptívnych znakov, hoci nevytvárajú vedomie
skupinovej príslušnosti - právne relevantné defi
city sa zakaždým odlišujú podľa spôsobu exklúzie.
v každom prípade sa musia vyrovnávať s inými
kultúrnymu právami. Tak ako všade, čert sa aj tu
schováva v detaile.
Dnes večer som chcel ukázat že problémy multikulturalizmu nabáda/ú na zavedenie nove/ kate
górie práv alebo čo len na to, aby sme stare ná
stroje práva, ako /e napnklad kultúrny tederaltzmvs.
videli v novom svetle. Dnes poznávame, že idea
rovnoprávnosti demokratických občanov štátu sa
nevztahuje - neinak ako doteraz - iba na dôležitú
dimenziu spravodlivosti rozdebvania. ale takisto
sa vztahuje na úplné zapájanie každého občana
do politickej pospolitosti Každý občan, nech by
sa nám /avil akokotvek cudzo, má nárok na neredukovane uznávanie ako člen - ako ,/eder z nes'
V buducej Európe to piati a/ pre pohtad Slovákov
na Nemcov a Nemcov na Slovákov. Slovákov na
Čechov a Čechov na Slovákov. Pnrodzene si mu
síme. a to hovorím v prvom rade svojim kra/anom,
tento zahrňujúci pohtad na cudzie nacvičovat vo
vlastnom dome
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Na nedávno široko medializovanú otázku, či sa
má joga vyučovať v školách, by najlepšie odpo
vedali tí, ktorým pomohla upevniť si fyzické či
psychické zdravie, zvýšiť telesnú zdatnosť a po
hybovú výkonnosť, získať vedomosti o svojom tele
a práci s ním, ktorých presvedčila o potrebe kaž
dodenného cvičenia.
Žiaľ, joga si svoje uplatnenie na školách u nás
ešte vždy len hľadá, aj keď učebné osnovy pre
základné i stredné školy umožňujú učiteľom vyu
žívať jogu v pedagogickom procese.
Náboženské a spoločenské predsudky dlho brá
nili rozpoznať telovýchovnú, pedagogickú, terapeu
tickú a mravnú hodnotu jogy a tento stav na Slo
vensku trvá dodnes. Na rozdiel od Čiech sa joga
neučí ani na Fakulte telesnej výchovy a športu UK,
ani na pedagogických fakultách, aj keď mnohí
učitelia prejavujú skutočne vážny záujem o uplat
ňovanie jogy v školských podmienkach, v hodinách
telesnej výchovy, a to pre jej kompenzačný a re
generačný účinok.
Tendencia spochybňovania jogy je známa - aj
keď velká väčšina novodobých regeneračno-relaxačných techník vychádzala a vychádza z jogy,
napr. autogénny tréning, strečing, rôzne relaxačné
a kompenzačné metódy Jogu je teda potrebné
demystifikovaf! Je pravdou, že niektorí prívrženci,
hlavne v Indii, považujú jogu za náboženstvo s ri
tuálmi, modlitbami a spevom. Joga však nie je ná
boženstvo. Jogové cvičenia sa môžu vykonávat
bez používania rituálov a nezasahujú ani do odda
nosti k nejakému náboženstvu.
Samozrejme závisí od prístupu učiteľa jogy, čo
učí svojich žiakov, či prijíma názory iných a je za
otvorený dialóg alebo naopak Ale tak je to v kaž
dom pedagogickom procese.
Život súčasného človeka, najmä v mestách, sa
vyznačuje značnou nerovnováhou. Prevažuje kon
zumný spôsob života, charaktenstický pohybovou
pasivitou, stresom a zvyšujúcim sa napätím nielen
u človeka ako jedinca, ale aj v interpersonálnych
vzťahoch. To je hlavnou príčinou nerovnováhy na
úrovni telesnej, psychickej aj sociálnej
Práve joga, ako systém telesných a duševných
cvičení zameraný na harmonický rozvoj človeka,
jeho vyváženosť na úrovni telesnej, emočnej a in
telektuálnej, môže túto nerovnováhu korigovať.
Joga sa spomína už v najstarších učebniciach
indickej všeobecnej medicíny - Čarakasanhita a Sušrutasanhita, ktoré sú staré asi 2,5 tisíc rokov,
možno aj viac. Hoci patrí medzi najstaršie formy
zdravotnej a liečebnej telovýchovy, jej účinky sa
empirickými výskumami potvrdzujú až v posled
ných desaťročiach. Od šesťdesiatych rokov sa za
oberal mechanizmami účinku týchto cvičení z hľa
diska ich využitia pre prevenciu a liečbu aj Ústav
fyziologických regulácií Československej akadémie
vied v Prahe pod vedením akademika Dostálka.
O využití jogy ako terapie na rôzne zdravotné
problémy vyšlo vo svete už mnoho publikácií od rôz
nych špecialistov - lekárov, uskutočnilo sa množstvo
výskumov, založili sa výskumné i terapeutické stre
diská nielen v Indii, ale aj v Európe, Amerike a štá
toch bývalého ZSSR. Žiaľ, na Slovensku sme zao
stali aj v tejto oblasti. Okrem niekoľkých štúdií
a metodických príručiek Motajovej a Šťulrajtera
u nás nevyšla ani jedna publikácia špecialistu - le
kára.
V tejto súvislosti treba spomenúť, že napr. v Če
chách pracovali na vyššie uvedenej problematike
interdisciplinárne tímy, v ktorých pôsobili špecia
listi - lekári, psychológovia, antropológovia, orien
talisti a predstavitelia ďalších disciplín organizačne
zaradených do ČSAV, prípadne odborníci zo zdra
votníckych ústavov či vysokých škôl. Brnianske
dni telovýchovných aktivít pre zdravie organizované
pravidelne od roku 1984 boli možno jedinou akti
vitou, kde sa prezentovali hlavne referáty z oblasti
využitia jogy ako spôsobu života aj ako terapie na
rôzne zdravotné problémy. Je príznačné, že zo
159 účastníkov poslednej konferencie v roku 1989
bolo zo Slovenska iba 23 a z 24 lekárov iba 4 boli
Slováci!
Vo všeobecnosti možno jogu definovat ako špe
ciálne súbory cvičení na upevnenie a rehabilitáciu
zdravia. Pomáha v rozličných životných situáciách,
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Patrí joga
do škôl?

upevňuje zdravie, rozvíja koncentráciu, sebadôve
ru, telesnú a duševnú integritu a aktivitu, pomáha
překonávat zlozvyky a závislosti, umožrtu/e sebarea
lizáciu a sebapoznávanie
Táto prastará forma pohybovej aktivity má obrov
ský potenciál pre skvalitnenie života súčasného
človeka a neostáva nám iné ako sa opýtať, prečo
sa joga na školách u nás neučí?
Joga na Právnickej fakulte UK
V každom semestri si približne 60 študentov
Právnickej fakulty UK vyberie zo širokého spektra
pohybových aktivít v rámci hodín telesnej výchovy
jogu.
Podľa prieskumu v letnom semestri školského
roku 2000/2001 si zo 60 študentov vybralo zo záuj
mu jogu 25 študentov, čo je 41,66 %. Zvyšných
35 študentov (58,34 %) si vybralo túto pohybovú
aktivitu preto, že im vyhovovala z hľadiska ich roz
vrhu alebo očakávali nižšiu fyzickú záťaž oproti
iným športom z ponuky katedry telesnej kultúry.
Podľa odpovedí zo 60 študentov pravidelne viac
krát v týždni športuje iba 14 študentov, teda 23,33 %
z daného súboru, 30 študentov (50 %) ich športuje
sporadicky nepravidelne a zvyšných 16 študentov
(26,66 %) okrem hodín telesnej výchovy necvičí,
čo je podľa nás dosť varovné číslo, ak si uvedomí
me, že zo spomínaných študentov 22 (36,66 %)
nosí okuliare, 21 z nich (35 %) sa sťažovalo na
bolesti chrbtice, 7 (11,66 %) ich spomenulo rôzne
psychické problémy (v tomto veku sa však mnohí
ku hypertenzii, nervozite, strachu či úzkosti sami
nepriznajú) a 6 študentov (10,00 %) uviedlo svato
vo - kĺbové problémy.
Počas jedného semestra sa s jogou nedá veľa
„dokázať", o čom svedčí aj náš prieskum. Iba 8 štu
dentov (13,33 %) totiž uviedlo, že cvičí jogové cvi
čenia pravidelne, 6 študentov (10,00 %) sa vyjad
rilo, že denne cvičia Pozdrav slnku. Z uvedeného
vyplýva, že 76,67 % opýtaných študentov nemá
dostatočnú motiváciu na cvičenie ani napriek zdra
votným problémom. Je preto potešiteľné, že 33 štu
dentov, čo je viac ako 55 % súboru, uviedlo po
zitívne účinky cvičenia na psychiku naučili sa
relaxovať, lepšie zvládať stresové situácie (skúško
vé obdobie) a využívať jednotlivé cviky na kompen
záciu niektorých zdravotných problémov. Aspoň
9 z nich (15,00 %) si odstránilo akútne bolesti
chrbtice.

Je samozrejmé, že počas jedného semestra štu
denti ťažko zmenia svoje priority tým. že zaradia
pravidelné cvičenie do svojho každodenného prog
ramu. Často k takej zmene privedú človeka aj v zrel
šom veku, až závažnejšie zdravotné problémy.
Chýba motivácia k cvičeniu, mnohí zabúdajú, že
„pohyb je život" a „telo je chrám duše", je im ľaho
stajné cvičenie ako prevencia pred chorobami či
starnutím. Bolo by naivné myslieť si, že po niekoľ
kých hodinách si zlepší svoj zdravotný stav väčší
počet študentov. Na to je potrebná silnejšia vnú
torná motivácia, pevná vôľa a prehodnotenie pnorít
- chápanie zdravia ako základnej podmienky pre
možnosť osobnostného rastu v ľudskej aj profe
sionálnej oblasti. Vzhľadom na vek a zameranie
študentov je však tento cieľ ťažko dosiahnuteľný
Hodinu jogy v rámci telesnej výchovy môžeme
preto chápať ako vstupnú informáciu o jednom
z najstarších systémov cvičenia v históm ľudstva,
zameranom na kultiváciu tela, mysle a ducha.
Uvediem niekolko názorov študentov, ktoré
dokumentujú vyznám jogy pre študentov Práv
nickej fakulty UK:
- Joga mi umožnila ešte lepšie spoznal sveye feto
a hlavne zistit, aky som .drevený Mop ohybnosfsa za posledný polrok čiastočne zlepšila
- Keď som v strese, automaticky si spomeniem na
logu a dýcham .do brucha" Zabera to a radím (o
a/ ostatným
- O iоде som už počula predtým, ale čo sa pod
týmto názvom skrýva, som nevedela MattasOe to
neboli akrobatické kúsky Bolo to niečo те
lepšie.
- Zlepšila sa rm duševna rovnováhe, cvičenie ma
upokofu/e pomaha mi lepšie sa Koncentrovat а vy
rovnávát sa s fyzickou únavou
- Mala som refte problémy s krčnou chrbticou Kto
ré sa mi podankj odstranit pravé cvtčarwn Teraz
sa snažím okrem iného a/ pravKtemym cvičerurr
ziskat duševnu a fyzickú vyrovnanost Vyskúšate
som už mnohé - tancovanie, aerob*, калпеси
kulturistiku, a myslím si. že /ода fa vzhladom ne
то/ spôsob života ta najlepšia možnost.
U mladších detí sa vykonávajú jogové cvičenia
zábavnou formou hry a rozprávok. Dôležité je za
pojiť fantáziu, pretože u tejto vekovej kategórii je
problém udržať dlhšie pozornosť. Malé deti treba
viesť k cvičeniu citlivo a s radosťou. Výhodou je. že
aj hendikepované deti (obézne, s poruchami drža
nia tela, s astmou .) môžu cvičiť, nakolko joga je
absolútne nesúťaživá.
Deti sa naučia vnímať ako pracuje telo, vytvárať
si návyk správneho držania tela, správnych dýcha
cích vzorcov a správnych pohybových stereo
typov.
U starších detí je dôležitá motivácia k cvičeniu,
pretože potrebujú vecnú argumentáciu Vedome
riadeným pomalým pohybom a cvičením so za
vretými očami sa zlepšuje propnoreceptívne cíte
nie a nervosvalová koordinácia Svojím obsahom
sa hodina jogy približuje cvičeniu dospelých, viac
sa však využívajú prípravné cvičenia a dynamická
časť jogových cvičení - zmeny polôh, zostavy (Po
zdrav slnku, Pozdrav mesiacu ..), výdrže v polo
hách sú však krátke
Na stredných a vysokých školách vedú jogové
techniky k sebapoznaniu, sebaregulácn a sebazdokonatovaniu Dominantnými sa stávajú preven
tívne ciele - kompenzácia každodenného dlhého
sedenia, svalových dysbalancií, redukcia stresu
a fyzického ä psychického napätia (riešenie konfliki
ných situácií, skúšky .), vyrovnávanie jednostran
ného fyzického či psychického zaťaženia (podľa
profesného zamerania) Dôležitý je harmonizačný
účinok jogy hlavne v súvislosti s drogovými zá
vislosťami U študentov sú prípravné cvičenia, rôz
ne zostavy, dlhšie výdrže v polohách, dýchacie
a relaxačné techniky aj mentálny tréning sučasťou
týchto psychosomatických cvičení
Ak si uvedomíme zdravotný a edukatívny účinok
jogy. jeodpoveď na otázku. 6 joga patri do škôl.
jasná Joga do škôl jednoznačne patril
PaedDr. Juraj Gajdoš. KTK PRAF UK
(učitel jogy SAJ)

Odysseus vo Dvorane alebo ako si nemýliť gréckych hrdinov

ODYSEUS
Vo Dvorane VŠMU na Zochovej ulici
v Bratislave sa dňa 12. decembra 2001
konalo stretnutie v rámci experimentál
neho programu Odysseus. Odysseovskou
ideou je snaha preklenúť bariéry medzi in
tegrálnymi súčasťami kultúry - vedou a ume
ním a vytvoriť priestor pre vzájomnú komu
nikáciu medzi budúcimi vedcami a umelcami.
Experimentálny preto, že akýkoľvek experi
ment sa môže vydariť a nemusí. Ak sa vy
darí, je to nanajvýš podozrivé, ak nie, môže
slúžiť aspoň ako odstrašujúci príklad. Hneď
úvodom treba poznamenať, že napriek nie
ktorým rozpačitým momentom, Odysseus
sa stal nanajvýš podozrivou aktivitou na
akademickej pôde.
Veda a umenie sú z bežného pohľadu dva
protichodné svety, s vlastnými archetypmi
myslenia a rozmýšľania, s vlastným pozna
ním, v podstate sú dvomi brehmi rieky po
znania. No napriek evidentným rozdielom
v spôsobe reflexie sveta a bytia, obidve vy
žadujú tvorivosť, kreativitu, túžbu po hľadaní
a poznaní. Možno sa nechať nimi navzájom
ovplyvniť? Previezť sa aspoň na krátku chví
ľu na druhý breh a s pochopením sa nadý
chať ovzdušia z inej krajiny?
I toto boli zrejme otázky, ktoré si kládol
pred realizáciou projektu jeho iniciátor Pe
ter Roháč, študent biochémie na Prírodo
vedeckej ťakulte UK v Bratislave Ten si do
Odyssea, ktorého forma bola zamýšľaná ako
nielen diskusné fórum, prizval okrem iných
aj významné osobnosti vedy a umenia, kto
rých pôsobenie prerástlo slovenský geogra
fický rozmer pár tisícok kilometrov štvorco
vých. Lubomíra Tomášku, docenta genetiky
na Prírodovedeckej fakulte UK, Ladislava
Kováča, profesora biochémie na Prírodove
deckej fakulte UK, Romana Bergera, hudob
ného skladatelá a Kamila Mihalova, koncert
ného klaviristu a doktoranda na Hudobnej
a tanečnej fakulte VŠMU.
Len vďaka ich odhodlaniu, ochote a trpez
livosti mohol prebehnúť odysseovský večer
vo Dvorane. Spoločnou témou prednášok
mal byť vzťah medzi kultúrnou a biologic
kou evolúciou. Úvodnú predniesol Lubomír
Tomáška s názvom Sex, kvasinky a video.
Provokujúci názov nás uviedol do sveta spô
sobov a trikov rozmnožovania mikrobiálnej
i živočíšnej ríše z pohľadu genetika. Uvoľne
ná a príjemná atmosféra, ktorú Lubomír
Tomáška vyvolal, okrem iného aj paralelami
a analógiami medzi mikro a makrosvetom
sexuálneho správania, predstavovala ojedi
nelú schopnosť inteligentne a pútavo pred
nášať. V mladom publiku bolo počuť smutné
povzdychy reflektujúce fakt, že prednáša
júci nepôsobí na VŠMU. Spontánnosť sa
z prednášajúceho preniesla aj na publikum,
ktoré sa, čo nebýva zvykom, otvorene pýta
lo a formulovalo otázky.
Na Tomáškovu prednášku plynule nadvia
zal Ladislav Kováč. Pôsobivá rozprava s ná
zvom Syntéza vied rozvíjala myšlienky o evo
lúcii človeka, o orientácii vedy medzi prav
dou a lžou (Veda jediná netvrdí, že nemá
pravdu!) a priblížila vnútorný svet vedca
a vedy samotnej. Kováčov prejav bol ume
ním, ako podmanivo improvizovať a vnímať

aktuálne podnety, ako vecne a pritom pre
svedčivo argumentovať. Odchýlil sa od avi
zovanej témy, no prednášku odvíjal ako film
a fascinovaní poslucháči sa doslovne pre
menili na divákov. Priestor na dopovedanie
načrtnutých myšlienok zostal na diskusii.
Fakt, že s mozgom lovca a zberača žijeme
v dnešnej dobe, osvetlil mnohé disproporcie
v správaní sa človeka. Implikácie smerovali
do vedy, umenia, či politiky. Podnetov bolo
viac, než človek dokáže absorbovať a dlhé
hodiny po prednáške sa jej ozveny predierali
cez nánosy trivialit bežného života.
Veľmi fundovane (zrejme až príliš) sa svo
jej témy Medzi kultúrou a barbarstvom ujal
Roman Berger. Hudobný skladateľ výnimoč
ne vzdelaný aj v nemuzikologických oblas
tiach vedy predniesol pohľad umelca na po
znanie v kultúre, na pojem pokroku a Pravdy.
Paradoxne, opieral sa viac o argumenty prí
rodovedcov než umelcov, na čo sám upo
zornil ako na prejav pretrvávajúcej nedôvery
v súčasné vedy o umení. Nakoniec Berger
je známy svojím kritickým postojom k muzikológii. Poslucháči sa len veľmi namáhavo
mohli orientovať v Bergerových interesant
ných znalostiach. Nakoniec krátkosť času
nedovoľovala preniknúť do bohatého myšlien
kového sveta, v ktorom pojmy dostávali iný
obsah a zmysel ako v bežnom živote.
Peter Roháč predniesol prednášku konci
povanú spoločne s Kamilom Mihaiovom
s názvom O nevyhnutnosti lži pre krásny ži
vot. Autori poukázali na rozdiel medzi lžou
chápanou v kontexte sociálnych vzťahov
a pojmom lži ako princípu posúvajúceho
poznanie tak vo vede ako i v umení. Podľa
nich sa oddávame akémusi zrkadlovému
mimikru, prispôsobujeme si reflexiu sveta
a nás v ňom, len aby sme prežili. Tézu po
dopreli argumentmi z biológie, filozofie i ume
nia. Oblúkom nadviazali na Kováčovo tvr
denie o dočasných lžiach vedy i Tomáškov
vtipný postreh o možnom sexuálnom poza
dí a účele intelektu.
Každá z prednášok vyvolala rad reakcií
v publiku, ktoré tvorilo v prevažnej miere viac
ako päťdesiat mladých ľudí. Z tohto pohľadu
sa inicializačná fáza Odyssea podarila, stretli
sa mladí ľudia z obidvoch brehov kultúry,
aby sa vzájomne počúvali, pýtali a spozná
vali. Vzhľadom na rozsiahlosť tém a my
šlienkového poľa a na časovú obmedze
nosť, bolo nemožné dospieť k ich hlbšie
mu pochopeniu, vôbec dospieť k niečomu.
A možno to nebolo ani cieľom, hľadali sa

predsa otázky a nie odpovede. Ako to po
vedal moderátor večera Kamil Mihaiov, sta
čilo na chvíľu sa stretnúť a chvíľu kráčať
spoločne. Ostáva veriť, že tento zaujímavý
a prínosný projekt, predstavujúci vzácny tvo
rivý krok v smere k objavovaniu priestoru
interakcií a inšpirácií medzi vedou a ume
ním, nezablúdi v mori prekážok a pripláva
s novými otázkami a myšlienkami aj 12. de
cembra 2002. Realizácia Odyssea by bola
nemysliteľná bez nezištnej ochoty, trpezli
vosti a odhodlania prednášajúcich, finan
čnej podpory firmy MERCK (Róbert Nádaskay) a alternatívnej reklamnej manufaktúry
ARM 333 (Michal Písecký a Tomáš Písec
ký). Za láskavé pochopenie patrí úprimné
poďakovanie Vladimírovi Ferákovi - deka
novi PRIF UK a Jánovi Vladimírovi Michál
kovi - dekanovi Hudobnej a tanečnej fakulty
Vysokej školy múzických umení v Bratisla
ve. Samozrejme, vďaka patrí aj všetkým ostat
ným neanonymným chaperónom (Yvonne
Matulíkovej, Ivanovi Matulíkovi, Ingrid Kiššovej).
Osobitná vďačnosť patrí Marte Kollárovej vedúcej Katedry biochémie na PRIF UK.
Odysseus sa mohol uskutočniť len vďaka
genius loci, intelektuálnej a ľudskej podpore
osadenstva Spojeného laboratória Katedry
biochémie a Katedry genetiky (202), ktoré
vedú na PRIF UK doc. RNDr. Lubomír Tomáš
ka, CSc., a doc. FINDr. Jozef Nosek, CSc. My
tológia pozná okrem Odyssea aj Orfea, kto
rý musel zostúpiť do podsvetia, aby dosiahol
vytúžený deľ. V stredu 12. decembra stačilo
zostúpiť do Dvorany HTF VŠMU a urobiť
malý, ale nie zbytočný krok na ceste k pre
klenutiu priepasti medzi charakterom pozna
nia v umení a vo vede. Za odysseovskou
snahou sa skrýva aj snaha po renesancii
akademickej atmosféry medzi samotnými
študentmi rozličných fakúlt UK ako i medzi
poslucháčmi VŠMU. Nakoniec, veď mladý
človek potrebuje prijímať inšpirujúce a osvie
žujúce podnety z celého spektra tvorivých
aktivít, inak dochádza k nerovnováhe. Vo
vzdelaní. A o tom je predsa poslanie Univer
zity. Poskytnúť priestor pre myslenie, formu
lovanie a obhajobu vlastných názorov ako
i pre učenie sa akceptácie odlišných. Ale to
je odysseovsky ťažká cesta. .. Taká ťažká,
že sa na ňu odvážili v spomínaný večer te
mer výhradne mladí ľudia!
Zo spektra názorov zostavili
Mgr. art. Andrea Mudroňová,
Mgr. art Marika Kormanová

Cena P. Fedora pre mladého vedca z Lekárskej fakulty UK
RNDr. Peter Fedor, CSc., bol fyzik a biológ, ktorý vybudoval základy unikátnej vedeckej ikof)
neurobiológie. viedol výskum rozpoznávania obrazcov, koncipoval projekt motouckej teo'-e -nyslenia, testoval teóriu neurobiológie hudby. Aktívne sa zapájal aj do organizovania vedy a \ýskumu.
žiaľ, predčasná smrt ukončila jeho prácu. Cieľom ceny, ktorá vznikla na /eho počest, ie preto pod
porovat aktivity v naznačených smeroch a podporovat najmä mladých vedcom kta sa presadzu.^
v svetovej konkurencii.
Prvýkrát Cena P. Fedora bola udelená na seminári .Mozog a kogmc.a" konanom na počest
Petra Fedora dňa 7. decembra 2001 sa na Katedre matematiky Slovenskej technickej univencÄy
Za Fond P. Fedora pri Vzdelávacej nadácii J. Husa Cenu udelil profesor L. Kováč vedeckemu
pracovníkovi Ústavu patologickej fyziologie LF UK MUDr. Andrejovi Královi, PhD . могу sa
unikátnymi experimentálnymi výsledkami publikovanými v najvyznamneišich vedeckých sveto
vých časopisoch presadil v oblasti modelovania neurónových sieti a výskumu neuronaJ^ej p;as
ticity sluchovej kôry. Je jedným z mála slovenských autorov vedeckej prace uveie;nenej v Soe."
ce (1999).
M Bemadlč
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Veda otvorila dvere doteraz zakázanej trinástej komnaty. Medicína začala používať ľudské embryá na liečebné účely a nad lekárskou
etikou sa vznáša velký otáznik. Názory aj vo vnútri vedeckej obce sa rôznia, tobôž v rámci cirkví. Aj o týchto otázkach s a rokovalo
n a konferencii Alternatívy v myslení, vo vede a v náboženstve, ktorá sa konala v dňoch 14. a 15. novembra 2001 v Starom
Smokovci. Vystúpil na nej aj prof. ThDr. Igor Kišš, dekan Evanjelickej fakulty UK, a kedže jeho prednáška zožala velký ohlas,
uverejňujeme ju aj na stránkach nášho spravodaja

Možno používať embryá na lekárske účely?
Najaktuálnejším problémom lekárskej etiky je,
či je možné použiť 14-dňové embryá na tera
peutické ciele. V zahraničí sa v poslednej dobe
k tejto otázke vyjadrili priamo prezidenti niekto
rých štátov, téma sa dostáva na rokovania mno
hých parlamentov, dokázala rozdeliť politické
strany, o dobrozdanie sú žiadané etické vládne
komisie. V etickom posúdení tejto otázky to vrie.
Nie je to inak v cirkvách. Rímskokatolícka cir
kev zaujíma k problému jednoznačné stanovis
ko - použitie embryí zavrhuje. V evanjelických
cirkvách už nie je taká jednoznačnosť. Väčšina
nemeckých evanjelických biskupov je k tejto
praxi taktiež kritická. V Nemecku sa stále ne
zabúda na zneužitie embryí v dobe nacizmu,
a preto hneď prvý článok nemeckej ústavy za
kazuje v Nemecku manipuláciu s embryami. Ale
niektorí evanjelickí teológovia použitie embryí z a
účelom liečby ťažkých nemocí pripúšťajú.
Problém sa stal háklivým najmä v poslednej
dobe. V lete 1999 oznámili lekári v Bostone v ta
kejto liečbe nevídané úspechy. Vybrali 16 pa
cientov v štvrtom štádiu neoperovateínej angíny
pectoris, vstrekli im do srdca injekciu získanú
z mladých embryí a behom 30 dní sa štvrté
štádium tejto nemoci zmenilo na prvé štádium.
Embryá viedli k vzniku nových srdcových ciev.
Skúsili to potom s Búrgerovou nemocou a no
ha, ktorá už bola určená na amputáciu, sa
podstatne zlepšila, aj keď sa nie celkom vylie
čila. V Dússeldorfe sa pokúsili v lete 2001 po
užiť alternatívny spôsob. Vyhli sa embryám
a použili bunky z tkanív. Po ôsmich týždňoch
pacientovi, ktorému čiastočne odumrel srdco
vý sval pri infarkte myokardu, sa sval začal
obnovovať. V lekárskych kruhoch sa začína ho
voriť o tom, že týmito metódami bude možno
liečiť azda Parkinsonovu i Alzheimerovu nemoc,
cukrovku i sklerózu multiplex, poinťarktové stavy
obnovou odumretého srdcového svalu i obnovu
nefunkčných srdcových i iných ciev. Liečenie
rakoviny touto metódou sa zatiaľ ale nespo
mína, aj keď niektorí autori uvažujú aj s touto
možnosťou. Akoby dochádzalo na prahu 3. ti
sícročia v lekárstve k revolúcii, o akej sa v minu
losti ľudstvu ani nesnívalo. Tony G. Thompson,
sekretár USA pre zdravotníctvo v americkom
kongrese, dňa 5. septembra 2001 povedal: „Sfo-

jíme na počiatku novej éry, keď nám veda slbbuje vyliečenie ničivých nemocí." Nebude to
hneď. Niektorí vedci však predpovedajú, že ak
výskumy budú úspešne napredovať, počas
10-15 rokov by takáto liečba mohla byť už
dostupná širokému okruhu pacientov.

Ide aj o etický problém
Je tu však vážny etický problém, prečo tieto
nové liečebné metódy majú aj svojich odpor
cov v cirkvách i mimo nich. Aby sa totiž získali
tzv. kmeňové bunky pre túto liečbu, musia byť
14-dňové embryá usmrtené.
Kmeňové bunky, ktoré pripadajú do úvahy pre
takúto liečbu, sú dvojaké. Embryo v 14 dňoch
svojej existencie sa skladá z ôsmich kmeňo
vých buniek. Tie sa nazývajú totipotentné. Sú
to bunky, ktoré nemajú ešte svoje určenie, čo
z nich bude raz v ľudskom tele. A k výťažok
z týchto buniek sa vloží na choré miesto (do
mozgu, do srdca), začnú sa hneď vyvíjať na to,
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čo na tom mieste telu chýba. Preto behom
mesiaca sú schopné vyvolať rast nových ciev
v okolí srdca, v mozgu, v pankrease atď. a na
stáva uzdravovací proces. Mnohí etici však
namietajú, že s ú tu usmrcované živé ľudské
embryá, budúci ľudia, a preto je to nemorálny
spôsob liečby. Upozorňujú, že veda nemôže
robiť všetko, čo je možné lekársky urobiť, ale
treba prihliadať na etiku daného lekárskeho zá
sahu. T o vedie väčšinu predstaviteľov cirkví ku
kritickému hodnoteniu týchto lekárskych metód,
lebo je tu obetovaný možný ľudský život.
Z týchto dôvodov hľadajú vedci aj alternatív
ne riešenia pomocou starších tzv. pluripotentných buniek, ktoré možno získať nielen zo sa
mých embryí, ale aj z kostnej drene. placenty
alebo tkaniva. Tam už ľudský život nezomiera,
a preto sa to považuje za eticky prípustné Podľa
výskumníkov je však ich terapeutická použiteľ
nosť podstatne nižšia ako u buniek totipotentných. A tak až výskum, ktorý horúčkovité pre
bieha, ukáže, či sa nájde vhodná alternatíva na
obídenie používania 14 dňových embryí
Pre zvláštne riešenie sa rozhodol americký
prezident Bush. Pôvodne bol odporcom tera
peutického používania mladých embryi V au
guste 2001 však predniesol prejav k americké
mu národu, v ktorom oznámil, že po rozhovore
s vedcami mení svoje negatívne stanovisko
k embryonálnym liečebným pokusom a je
ochotný na tieto výskumy uvoľniť federálne fi
nančné prostriedky z a predpokladu, že sa pri
výskume dodržia tieto pravidlá: tieto embryá
nebudú získané pomocou klonovania. Toto
prezident Bush zásadne odmietol. Výskumníci
môžu používať len také embryá, ktoré boli zís
kané z interrupcií alebo z umelého oplodnenia
v skúmavke. Tieto sú beztak už určené na odu
mretie, a ak sa použijú, nemalo by sa hovoriť
o etickej neprípustnosti. Pritom tento výskum
musí byť pod štátnou kontrolou a kontrolou
etických komisií. Okrem toho tieto kmeňové
bunky musia pochádzať zo 64 uznaných už
existujúcich línií, z ktorých americký výskum
chce zatiaľ používať päť.
Rímskokatolícka biskupská konferencia v USA
zmenu rozhodnutia prezidenta Busha odsúdi
la. Aj tak sa však tento problém v USA celkom
nevyriešil. Bushovo stanovisko má totiž dopad
len na štátom podporovaný a štátom kontrolo
vaný výskum. Kedže tu ide aj o velký biznis,
takéto výskumy robia aj súkromné spoločnosti,
ktoré neuznávajú nijaké etické komisie a robia,
čo považujú za výhodné. Takže výskumníci vo
Virgínii už priznali, že začali vyrábať v skúmav
kách 14-dňové embryá, s ktorými začali robiť
pokusy. Nedávno americká spoločnosť Advan
ced Cell Technology Inc. oznámila, že po prvý
raz naklonovala ľudské embryo na terapeu
tické účely. Americká tlač to komentuje: tí
z Virgínie sú aspoň úprimní a priznali, že takéto
drahé pokusy robia a sami si ich aj financujú
Je pravdepodobné, že vo svete ich tajne robia
aj mnohí iní, no nepriznajú sa. Vraj je na mori
nejaká loď, kde sa tiež uskutočňujú tieto po
kusy, a kedže táto loď pláva v medzinárodných
vodách, zákony žiadneho štátu na nej neplatia
A kto vie, čo sa deje na ostrovoch, ktoré nepat
ria nijakému štátu, alebo v nepreniknuteľných
brazílskych pralesoch?

Etický problém s týmito pokusmi má však a|
iné podoby. V Anglicku o d 1. februára 2001
prijal parlament štátny zákon, ktorý nielenže
dovoľuje tieto pokusy, ale dovoľuje použiť k to
mu aj vyklonované ľudské embryá Anglicko
začalo rozlišovať medzi reprodukčným a tera
peutickým klonovaním. Reprodukčné klonovanie, ktoré by viedlo k vzniku klonovaného člo
veka. je v Anglicku naďalej prísne zakázané
a hrozí zaň mnohoročné váženie Ale terapeu
ticke klonovanie už je v Angln od 1 februára 2001
zákonom povolené. (Aby totiž telo neodvrhlo
dodané cudzie kmeňové bunky, je výhodnejšie
použiť klonované kmeňové bunky o d samého
nemocného, ktoré telo neodvrhne.) Nikto neplá
nuje dat ich d o ženskej maternice Ich cielóm
je len liečebné použitie Tým Anglicko v tejto ob
lasti výskumu získava náskok nad ostatnými ná
rodmi sveta
Ohlasuje sa však aj další etický problém
otvára sa cesta pre obchod so ženskými va
jíčkami. ktoré sú potrebné pre tieto pokusy
V USA platia príslušné firmy za jedno darovane
ženské vajtčko určené na tieto pokusy 1 500 do
lárov. za mužské semeno 50 dolárov Hrozí tu
nová forma sociálneho vykortsfovania chu
dobných žien, ktoré bieda nepnamo nu« predá
vaf svoje vajíčka Prezident Bush to komentoval
slovám .Je to oblast plna ebckych min, a preto
musí byt nad týmto výskumom prísna kontrola "
Neotvára sa tym priepasť pekla, ako myslia
niektorí? Nositelka Nobelovej ceny za medicí
nu Nemka Christiane Nússlein-Volhardová va
rovala pred démonizovaním týchto výskumov,
ale zároveň žiadala, aby ich mohol vykonávať
výlučne štátny výskum a nie súkromné spoloč
nosti, ktoré nemajú etické zábrany uskutočňo
vať aj morálne nedovolené pokusy, lebo im ide
len o zisk.
Takýmto výskumom je teda potrebné stano
viť určité hranice, ktoré sa nesmú prekročiť,
a je úlohou spoločnosti takéto hranice postaviť
Nemôže byť všetko dovolené, čo je možné.
Lenže ťažko vopred určiť všetky hranice, keď
ide o veci, ktoré nepoznáme, a nevieme, s čím
sa pri nich môžeme ešte stretnúť. Predsa však
sa aspoň v niektorých smeroch hranice už
určiť dajú a treba ich stanoviť. Známy teológ
Eugen Drewermann je proti takýmto pokusom
a žiada ich rázne ukončenie, aby neviedli
k zneužitiu. Podľa Drewermanna výskum treba
zúžiť na praktické pozitívne využitie v terapii
V súčasnosti je výskum s embryami povole
ný okrem U S A ešte v Kanade, v dvoch evan
jelických krajinách Švédsku. Fínsku, aj v katolíc
kom Španielsku, ale aj v Austrálií a Japonsku,
všade bez možnosti klonovania V Anglicku
a v Izraeli aj včítane terapeutického klonovania
Príslušné zákony sa pripravujú v Holandsku
a v Belgicku. Počet krajín, ktoré nechcú v tom
to výskume zaostať, sa však bude asi rýchle
rozširovať.

Zvláštnosť nemeckej situácie
V Nemecku vládne voči tomuto smeru výsku
mu ostýchavosť, lebo stále pretrváva trauma
násilného likvidovania ľudských životov teles
ne a psychicky postihnutých osôb v dobe na
cizmu. Hneď prvý článok ústavy SRN preto

zakazuje manipuláciu s embryami. Nemci to
zatiaľ riešia tak, že uskutočňujú pokusy s emb
ryami zakúpenými v Izraeli, čo nemecké záko
ny priamo nezakazujú.
Situácia v Nemecku s a však stále viacej mení
v prospech výskumov s embryami. Berlínsky
profesor Otmar Wiesler sa vyslovil, že si nevie
predstaviť, aby taká oblasť výskumu, ktorá vra
cia ľuďom zdravie, bola v Nemecku zakázaná.
Podlá Wolfa-Michaela Catenhosena, štátneho
sekretára Nemecka pre výskum, by bolo po
trebné behom niekolkých mesiacov dať v Ne
mecku jasný signál, ako dálej. Jeden významný
nemecký odborník pre liečenie mozgových ne
mocí sa nedávno vyjadril, že ak v najbližšej
dobe nebude v Nemecku daná zelená pre emb
ryonálny výskum na terapeutické ciele, potom
odíde z Nemecka do inej krajiny, kde sú mož
nosti skúmania. „ Z týždňa na týždeň Nemecko,
ktoré je vedecky rozvinutou krajinou, stále via
cej v tejto oblasti zaostáva."
Väčšina odporcov tohto výskumu sa grupuje
z o strany CDU, naproti tomu strana S P D je vý
skumu viacej otvorená. T o by mohlo mať ne
príjemné politické dôsledky pre C D U a azda aj
presun voličstva smerom k SPD. Budú azda
Nemci musieť dochádzať kvôli takejto liečbe
d o zahraničia? Nastane tu „embryonálna turis
tika", keď do ma sa im liečenie tohto druhu ne
dostane? Najmä nordrheinsko-westfálsky mi
nisterský predseda Wolfgang Clement (SPD)
je velkým zástancom toho, aby bol tento vý
skum v Nemecku povolený. Je však z a to. aby
pokusy prebiehali v rámci štátneho výskumu,
čím by sa dosiahla ich transparentnost.
Po prejave prezidenta SRN Johannesa Raua
k tejto otázke dňa 18. mája 2001 bola v Nemec
k u v j ú n i 2001 z a l o ž e n á etická v l á d n a komi
sia. ktorá dostala z a úlohu vypracovať k em
bryonálnemu v ý s k u m u etické dobrozdanie.
Táto 25-členná komisia, zložená z odborníkov
a z významných osobností Nemecka, doteraz
riešila len otázku dovozu embryí z Izraela a ani
doteraz, vzhľadom na protichodné názory, ne
dokázala dôjsť k nijakému záveru. Nie je teda
v moci ani etickej komisie rozhodnúť o tera
peutickom používaní embryí. Komisia môže len
zbierať argumenty pre a proti tejto praxi, ale
posledné rozhodnutie padne v parlamente a bu
de ponechané svedomiu poslancov.

Aké je stanovisko predstaviteľov
nemeckých cirkví?
Č o sa týka stanoviska predstaviteľov ne
meckých cirkví, katolícki biskupi sa k použitiu
14-dňových embryí na terapeutické ciele sta
vajú zamietavo. Podľa katolíckeho chápania ľud
ský život začína hneď o d počiatku splodenia,
a preto použitie embryí aj na lekárske účely je
chápané ako vražda embryí. Toto stanovisko
zastávajú aj niektorí evanjelickí biskupi, ako
napr. hlavný nemecký evanjelický biskup Man
fred Kock a hamburská evanjelická biskupka
Jepsenová. Ale v poslednej dobe zaznievajú už
v evanjelickej cirkvi aj iné hlasy. Kedže ide o po
moc nemocnému blížnemu, je treba podľa ná
zoru mnohých voliť menšie zlo. Preto bola v sep
tembri 2001 v evanjelických kostoloch v okolí
Cách uskutočnená akcia v prospech embryo
nálnej liečby. Evanjelickí farári varovali proti
krížovému ťaženiu proti tomuto spôsobu lie
čenia, ale zároveň žiadali hľadať alternatívne
možnosti liečby, uprednostňujúce dospelé bun
ky pred 14-dňovými embryami. Evanjelický
biskup v Baden-Baden Ulrich Fischer privítal
úspech, ktorý dosiahli vedci v Dússeldorfe. keď
pri použití starších pluripotentných buniek do
siahli po ôsmich týždňoch u muža p o infarkte
obnovenie zničeného srdcového svalu. Evan

jelický superintendent Eckart W ü s t e r s a vy
slovil proti kategorickému „nie" na výskum em
bryonálnych kmeňových buniek, ale dodal, že
musí byť pod kontrolou štátu. Člen nemeckej
etickej vládnej komisie teológ prof. Martin Honecker z Bonnu poukázal v svojom článku na
to, že názor, že hominizácia začína hneď o d
prvej chvíle počatia, sa v teológii zjavil až v po
lovici 19. storočia. Cirkevný otec Augustín aj
sám Tomáš Aquinský hovoria v svojich spisoch,
že hominizácia začína u ľudského embrya až
neskôr. Tomáš Aquinský teda rozlišoval medzi
celulárnym životom a ľudským životom. Pri
návrate k tomuto názoru Tomáša Aquinského
by bola šanca teologicky ospravedlniť použitie
embryí na lekárske ciele. Iní teológovia však
namietajú, ž e Tomáš Aquinský aj Augustín ma
li na túto vec nesprávny názor, ktorý je dnes už
prekonaný.
Zdržanlivé stanovisko katolíckych a aj väčši
ny evanjelických biskupov v Nemecku k tomu
to spôsobu liečby m á svoju pozitívnu stránku.
Núti totiž vedcov hľadať alternatívne riešenie,
možnosť používania aj dospelých kmeňových
buniek z kostnej drene, placenty alebo tkanív.
V takých prípadoch by nedochádzalo k usmrcovaniu 14-dňových embryí. Je pozitívne že
cirkvi sú v tejto otázke zdržanlivé - nabáda to
hľadať eticky najvhodnejší spôsob tohoto dru
h u liečenia.
Naproti tomu niektorí vedci tvrdia, že sku
točne účinné liečenie je možné len pri použití
mladých totipotentných kmeňových buniek a nie
starších buniek pluripotentných. Kto má prav
du, ukáže až výskum. A ž keď sa vedci s tými
to technikami dôverne zoznámia, ukážu sa ich
prednosti aj nedostatky. T u musíme byt realis
tickí: vedci bádať neprestanú a budú - hoci
tajne - v týchto výskumoch pokračovať. Taká
je už logika vedy.
Každý vedecký objav, ktorý prináša sociálnu
zmenu, sa stretá najprv s odmietnutím. A ž ne
skôr je nová technika akceptovaná a nakoniec
dokonca chválená. A k o príklad je možné uviesť
umelé oplodnenie v skúmavke, ktoré bolo naj
prv zatracované ako neetické a dnes patrí s ur
čitými obmedzeniami aj u nás na Slovensku
k zákonom povolenej lekárskej praxi.

Záver
A k by sa nenašla nijaká dostatočne účinná
alternatíva k terapeutickému použitiu 14-dňo
vých embryí, cirkvi budú musieť byť flexibilné
a nezotrvávať na odmietaní tejto revolúcie v me
dicíne, ktorá umožňuje liečenie mnohých veľmi
ťažkých ochorení. Musí s a vybrať z dvoch ziel
to menšie a snažiť sa pomôcť nemocným blíž
nym. Vedci sa totiž bránia, že ide o embryá,
ktoré nikdy nebudú dané d o ženskej mater
nice, aby sa z nich vyvinul človek. S ú pláno
vané len na odstránenie ťažkej nemoci a ne
možno teda hovoriť o vražde. Skôr ide o obeť
týchto embryí na fronte boja proti nemociam.
A j vo vojne zomierajú dospelí muži, ktorí majú
svoje manželky a deti. a my ich smrt berieme
ako sebaobeť z a iných a aplikujeme na nich
slová Kristove: „Nikto nemôže väčšmi milovať,
ako keď život položí'za svojich priateľov." Ak to
bude posledná možnosť, tak bude treba po

chopiť aj smrť 14-dňových embryí, ktoré nema
j ú šancu na plnú hominizáciu, ako sebaobeť
v prospech života iných. T o by nebola služba
smrti, to by bola služba životu. Ak nakoniec
veda povie, že použitie 14-dňových embryí je
nevyhnutné, potom cirkvi nesmú zaváhať, ale
musia ísť cestou Kristovou, ktorý porušil aj
prísne prikázanie soboty z a účelom liečenia
nemocí. Bol z a to farizejmi vyhlásený z a porušovateľa zákona, z a liberála. V skutočnosti
Kristus vedel, že v etike platí vyšší princíp ako
striktné dodržiavanie prikázaného, keď to vy
žaduje láska k blížnemu. Nemožno predsa pre
strohé prikázanie nechať trpieť alebo dokonca
zomierať nemocných ľudí, ktorým je možné
pomôcť. Povedzte matke, ktorá m á svoje dieťa
choré na cukrovku, ž e cirkev nedovoľuje dieťa
vyliečiť nadbytočným embryom utaženým v ľadničke po umelom oplodnení, lebo je to ne
morálne, aby bolo embryo usmrtené. Potom
by sa mohli ľudia o d cirkvi odvrátiť ako o d
nehumánnej. Z týchto dôvodov osobne podpo
rujem výskumy vedcov n a nájdenie najúčinnej
ších metód na liečenie ťažkých nemocí ľud
stva, aj keby jedinou alternatívou bolo použitie
totipotentných embryí na tento cieľ. Varujem
preto aj ja proti vopred vyhlásenému križiac
kemu boju cirkvi' proti novým metódam lieče
nia mnohých ťažkých nemocí, ktoré majú viesť
k tak prepotrebnej revolúcii v doterajšej liečeb
nej praxi. Klonovať by s a však tieto embryá
nemali.
Viem, ž e nie každý čitateľ tohto článku bude
so mnou súhlasiť. Ale som presvedčený, že ak
sa nenájde lepšia alternatíva, ktorú treba hľa
dať a cirkvi sa jej majú o d vedcov dožadovať,
treba súhlasiť s menším zlom: s obetou embryí
v prospech ťažko nemocných blížnych. Seba
obeť pre iných je totiž vzácna kresťanská cnosť.
Literatúra:
Denné správy v internete v Der Tagesspiegel on
line za posledného pol roka a taktiež heslo .Stem
cells" v internete.
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Študentským perom
Štastný nový rok Vám želajú študenti druhého ročníka žurnalistiky.
Externisti „začnú" platiť za štúdium

J

Milí spoluštudujúci,

určite

ste od rodičov a známych
počuli vetu: „Uži si študent
ský život, to sú najkrajšie
najľahšie
som

a

roky života!". Ja

to počula už neraz, no

nemyslím

si, že je to celkom

tak. V minulosti

mali študenti

život úplne odlišný ako my
teraz.
Nedá sa to jednoznačne
porovnávať.
V dnešnej

Naopak.
uponáhľanej

dobe

sme radi, ak si nájdeme
aspoň dva dni voľna. Prečo?
Že by sme si nevedeli
ganizovať

zor

čas? Možno aj na

tom je kus pravdy.
Každopádne,
mladých

nároky na

ľudí sú prehnané

v budúcnosti

ešte horšie. Inzeráty
voľné miesta?
slobodný,
školské

a

to bude zrejme
na

Vek 25 rokov,

bezdetný,

vzdelanie

vysoko

a prax.

Ruku na srdce, je to možné

V parlamente asi prejde návrh zákona o spoplatnení
vysokoškolského štúdia. Nepomáha ani cyklistická túra
mladých ľavičiarov po slovenských mestách. Za externé
štúdium sa bude platiť. Vznikla tak svojim spôsobom
komická situácia. Ako keby sa povedalo: odteraz sa
platí a pritom sa zabúdalo, že fakulty po celom
Slovensku žiadajú od externistov nemalé sumy už
dobrých pár rokov. Ich aktivity sa týmto zlegalizovali.
Opäť to celé pride ako veľa kriku pre nič. Kričali však
najmä tí, ktorých sa to netýkalo. Študenti externej formy
mlčali a možno sa iba trpko pousmiali nad bezodnou
hlúposťou. Iné im, nakoniec, ani nezostáva Kvalita štú
dia sa týmto zákonom nezlepší. Na druhej strane, pozi
tívne možno vnímať aspoň to, že budú stanovené hrani
ce, v ktorých sa budú môcť školy pohybovať. Aby sa tak
nestalo, že za jeden semester si fakulta vypýta horibil
nú sumu, za ktorú má študent právo požadovať štan

dardné služby. Všeobecne slabá vynútiteľnosť práva na
Slovensku ale pretrváva aj v školstve. Nemožno explic
itne tvrdiť, že diaľkari sú akoby prehliadaní, no väčšina
z nich predsa len má ten pocit Vychádzajúc z vlastnej
skúsenosti, oprávnene. Len výnimočne je kvalita posky
tovaného vzdelania v externom štúdiu porovnateľná
s interným. Externista začne trpieť pocitom nepráva a
jeho zlosť sa namieri proti .denným" Tým však nie je
čo závidieť. Z porovnania výšky nákladov vychádzajú
paradoxne, horšie Cestovné, stravné, internát, MHD,
vreckové a hromada cfalších nečakaných výdavkov
nekompromisne vyprázdnia peňaženku Priemerných
osem až desaťtisíc, ktoré zaplatí diaľkar. su sotva
dvoma tretinami z celkových nákladov denného študen
ta Odpoveďou na otázku, kto |e na tom teda horšie denný alebo externý študent, je slovenské školstvo
Knstlna Fényesová

Mrzneme a mrzneme...
Zima. Chlad. Zima. Chlad. Denno-denne opakujúce sa slová štu
dentov na istej katedre
Každé ráno, najmä teraz, ked
nám poriadne prituhlo, pnchádzajú
do školy s nádejou, že možno už
nebudú v laviciach na prednáškach
mrznúť. Nádej síce zomiera posled
ná, ale u našich študentov už umre
la dávno. Zima v učebniach je ich
každodenným spoločníkom
A k nechcú riskovať trvalé násled
ky z prechladnutia, sedia radšej
v kabátoch, bundách, na šáloch
zastupujúcich podušky a podobne.
Problémy nastávajú aj pri vpúšťaní
čerstvého vzduchu do miestnosti.
Vtedy si radšej nasadia čiapky a

rukavice a zakrútení vo vetrovkách
popíjajú horúcu čokoládu či čaj
Každému je jasné, že naše školy
sídlia väčšinou v niekoľko desiatok
rokov starých budovách, no vykuro
vanie na dostatočnej úrovni treba
zabezpečit aj tu
Na každé Vianoce odchádzajú
študenti s malým želaním, aby pod
stromček dostali aspoň trochu
vykúrené učebne Ježiško však na
nich už druhý rok opat zabudol
Alebo ich snáď prekvapil a na
začiatku nového letneho semestra,
ktorý sa však začína v studenom
februári, budú na nich čakať
teplučké priestory ich .alma mater.
(pel)

bez toho, aby sa študent
realizoval

aj počas štúdia?

Sviatok Troch kráľov

Asi ťažko. Preto sme nútení
„užívať si študentský
pracovno-školsky

život"

(rozumej,

aj sa učia, aj sa „liečia"...
teda. pardon, zarábajú
každodenný

si na

chlieb).

Ak k tomu prirátame
„vylepšovacie"

aj iné

aspekty

takéhoto života,

vyjde nám,

že užívať si skutočne

Sviatok Troch kráľov j e úzko spätý s oslavou V i a n o c a k o d ň a
narodenia J e ž i š a Krista. Traja králi boli podľa starej povesti
v l a s t n e traja mudrci, ktorí podľa z vl á š t n ych z m i e n na oblohe v y p o 
zorovali, ž e s a deje niečo n e z v y č a j n é - narodilo s a s v e t o m očaká
v a n é dieťa. Mudrci Gašpar, Melichar a Baltazár putovali z a svet
lom hviezdy, ktorá vraj žiarila takmer a k o slnko. P ú ť mudrcov si
kresťania pripomínajú dodnes. D u c h o v n ý ot e c obce, n a j m ä na
vidieku, obchádza v d e ň tohto sviatku d o m y svojich ovečiek, n a
horný okraj dverí i m s v ä t e n o u kriedou n a p í š e iniciály m i e n kráľov,
s v ä t e n o u v o d o u pokropí obydlie, prehodí s obyvateľmi pár s l o v a
pokračuje ďalej. T á t o procedúra symbolizuje n á v š t e v u troch
kráľov a m á d o m chrániť pred z l o m . V mestách nie j e o s l a v a tohto
sviatku v e ľ m i rozšírená.
Michaela Antašová

nemôžeme.
Ráno vstať, ísť do školy
(nevynechávať,
zápočty

lebo nebudú

a skúšky),

doma si

spraviť úlohy a ešte ísť do
práce

Kolotoč?

Ale kdeže!

Rodičia na to s múdrosťou
starších

povedia:

„ Veď si zvykaj,

takto funguje

život!"
Adriana

Mikundová

KONIEC NA ZAČIATKU
Absolútne netradičným spôso
bom spracovania je typický amer
ický film MEMENTO. Hoci trvá pri
bližne dve hodiny, divák nemá inú
možnosť ako sústredene pozerať
na filmové plátno, pretože by mu
práve mohli ujsť dôležité detaily
Presne tie sa spájajú do jedného
zložito skonštruovaného celku.
Herec Christopher Nolan hľadá
vraha svojej ženy, ktorý ju pred
smrťou znásilnil. Vrah zároveň
jemu zapríčinil stratu pamäte na
akékoľvek javy zo života, ktoré sa

odohrajú po tejto strate Preto si
všetko dôležité musí sfotografovať
a fakty si tetuje takmer po celom
tele
Dôležitou
postavou je aj
. p r i a t e ľ " Teddy. Vražda na za
čiatku filmu je jeho koncom a divák
postupne nadobúda pocit, že vie,
ako sa to celé skončí. Lenže záver
je úplne o niečom inom. O začiatku!
Prvé. čo mi po skončení filmu
napadlo? Úlet Perfektný A dokon
ca založený na jednoduchom(?)
príbehu.
Zuzana Horváthovi

Každý inam
Cesta vlakom môže byť otrav
ná Hlavne, kecf v á s v cieľoví:,
stanici čaká dôležitá skúška
D v e hodiny potom ubiehajú
ukrutne pomaly
. K a m cestujete, d i e v č a t á 7
opýtal sa pán sediaci vedľa Na
šu odpoveď nasledovali d a l i i e
otázky, a ž s a rozpútal rozhovor
ktorému náhodný cestujuci mť>
ž e alebo nemusí uveriť
Zachovaný s e d e m d e s i a t a
ny pán s mimoriadne hravyrr
očami a vráskami naznačujuc
mi kľukaté c e s t y osudu, m a
napokon o svojej pravdovrav
nosti presvedčil austrálskymi
vtipmi, francúzskymi replikami,
nemeckým nárečím a hod
novernými zážitkami. .Svetový"
Slovák s trvalým bydliskom
v Sydney, ktorý sa cíti doma aj
v Bratislave či Budapešti, sa po
dlhom čase vrátil domov. C o h o
tu čakalo? »Budúcnosť nevidím
ružovo, v parlamente sedia
b ý v a l i komunisti, majetok j e
dávno rozobratý Л spustil vo
dopád nelichotivých prognóz
Zopár slovenských denníkov
v jeho rukách naznačovalo, ž e
tunajšiu politickú situáciu má
zmapovanú
Mladým a odvážnym šťastie
praje. „Mladých a odvážnych má
Slovensko stále, dnes odchá
dzajú ešte viac, v Sydney c h je
ako maku," konštatoval niekde pri
Seneckých jazerách nezvyčajny
spoločník
Nemyslela som si. ž e ho ešte
niekedy stretnem V ten isty
deň. na nástupišti električiek, sa
mi niekto prihovoril P á n z vlaku
Povedal, ž e sa predsa len rád
vracia na Slovensko, spomaliť,
zregenerovať telo
Navždy by sa už asi nevrátil,
ani keby bol mladší Rozišli sme
sa Každý iným smerom O n na
druhý deň do Budapešti a odtiaľ
do Austrálie, ja do Levíc

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

Knstlna Fényesová

