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NASA UNIVERZITA 
Slovenská rektorská konferencia rokovala na pôde UK 

V Rektorskej sieni UK sa dňa 10. januára 2002 
zišla na svojom 20. riadnom zasadnutí Sloven
ská rektorská konferencia Na rokovaní, ktoré 
viedol prezident SRK prof. M. Dado, sa zúčastnil aj 
minister školstva SR M. Ftáčnik. 

Ako na tlačovej konferencii po skončení rokova
nia informoval prezident SRK, program Konferen
cie bol okrem iného zameraný na aktuálny stav 
legislatívneho procesu nového vysokoškolského zá
kona, dlho sa rektori zaoberali otázkami prerozde

lenia finančných prostnedkov štátneho rozpočtu 
pre rok 2002 na jednotlivé vysoké školy a pozor
nosť venovali aj návrtiu novej koncepcie maturitne] 
skúšky. 

Podrobne rektori analyzovali situáciu, ktorá vznik
ne na vysokých školách po pnjalí nového vysoko
školského zákona v nadvaznosti na zákon o verej
nej službe a dotkli sa tiež mzdových otázok a ich 
vplyvu na kvalitu vysokoškolského vzdelávacieho 
procesu V súvislostí s prerozdelením finančných 
prostnedkov zo štátneho rozpočtu na jednotlivé 
vysoké školy rekton ocenili pristúp MS SR ktoré 
v tomto roku pri prerozdefovaní finanaí zoMadní 
nielen počet študentov а náročnosf štúdia, ale a; 
kvalitatívne parametre školy osobitne v oblast ve
dy a doktorandského štúdia a ako minister školstva 
potvrdil, nebudú preto financované neakreditovane 
odbory SRK podporila tiež návrti novej koncepcie 
maturitnej skúšky stým, že do prípravy maturitných 
testov by mali byť zapojené aj vysoké školy. O tom, 
kedy nová koncepcia maturitných skúšok vstúpi do 
praxe, malo MŠ SR rozhodnúť do konca januára t.r. 
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Návšteva japonskej univerzitnej delegácie 
Univerzitu Komenského navštívila dňa 22. ja

nuára 2002 delegácia najvyšších predstaviteľov 
Shizuoka University v Japonsku, vedená prezi
dentom univerzity prof. Hiroaki Satohom. Na pô
de Univerzity Komenského prijal japonských akade
mických funkcionárov rektor UK prof. F. Devínsky. 
Pri tejto príležitosti hostia navštívili Katedru jazykov 
a kultúr východnej Ázie FIF UK a Fakultu matema

tiky, fyziky a informatiky UK, s ktorou má Shizuoka 
University uzatvorenú dohodu o spolupfáa. Spolu
práca sa aktívne rozvíja najmä v oblasti mobility 
študentov a doktorandov zaoberajúcich sa fyzikou 
plazmy, a že prináša pozitívne výsledky, potvrdil 
v svojom prejave na fakulte aj prof. Masashi Kando. 
prorektor Shizuoka University. 
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Rozšíri sa kreditový systém aj na doktorandské štúdium? 
Slovné spojenie „ak bude prijatý nový vysokoškol

ský zákon" je v poslednom čase tak nadužívané, že 
mám zábrany použiť ho ako začiatok úvahy, či 
potrebujeme zavádzať kreditový systém aj v dokto-
randskom štúdiu. Našťastie som pevne presved
čený, že bez ohľadu na výsledok práce poslancov 
v parlamente (pretože už len na nich závisí, či do
stanú vysoké školy do vienka nový zákon), sa pro
gresívne idey, v návrhu zákona obsiahnuté, skôr či 
neskôr presadia do praxe. Samozrejme, ťažko mô
žeme očakávať bez podpory legislatívy napr. nový 
spôsob financovania a hospodárenia vysokých 
škôl, ktorý patrí v návrhu (aj napriek viacerým pri
pomienkam z akademickej obce) k tým najvýznam
nejším projektom, zameraným na lepšie fungovanie 
vysokých škôl. Skôr mám na mysli ďalšie návrhy 
zmien (a tie sa už týkajú aj témy tohto článku), ako 
sú zavedenie kreditového systému v celoštátnom 
meradle a nový pohľad na vysokoškolské štúdium 
ako na jednotný, ucelený systém troch stupňov 
vzdelávania - bakalárskeho, magisterského a dok
torandského. 

V bakalárskom a magisterskom štúdiu už nie je 
kreditový systém popoluškou (mnohí čitatelia Na
šej univerzity sa iste pamätajú na seriál článkov 
v roku 1995 na tému zaviesť, či nezaviesť kreditový 
systém na UK) a môžeme konštatovať, že dnes má 
UK v tomto smere pred viacerými školami náskok, 
najmä v počte fakúlt či študentov, ktorých sa kre
ditový systém dotýka. Aj keď sa zatiaľ nepodanlo 
celkom zrúcať pomyselné „hradby a vodné prieko
py" medzi fakultami a ponúknuť študentom „otvo
renú" univerzitu (k príčinám, prečo tomu tak je, sa 
vrátime pri inej príležitosti), sú pokroky v implemen
tácii KS na Univerzite Komenského očividné. Zaují
mavý je aj postup, ktorým sa KS rozširuje na univer

zite na stále väčší počet jej študentov. Z teoreticky 
možných postupov (buď „step by step", t.j. každý 
rok pribrať do systému novoprijatých študentov, ale
bo „big bang", čiže naraz „velkým treskom") si UK 
zvolilo cestu postupného nábehu s tým, že inicia
tíve urýchliť tento proces nestálo nič v ceste, na
opak, bola vŕtaná a podporovaná. Ukázalo sa, že 
viaceré fakulty si môžu trúfnuť na kombináciu oboch 
postupov, či už z dôvodu, že kreditový systém ale
bo nejaký jej předstupeň zaviedli už pred celouni-
verzitným systémom (FAF UK FM UK PRI FUK), ale
bo vzhlädom na malý počet študijných odborov či 
študentov na fakulte (CMBF UK). Okrem týchto šty
roch spomenutých fakúlt, kde je kreditový systém 
rozšírený už celoplošne, dalších sedem fakúlt pokra
čuje v zavádzaní KS postupným spôsobom. O tom. 
že kreditový systém na UK má svoje pevné mies
to. svedčí okrem iného aj fakt, že projekt trinástej 
fakulty UK (Fakulty sociálnych a ekonomických vied) 
už automaticky s kreditovým systémom počíta. 

Je celkom samozrejmé, že ak sa budeme v bu
dúcnosti na doktorandské štúdium pozerať ako 
na najvyšší stupeň ucelenej sústavy vysoko
školského vzdelávania so všetkými dôsledka
mi, ktoré z toho vyplývajú, vynorí sa otázka, ČI 
aplikovať KS aj na doktorandské štúdium Už 
vyššie spomínaný návrh vysokoškolského zákona 
s takouto eventualitou vo vyhláške k paragrafu č. 58 
o kreditovom systéme ráta 

S iniciatívou pripraviť prvý návrh uplatnenia kre
ditového systému v dokťorandskom štúdiu pnšlo 
vedenie Prirodovedeckej fakulty UK. Prvýkrát boli 
dekani fakúlt UK oboznámení s týmto dokumen
tom na výjazdovom kolégiu rektora v dňoch 18 až 
20. októbra 2001 a na základe vznesených pnpo-
mienok bol návrti prepracovaný Ďalšie kolégium 

rektora 3. 12. 2001 už podrobne diskutovalo o no
vej verzii, pričom stále ešte zostala otvorená pre 
ďalšie pripomienky otázka alokácie kreditov na 
jednotlivé činnosti doktoranda. 

Aké sú základné princípy navrhovaného KS 
v doktorandskom štúdiu? V čo najväčšej miere sa 
snaží o kompatibilitu s celouniverzitným systé
mom v bakalárskom a magisterskom štúdiu a so 
zásadami ECTS. Neprekvapuje teda, že ročná zá
ťaž doktoranda je charakterizovaná 60 kreditmi, že 
kredity je možné prenášať (transfer kreditov) a po
čas štúdia doktoranda sa sumujú (akumulácia 
kreditov). Rozdiel oproti magisterskému štúdiu je 
najmä vtom, že spektrum jeho činností (za ktoré 
získava kredity) nespočíva len v absolvovaní povin
ných a nepovinných predmetov (kurzov), ale je ďa
leko širšie Okrem vlastných študijných povinností 
doktoranda postihuje aj jeho pedagogickú a vedec
kovýskumnú prácu Na|ma v posledne menovanej 
činnosti sa výrazne uplatňujú osobitosti doktorand
ského štúdia v rôznych študijných programoch 
V žiadnom prípade nie je cieľom projektu dokto
randského kreditového systému tieto špecifiká po
tláčať a fakultám sa ponecháva dostatočne široký 
priestor na vlastnú realizáciu Na záver chcem vysloviť presvedčenie že bez 
ohľadu na osud pripravovaného návrhu nového vy
sokoškolského zákona sa kreditový systém v dok
torandskom štúdiu na UK zavedie a prispeje k zjed
noteniu dosiaľ značne diferencovaných nárokov 
na študentov doktorandského štúdia na Univerzite 
Komenského a že bude pre fakulty UK aj inšpirá
ciou. ako tento stupeň vysokoškolského vzdeláva
nia skvalitniť 

Pavel Súra. prorektor UK 

Začína rekonštrukcia kaplnky na Dekanáte LF UK 

Málokto vie, že v Aspremontovom paláci, v kto
rom sídli Dekanát LF UK, prebývala pri svojich po
bytoch v Bratislave aj Mária Terézia. Traduje sa, že 
jej obľúbeným miestom v tomto paláci bola nesko
robaroková kaplnka Kaplnka však viac ako 60 rokov 
bola nedostupná - bol v nej sklad kníh a archív -
a za toto obdobie sa značne poškodila. 

Z tohto pohlädu je významná aktivita prof. MUDr. 
Pavla Traubnera, PhD., dekana LF UK, ktorý nielen 

inicioval myšlienku obnovy kaplnku ako miesta 
pre „stíšenie sa v zhone dneška pre všetkých, ktorí 
0 to stoja, bez rozdielu náboženstva a národnosti"', 
ale prišiel aj s konkrétnymi predstavami, ako toto 
všetko realizovať Fakulta chce vrátiť kaplnke pôvod
ný vzhľad a sprístupniť ju pre všetkých učiteľov 
1 študentov Lekárskej fakulty UK Na projekte už kon
krétne pracujú študenti VŠVU, ktorí pod odborným 
vedením V. Plekanca z ateliéru reštaurovania začali 

práce na záchrane závesného oltárneho obrazu 
a nástenných malieb. V kaplnke treba urobiť izolácie 
a dälšie práce, ktoré si vyžadujú nemalé finančné 
prostriedky. Zatiaľ na rekonštrukciu prispel fond 
Pro Slovakia a spoluúčasť prisľúbili niektoré cirkvi 
Z viacerých významných návštev, ktoré dekan LF 
UK oboznámil s projektom záchrany tejto kultúrnej 
pamiatky a s projektom vytvorenia „duchovného 
azylu" na pôde LF UK, môžeme spomenúť návštevu 
arcibiskupa Bratislavskej diecézy J. Sokola a pápež
ského nuncia Henryka Józefa Nowackého. ktorý 
vysoko ocenil aktivitu LF UK a zaviazal sa pomôcť 
fakulte aj finančne. 

M. Bernadlč, prodekan LF UK 

Tvoj hlas v Európe 
Ako informovala Misia Slovenskej re

publiky pri Európskych spoločenstvách 
v Bruseli, Európska komisia zriadila 
novú internetovú stránku s názvom 
„Tvoj hlas v Európe", ktorá Je určená 
pre širokú veřejnost Jej cíelom je zlep
šiť zapojenie sa občanov, spotrebiteľov 
a podnikateľov do procesu tvorby eu
rópskej politiky, jej prostredníctvom je 
možné vyjadrovať sa k existujúcej le
gislatíve, diskutovať o budúcnosti Euró
py, ako aj podávať sťažnosti. Stránka 
zároveň obsahuje priame prepojenie 
na relevantné diskusné kluby, on-line 
konzultácie atd. 

Adresa stránky je: 
http://europa.eu.lnt/yourvolce/ 
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Klasická archeológia -
nová špecializácia na FIF UK 

Cenné body z medzinárodnej súťaže 
mladých manažérov 

Klasická archeológia je humanitná veda zaoberajúca sa archeológiou a de
jinami umenia antického Grécka a Rímskej ríše. Predmetom bádania je 
najmä sochárstvo, maľovaná keramika, architektúra, umelecké remeslo, fres
ky, mozaiky, ale aj predmety každodennej potreby ako napr. hlinené pre
nosné lampy. Nášho územia sa týka hlavne tzv. rímsko-provinciálna archeo
lógia, pod ktorú spadajú aj slovenské klasicko-archeologické náleziská ako 
Rusovce-Gerulata, či lža-Leanyvár. 

V nadväznosti na dobrú prezentáciu vedeckovýskumnej činnosti svojich 
študentov na medzinárodnom fóre v predchádzujúcich ročníkoch, prijala 
Fakulta managementu UK pozvanie aj na 22. ročník medzinárodnej štu
dentskej vedeckej odbornej činnosti. Medzinárodnú súfaž ŠVOČ vyhlásila 
Ekonomická univerzita v Bratislave prostredníctvom svojho rektora prof. Ing. 
Vojtecha Kollára, CSc. Súťaž sa konala dňa 8. novembra 2001 na Ba
kalárskom štúdiu Obchodnej fakulty EU - stredisko Nové Zámky. Organi
začným garantom bola prof. Ing. Elena Strážovská, PhD., z OF EU Brati
slava. 

Na medzinárodnej súťaži sa zúčastnili najlepší účastníci ŠVOČ zo slo
venských ekonomických univerzít, študenti z Budapešti, Miškolca, Prahy 
a Ostravy - celkom bolo zaslaných 40 študentských prác z 8 univerzít. Fa
kultu managementu UK reprezentovali víťazi fakultného kola študentské) 
vedeckovýskumnej činnosti, ktoré sa konalo v júni 2001. 

Medzinárodná súfaž bola náročná a súťažiaci sa prezentovali na vermi 
dobre úrovni tak verbálne, ako aj schopnosťou používať najmodernejšie di
daktické pomôcky. 

Prezentácia študentov Fakulty managementu UK patrila k najlepším. 
V sekcii Aplikovanej informatiky práca študentov 3. ročníka Jána Vajcíka 
a Michala Rovňaníka na tému Miera pokrytia dovozu vývozom a hos
podársky rast SR (1993 - 2000), získala vynikajúce 1. miesto. Práca Pet
ra Richtárika, študenta 4. ročníka, na tému Návrh, vývoj a implementácia 
databázy ekombase ako nástroja na podporu manažmentu, sa v tejto 
sekcii umiestnila na veľmi peknom 2. mieste. Róbert Bohyník, ktorý 
medzičasom ukončil úspešne FM UK, sútažil v sekcii Ekonomika pod
niku s prácou Fúzie a akvizície, dôvody, typy, procesy, riziká a získal za 
svoju prácu mimoriadnu cenu. 

Na slávnostnom odovzdávaní cien víťazom sa zúčastnil aj doc. Ing. Marián 
Goga, PhD., prorektor Ekonomickej univerzity v Bratislave pre vedu a dok
torandské štúdium, dekani zúčastnených fakúlt a zástupcovia akademickej 
obce. Našim študentom, ktorí v dobrej medzinárodnej konkurencii obsaa 
pekné miesta, prajeme veľa úspechov a sme presvedčení, že dosiahnuté 
úspechy ich budú motivovať pre prácu v oblast študentskej vedeckej odbor
nej činnosti aj v dalších rokoch štúdia. 

PhDr Anna Bujnová. P h D ,  
vedúca oddelenia vedy a výskumu FM UK 

Keďže klasickú archeológiu bolo možné pôvodne študovať len v Prahe na 
Karlovej univerzite (neskôr aj v Brne), tak po rozdelení Československa 
vznikla potreba otvoriť takýto odbor aj na Slovensku. Predbežne sa tak deje 
na FIF UK na Katedre archeológie vedenej doc. M. Slivkom, kde sa od 
akademického roku 1998/99 dá klasická archeológia študovať ako špeciali
zácia. Sekciu klasickej archeológie vedie prof. E. Krekovič. Štúdium je päť
ročné a absolventi získajú titul „magister" v odbore Archeológia, ŠO: klasic
ká archeológia. Koncipované je ako jednoodborová archeológia, pričom 
50 % tvoria prednášky a semináre z klasickej archeológie a 50 % prednášky 
a semináre z pravekej a ranostredovekej archeológie. 

Študenti klasickej archeológie majú každý semester jednu hlavnú, tzv. 
kurzovú prednášku, zameranú výlučne na vývoj antického umenia a archeo
lógiu od Egejského praveku až po koniec Rímskeho impéria, vrátane rano-
kresťanského umenia. Okrem toho majú ešte dve až tri doplnkové pred
nášky a jeden až dva semináre. Ďalších desať hodín týždenne pripadá na 
prednášky a semináre z pravekej a ranostredovekej archeológie. Počas štú
dia absolvujú štyri semestre latinčiny, dva až štyri semestre starej gréčtiny 
a dva cudzie jazyky podlá vlastného výberu. V letných mesiacoch prebieha 
povinná výkopová prax. Okrem archeologických výskumov na Slovensku sa 
naši študenti zúčastnili aj výskumov v Rakúsku (Carnuntum), Grécku (Kos), 
Taliansku (Velia) a plánovaná je aj účasť na výskume vo východnom Tu
recku. Každoročne sa organizuje aj exkurzia - za posledné tri roky boli 
študenti katedry archeológie v Sopronyi, vo Viedni a na okružnej ceste po 
Slovinsku, vrátane výletu do Aquileí. Na budúci rok je plánovaná exkurzia do 
Západného Turecka. 

Špecifikom nášho odboru je okrem iného aj to, že prakticky neexistuje od
borná literatúra v slovenskom alebo českom jazyku. Takmer všetku odbornú 
literatúru treba zabezpečiť zo zahraničia. Finančné prostriedky, ktoré sú na
teraz k dispozícii, pokrývajú len nepatrný zlomok ceny takýchto publikácii. 
V tomto smere robíme už prvé kroky: oslovujeme zahraničné inštitúcie o bez
platné zaslanie publikácií. V našom úsilí nás v rámci programu Cursus Ino-
vati podporila aj Vzdelávacia nadácia Jana Husa. 

Užšia spolupráca v rámci FIF UK existuje s Katedrou dejín výtvarného 
umenia a Sekciami religionistiky a klasickej filológie. V rámci popularizácie 
odboru a vzhľadom na to, že po troch rokoch budeme znovu prijímať prvá
kov na špecializáciu Klasická archeológia, sme 7. decembra 2001 spolu so 
Sekciou klasickej filológie usporiadali Deň otvorených dveri. Záujemcovia 
o štúdium týchto dvoch odborov, ktorí v niektorých prípadoch pricestovali až 
z Púchova či Trenčína, si okrem bližších informácií o štúdiu mohli pochutnať 
aj na kulinářských špecialitách, pripravených podľa pôvodných antických 
receptov. 

Peter Pavúk 

o optike kozmického prachu 
V Bratislave sa v dňoch 1 6 . - 1 9 .  novembra 2001 uskutočnila 

medzinárodná konťerencia NATO Advanced Research Workshop 
on the Optics of Cosmic Dust, ktorú organizovali Astronomický 
ústav SAV, Army Research Laboratory (USA) a Astronomický 
ústav Fakulty matematiky, ťyziky a informatiky UK. Konferenciu 
finančne zabezpečilo NATO a prispelo tiež U.S. Army Research 
Laboratory. Cieľom konferencie bolo sústrediť 30 až 50 špičkových 
svetových vedcov zaoberajúcich sa rôznymi oblasťami fyziky, aby 
stanovili nové ciele výskumu v oblasti optiky prachových častíc, 
špeciálne kozmických. O problémoch interakcie elektromagnetické
ho žiarenia s prachovými časticami diskutovalo v Bratislave 40 po
zvaných vedcov z USA a ďalších členských krajín NATO z Európy, ale 
i z Fínska, Rakúska a niektorých postsocsaiistických krajín. 

Konferencia sa sústredila na pôvod kozmického prachu, jeho 
optické vlastnosti (chemické vlastnosti, štruktúra, tvar) a samotnú 
interakciu kozmického prachu s elektromagnetickým žiarením v rôz
nych aplikáciách. 

Slovenskí vedci prezentovali 7 príspevkov. Tykali sa chemického 
rozboru vzonek kozmických částic, fragmentácie meteoroidov v me
dziplanetárnom priestore, meraní atmosférickej extinkcie. nekoretne 
postavených úloh v rozptyle žiarenia získania velkostného rozdelenia 
magnetických častíc zextinkčných dát odvodenia relativistickej po
hybovej rovnice nenabitej ľubovoľne tvarované) častice pohybujúcej 
sa v poli elektromagnetického žiarenia a poukazali i na to. že pohyby 
reálnych častíc sa môžu výrazne líšiť od pohybov, ktoré poskytuje 
doteraz vždy používaný Poyntingov-Robertsonov efekt 

RNDr. Jozef Kiačka. PhD . 
Astronomicky ústav FMFI UK 
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Kvalita v centre pozornosti 
Prvá pedagogická konferencia 

V súlade so Strategickým plánom rozvoja Jesseniovej lekárskej fakulty UK 
v Martine v rokoch 2000 - 2003 je jedným z hlavných dlhodobých cieľov 
Vedenia JLF UK zlepšenie kvality pedagogickej činnosť. Vedenie fakulty v spo
lupráci s Akademickým senátom (AS) iniciovalo preto v akademickej obci 
písomnú formu diskusie o kvalite pedagogického procesu na fakulte, včítane 
návrhov na jej zlepšenie. Diskusia bola zameraná na nasledujúce štyri hlavné 
okruhy: 

1. Vnútorná reforma obsahu vzdelávania. 
2. Reforma organizácie vzdelávania. 
3. Modernosť foriem výučby a kvalifikačný rast pedagógov. 
4. Kritériá hodnotenia kvality pedagogickej práce. 

Výsledky diskusie boli predmetom rokovania Vedenia a AS JLF UK, ktoré 
prijali záväzné uznesenia k zlepšeniu kvality pedagogického procesu na 
fakulte. S výsledkami bola akademická obec oboznámená na Prvej peda
gogickej konferencii JLF UK. ktorá sa konala 6. decembra 2001 v zasa
dačke Vedeckej rady JLF UK. Zároveň na tejto konferencii odzneli aj názory 
študentov na diskutované problémy. 

Vnútorná reforma vzdelávania 
Podľa väčšinového názoru pedagógov fakulty je predmetová štruktúra výu

čby medicíny na JLF UK vyhovujúca, dostatočne vyvážená a nevyžaduje 
radikálnu zmenu. Výučba na našej fakulte je vo väčšine predmetov kom
patibilná s výučbou na iných lekárskych fakultách na Slovensku i v Čechách 
a rozsahom zodpovedá kritériám Európskej únie. Obsah jednotlivých pred
metov sa kontinuálne obnovuje začleňovaním nových poznatkov, preto 
nie je v súčasnosti potrebná náhla jednorázová zmena 

Špecifickou otázkou v diskusii bola preferencia výučby primárnej zdra
votníckej starostlivosti (PZS) podľa požiadaviek Ministerstva zdravotníctva 
SR. Vedúci klinických predmetov upozornili na zhoršenie výučby PZS po pri
vatizácii primárnej sféry s odmietnutím výučby na súkromných ambulan
ciách. Podľa ich názoru by ambulancie vo fakultných nemocniciach mali zo
stať súčasťou kliník, pretože ich privatizáciou sa ešte viac skomplikuje 
výučba klinických predmetov. Vedenie a AS JLF UK prijali preto záväzné 
uznesenie, že je potrebné vypracovat komplexný program výučby PZS 
a inkorporovat ho do učebných osnov klinických predmetov. Zároveň 
poverili dekana fakulty, aby rokoval o možnostiach spolupráce s Asociá
ciou súkromných lekárov Slovenskej republiky. 

Dlhodobým problémom výučby medicíny je prílišná biologizácia atech-
nologizácia odboru. Do diskusie bola preto zaradená aj otázka renesancie 
humanitného vzdelávania v medicíne. Názory pedagógov na rozšírenie vý
učby humanitných predmetov boli rôzne a často protichodné, časť učiteľov 
podporila jednoznačnú potrebu prehĺbenia a rozšírenia výučby s pouká
zaním na poskytnutie holistického pohľadu na človeka s jeho psychickými, 
sociálnymi a spirituálnymi potrebami. Viac času by sa malo venovať výučbe 
problému terminálne chorého pacienta, napr. v predmete paliatívna medicí
na, význam by mohli mať aj stáže v hospicoch a geriatrických zariadeniach. 
Časť pedagógov však pochybovala o význame rozšírenia výučby humanit
ných disciplín. Po prerokovaní tejto otázky sa prijalo definitívne stanovisko, 
že je potrebné posilnit humanitné vzdelanie v rámci príslušných, najmä 
klinických predmetov, a okrem odborníkov fakulty využiť aj možnosť 
takéhoto vzdelania na iných fakultách v rámci kreditového systému. 

Reforma organizácie vzdelávania 
Otázka reformy organizácie vzdelávania bola okrem iného zameraná na 

hodnotenie koordinovaného horizontálne-vertikálneho systému prepo
jenia výučby na našej fakulte. Pedagógovia považujú tento systém za dôle
žitý a za nevyhnutnú, základnú podmienku kvalitnej výučby. Časť učiteľov 
hodnotila doterajšie fungovanie systému na JLF ako vyhovujúce bez potre
by reformácie. Iní však upozorňovali, že doterajšie snahy o zosúladenie pre
pojenia prebiehali zväčša iba v teoretickej rovine a že je dôležité pristúpiť 
k jeho skutočnej praktickej realizácii. Vedenie JLF UK spolu s AS preto 
rozhodlo vytvořit skupinu koordinátorov zastupujúcich rozhodujúce 
disciplíny, ktorí by vytvárali záväzný projekt koordinácie horizontálno-
vertikálneho systému prepojenia výučby predmetov podľa aktuálnych 
požiadaviek. Tento projekt by sa po schválení v akademických orgánoch 
fakulty stal záväzný pre všetky fakultné pracoviská. Rovnaký postup sa 
prijal v prípade doplnenia profilu absolventa podľa aktuálnych požiada
viek praxe. 

Modernosť foriem výučby a kvalifikačný rast pedagógov 
V otázke modernosti foriem výučby a kvalifikačného rastu pedagógov boli 

názory našich učiteľov prakticky zhodné. Pedagógovia vyjadrili nutnosť šir
šieho využívania moderných didaktických metód s multimediálnou prezentá
ciou, ktorá by mala byť dostupná v každej prednáškovej miestnosti. Študenti 
by sa mali viac stimulovať k samoštúdiu využívaním moderných infor

mačných technológií a dostupnosťou počítačov zapojených do siete Jed
notlivé pracoviská by mali v širšom rozsahu vydávať zoznam užitočných 
webových stránok a zlepšiť dostupnost literatúry prezentáciou študijnej lite
ratúry na webových stránkach pracovísk. V tejto oblasti mnohé už realizované 
projekty predbehli záver diskusie v akademickej obci. Na našej fakulte sa 
dokončilo kompletné presieťovanie jednotlivých pracovísk fakulty a pre štu
dentov sa vybudovala na internáte počítačová miestnosť, s dostupnosťou 
počítačov zapojených do siete prakticky počas 24 hodín. Tým sa vytvorili 
podmienky na možnosti dištančného vzdelávania aj na našej fakulte 

Vedenie JLF UK sa spolu s Akademickým senátom rozhodlo prispieť 
k zlepšeniu kvalifikačného rastu začínajúcich pedagógov organizovaním 
pravidelných kurzov zameraných na metodiku pedagogickej prace. Okrem 
toho Vedenie JLF UK, v súlade so strategickými úlohami fakulty a hlav
nými bodmi jej programu, presadzuje nutnost akceleracie vědecko
pedagogického rastu všetkých učiteľov tak, aby naplnili kriteria pre ha
bilitácie do veku 40 rokov. 

Kritériá hodnotenia kvality pedagogickej práce 
Otázka kritérií hodnotenia kvality pedagogickej práce je na fakulte riešená 

dvomi vzájomne sa doplňujúcimi spôsobmi Podľa názoru pedagogov /e 
okrem hodnotenia výsledkov vedeckei práce potrebné aj kontinuálne hod 
notenie pedagogickej činnosti pomocou kvantifikovaných indexov Pedago
gická komisia AS pripravila preto rozsiahly návrh na spôsob merania 
velkosti úsilia a miery prínosu členov akademickej obce pri plnení 
výchovno-vzdelavacieho poslania JLF UK. Tento spôsob by umožnil kvar 
tifikovať vynaložené pedagogické usihe podobne tak ako sa anaŕ/zuju scier 
tometrické údaje pri hodnotení vedeckej činnosti Na základe závazného 
nariadenia Kolégia rektora UK sa na fakulte začalo vykonavt л/ cyklické 
hodnotenie kvality vyučby jednotlivých predmetov a všetkých pedagogov. 
a to prostredníctvom spätnej vazby študentov Vyu.- sme n a v i  bohaté 
skúsenosti s organizáciou systému hodnotenia kvality pedagog«:kei práca 
a modifikovali sme štandardne dotazníky navrhnute Univerzitou na ipecac 
ké podmienky fakulty V súčasnosti u i  prebehla prvá etapa projektu, v ktore( 

sme zhodnotil polovicu predmetov ktoré sa na našej fakulte vy  . '  u|u . oc 
bore všeobecné lekárstvo a ošetrovateľstvo 

Z á v e r  

Vedenie JLF UK hodnotilo priebeh diskusie v akademickej obci a jej zhr
nutie na pedagogickej konferencii ako veľmi užitočné. Názory pedagógov spo
lu s názormi študentov, ktoré boli prezentované na konferencii, ako aj údaje 
získané anonymnou dotazníkovou metódou, sú dôležitými informáciami 
ktoré umožňujú vedeniu fakulty prijímať opatrenia na zlepšenie kvality pe
dagogického procesu a implementovat ich do strategického plánu fakulty 

Doc. MUDr. Eva Rozborllová, CSc., 
doc. MUDr. Peter Galajda, CSc., 

prodekani JLF UK pre pedagogiku 

4 



R E Z E R V O V A N É  P R E  J E S S E N I O V U  L E K Á R S K U  F A K U L T U  U K  V M A R T I N E  

Hodnotenie pedagogickej práce na Jesseniovej lekárskej fakulte 
Univerzity Komenského v Martine 

Návrh projektu 
Hlavnými funkciami JLF UK v Martine sú výchova a vzdelávanie študen

tov všeobecného lekárstva a ošetrovateľstva, vedecko-výskumná práca 
a liečebno-preventívna činnosť Pre posúdenie úrovne plnenia týchto 
hlavných úloh Je potrebné vytvoriť systém Ich merania a hodnotenia 
Takýto systém by mal umožniť získať relevantné informácie o uvedených 
funkciách fakulty, čo je predpoklad na to, aby akademické orgány mohli 
robiť racionálne rozhodnutia zamerané na zvýšenie kvality práce fakulty. 

Pre vypracovanie systému hodnotenia pedagogickej práce na JLF UK 
v Martine je potrebné najskôr zostaviť kompletný zoznam výchovno-vzde-
lávacích činností, ktoré učitelia a ďalší pracovníci fakulty vykonávajú. Tieto 
činnosti možno rozdeliť do piatich kategórií: 

I. priama výučba a príprava na ňu, 
II. kreovanie výchovno-vzdelávacích programov, 
III. riadenie, kontrola a hodnotenie pedagogického procesu, 
IV. vedecká a odborná práca v oblasti pedagogiky, 
V. pedagogické, riadiace a kontrolné aktivity súvisiace s prijímacím kona

ním na LF. 

PRVÝ KROK: Vypracovanie kompletného zoznamu výchovno-vzdeláva-
dch aktivü uskutočňovaných pracovníkmi fakulty 

Návrh zoznamu edukačných aktivít učiteľov JLF UK v Martine 

I. kategória: Priama výučba a príprava na ňu 
1. Prednášky pre študentov všeobecného lekárstva (VI) a ošet

rovateľstva (OŠ). 
2. Prednášky v postgraduálnom a celoživotnom vzdelávaní or

ganizovanom fakultou ako aj mimofakulťnými vzdelávacími 
organizáciami. 

3. Praktická výučba študentov uskutočňovaná v laboratóriách 
(mokrých, suchých, diagnostických, experimentálnych, po
čítačových). 

4. Vedenie seminárov (teoretických, predklinických, klinických, 
integrovaných, problémovo-orientovaných). 

5. Výchovno-vzdelávacie pôsobenie v malých skupinách štu
dentov (školiteľ krúžku ŠVČ, vedúci diplomových prác, vedúci 
seminárnych práce, výučba študentov pri lôžku pacienta, pri 
operačných výkonoch, v ambulanciách). 

6. Individuálne edukačné aktivity učiteľov (individuálne tútor-
stvo, školiteľ resp. školiteľ konzultant doktorandského štúdia, 
poradca mladých učiteľov, resp. výskumných pracovníkov). 

II. kategória: Spracovanie výchovno-vzdelávacích produktov 
1. Tvorba hlavných edukačných jednotiek (programov) - prog

ramy výučby preventívnej medicíny, akútnej medicíny, pri
márnej zdravotníckej starostlivosti, humanitného vzdelávania 
medikov a iné programy. 

2. Tvorba malých edukačných jednotiek (napr. programy labo
ratórnych praktiV, klinických stáží, priprava komplexu kazuistiV 
z predmetu, príprava problémovo orientovaných praktiV a se
minárov a iné). 

3. Tvorba programov výučby založenej na podpore počítačmi. 
Programy uvedené pod bodom 1 by mali spracoval skupiny odborníkov 
menované dekanom fakulty. Malé edukačné jednotky a edukačné aktivity 
uvedené pod bodom 3 by mali spracovať uátelia jednotlivých predmetov 

4. Tvorba študijných materiálov (tvorba handoutov prednášok 
a seminárov, skript, učebníc, kazuistiX videokaziet, počíta
čových programov pre výučby, sylabu alebo manuálu pre 
výučbovú jednotku, vytvorenie setov testov pre priebežnú 
kontrolu štúdia, na záverečnú skúšku, vytvorenie moderné
ho systému štátnych záverečných skúšok a iné). 

5. Tvorba programov výchovy a vzdelávania pedagogických aj 
nepedagogických pracovníkov ústavov, kliník, fakulty. 

III. kategória: Riadenie, kontrola a hodnotenie pedagogického 
procesu 

1. Vykonávanie riadiacich funkcií v pedagogickom procese (ria
denie výučbového programu, pôsobenie vo funkcii vedúce
ho učiteľa ročníka, klinickej prípravy medikov, laboratórnej 
prípravy medikov, vykonávanie funkcie prodekana pre peda
gogickú činnosť, vykonávanie funkcie v grémiách fakulty 
riadiacich pedagogický proces) 

2. Hodnotenie pedagogického procesu (hodnotenie úrovne 
výučby študentov, hodnotenie úrovne výchovno-vzdeláva

cích programov, hodnotenie kurikula fakulty, hodnotenie 
profilu absolventa fakulty). 

3. Vykonávanie ďalších riadiacich a kontrolných änností v peda
gogickom procese (tvorba rozvrhu hodín predmetu resp. od
boru, pôsobenie v programoch Sokrates, Erasmus, nadenie 
edukačného programu pre verejnosť). 

IV. kategória: Vedecká a odborná činnost v pregraduálnom 
medicínskom a ošetrovateľskom vzdelávaní 

1. Výskum pedagogického procesu na JLF UK v Martine, resp. 
na slovenských LF (získanie grantu na edukačný výskumný 
alebo odborný projekt a jeho riešenie). 

2. Publikácie s pedagogickým zameraním (tlačou, prednáš
kami). 

V. kategória: Pedagogické, riadiace a kontrolné práce súvisiace 
s prijímacím konaním na štúdium VL a OŠ 

1 Spracovanie a inovácia súboru skúšobných testov pre prijí
maciu skúšku. 

2. Konzultácie pre uchádzačov o štúdium (hromadné) - tvorba 
ich obsahu a ich uskutočňovanie 

3. Podieľanie sa na uskutočnení prijímacieho pokračovania 

Nie všetky uvedené výchovno-vzdelávacie činnosti majú pre napl
nenie výchovného poslania takulty rovnaký význam Súčasťou prvého 
kroku vytvárania systému hodnotenia pedagogickej práce musí byf preto pri
radenie hodnotového indexu (indexu významnosti) každej z uvedených 
edukačných aktivít 

Pri stanovení hodnotového indexu pre jednotlivé aktivity treba brať do 
úvahy tieto faktory: 

1. Množstvo času potrebné na prípravu a uskutočnenie jednotky vý-
chovno-vzdelávacej aktivity. 

2. Úroveň skúseností a odbornosti, ktoré sú potrebné na adekvátne usku
točnenie takejto aktivity. 

3. Význam jednotlivých edukačných aktivít pre splnenie priorít fakulty 
v oblasti pedagogického procesu. 

DRUHÝ KROK; Stanovenie postupov na zistovanie kvantity a kvality 
pedagogickej práce vykonávanej jednotlivými učiteľmi 
fakulty 

1. Zisťovanie kvantity pedagogickej práce je pomerne jedno
duché: 
- zistí sa počet odučených výchovno-vzdelávacích jedno

tiek a ich hodnotový index, 
- zistí sa, či určitú edukačnú aktivitu uskutočnil učiteľ sám, 

alebo spoločne s ďalšími učiteľmi. 
2. Zisťovanie kvality pedagogického procesu je najproblé

movejším bodom celého navrhovaného systému a dote
raz sa ho nepodarilo jednoznačne vyriešiť žiadnemu z do
teraz existujúcich systémov hodnotenia pedagogickej 
prácel 
Aké máme možnosti? 
a) Kvalitu pedagogickej práce môžu hodnotiť študenti 
b) Hodnotenie kvality práce uateia kolegami z vlastného pra

coviska alebo iných pracovísk vlastnej, resp. Inej lekár
skej fakulty 

c) Hodnotenie kvality práce učiteľa odbornými posudzova-
telVni 

TRETÍ KROK.- Stanovenie poradia významnosti jednotlivých kategoni 
výchovno-vzdelávacej prace 

• Je potrebné priradiť index významnosti jednotlivým ka
tegóriám pedagogickej prace 

Po získaní informácií uvedených v prvom, druhom a treťom kroku už mô
žeme vypočítat hodnotu pedagogického výkonu každého učiteľa takto 

Velkost' 
hodnotového indexu 
edukačnej aktivity 

počet učiteľov 
vykonávajúcich 
ju simultánne 

kvalita 
výkonu 

inde« pnradeny 
kategon, 
pedagogickej 
aktMty 

počal 
odwdenycíi 
edi*áŕrych 
jednotiek 

5 



R E Z E R V O V A N É  P R E  J E S S E N I O V U  L E K Á R S K U  F A K U L T U  U K  V M A R T I N E  

ŠTVRTÝ KROK: Stanovenie poradia významnosti jednotlivých výchovno-
•vzdelávacích programov, ktoré fakulta uskutočňuje 

JLF UK v Martine uskutočňuje rad výučbových programov: 
- pregraduálne medicínske vzdelávanie v odbore všeobecné lekárstvo, 
- pregraduálne vzdelávanie v odbore ošetrovateľstvo, 
- postgraduálne medicínske vzdelávanie (doktorandské štúdium, atestačně 

kurzy), 
- postgraduálne vzdelávanie v odbore ošetrovateľstvo (doktorandské štúdium), 
- externé magisterské a bakalárske vzdelávanie v odbore ošetrovateľstvo, 
- výučba odborných predmetov v SZŠ, 
- výučbový program pre študentov Univerzity tretieho veku. 

Každému z uvedených programov je treba priradiť váhový Index odráža
júci jeho význam pre plnenie výchovno-vzdelávacieho poslania fakulty. 

Po zaradení výsledku štvrtého kroku do vyššie uvedeného vzorca dosta
neme jeho konečnú podobu: 

Velkost' 
hodnotového indexu index 
edukačnej aktivity index počet pndelený 

x kvalita x priradený x odvedených x výchovno-
počet uätefov výkonu kategóni edukačných -vzdelávaciemu 
vykonávajúcich jednotiek programu 
ju simultánne 

PIATY KROK: Zber informácií, ich spracovanie a využitie 

• Treba vypracovať efektívnu metódu zberu Informácií o pedagogických 
aktivitách všetkých členov AO fakulty za pomoci počítača. 

• Metóda zberu informácií musí byt dostupná všetkým zainteresovaným 
učiteľom, študentom, dalším odborníkom. 

• Využitie: možnosť spracovať pedagogický profil každého jednotlivca, kaž
dého pracoviska fakulty. 

• Fakulta bude mať hodnoverné údaje o tom, ako plní svoje poslanie v oblasti 
výchovy a vzdelávania. 

Pedagogický profil každého učiteľa bude súčasťou jeho celkového 
profesionálneho profilu, ktorý bude tvorený aj profilom vedeckovýskum
ným a liečebno-prevenťívnym. 

Zdroje využité pri spracovaní návrhu 
- Nutter et al: Measuring faculty effort and constribution in medical educa 

tion. Academic Medicine, 2000, 75(2), 200-207 (je to výsledok práce panelu 
expertov, ktorý zostavila asociácia amerických lekárskych fakúlt v r. 1998) 

- Hanáček, J„ Meško, D.: Kritériá hodnotenia pedagogickej práce na JLF UK 
v Martine - verzia 160496 

- Vlastné skúsenosti 

Ján Hanáček, predseda Pedagogičke! komisie Akademického senátu 
JLF UK v Martine 

Prezentácia projektu elFL Direct 
Knižnica a študijno-informačné stredisko JLF UK 

v Martine v spolupráci s vedením fakulty a so Slo
venskou národnou knižnicou v Martine pripravili 
a realizovali dňa 11. decembra 2001 na pôde teo
retických ústavov JLF UK prezentáciu projektu 
elFL Direct Bola to prvá prezentácia tohoto pro
jektu na pôde vysokej školy v SR. 

Prezentácia projektu, ktorý umožňuje pristúp do 
elektronických databáz firmy EBSCO Publishing, 
bola spojená s praktickými ukážkami práce vo vy
braných databázach. 

Prezentácie sa zúčastnili v zastúpení všetkých 
pracovísk JLF UK členovia jej akademickej obce 
a ďalší zamestnanci, ako aj akademickí funkcioná
ri fakulty a vedúci ústavov a kliník. 

K takejto forme sme pristúpili z viacerých dôvodov: 
zlepšiť na našej ťakulte využívanie informačných 
technológií a elektronických informačných zdrojov, 
maximálne využiť možnosť vstupov do databáz 
firmy EBSCO Publishing, ktoré ponúka Univerzita 
Komenského celej univerzitnej komunite, ako aj 
poskytnúť užívateľom priamo plnotextové informá
cie - aktuálne, kvalitné a v čo najkratšom časovom 
období. Aby sa mohol projektu elFL Direct využiť 
v takomto rozsahu, bolo prirodzene potrebné vybu

dovať internetovú sieť v rámci jednotlivých praco
vísk fakulty, čo realizovalo Vedenie JLF UK v r. 2001. 

V úvode prezentácie riaditelka KŠIS JLF PhDr. 
L Horáková informovala o proiektoch Web of Scien
ce. elFL Direct a JASON, о ich význame a sprí
stupnení pre ännosf akademických knižníc na vyso
kých školách a c h  uživatefov Prezentáciu projektu 
elFL Direct pnpravila jeho kordinátorka Ing M Kollá-
rová zo Slovenskej národnej knižnice v Martine 
V krátkom úvode poskytla niekoIVo základných 
informácií o vzniku projektu, jeho súčasnom stave 
a najbližšej budúcnosti. Program elFL vznikol v ro
ku 1999 ako iniciatíva Nadácie Georga Sorosa 
a Inštitútu otvorenej spoločnosti (OSI) v Budapeš
ti. Prvoradým cieľom tohto projektu je sprístupniť 
občanom krajín strednej a východnej Európy elek
tronické zdroje informácií pre rôzne typy knižníc 
a ich užívateľov. Do jednotlivých databáz sú za
hrnuté elektronické pramene s úplnými textami 
z oblasti spoločenských a humanitných vied, ma
nažmentu, ekonomiky a medicíny. Pri výbere do
dávateľa na elektronické informácie z uvedených 
vedných odborov najlepšie vyhovovala práve firma 
EBSCO Publishing. Ing. Kollárová zdôraznila vo 
svojom vystúpení hodnotu týchto elektronických 

zdrojov, pretože ttačeny ekvivalent týchto databáz 
je 4,5 mil USD a užívatelia akademických knižníc 
majú k tomuto bohatstvu nfcxmáa с*\лэтгу pnstup 
Kým na začiatku projektu boto v databázach firmy 
EBSCO Publishing dostupných okolo 3000 ptno-
textových časopisov dnes je to už vec ako 5000 *• 
tutov 

Po stručnej charaktenstike jednotlivých databáz 
sa účastno prezentácie oboznám* sreáertrou •Згз 
légiou spôsobmi vyhtadavama rtormáca v modorv 
skych databázach s možnosťami získanú plných 
textov článkov abstraktov a citacn tak v tlačenej 
forme, ako aj vo »ietkycfi lormach etektronicKéhci 
spracovania. 

Prístup do elFL Direct je možný z www stránky 
tak UK, ako aj JLF UK. Užívatelia boli vyzvaní po
dávať pripomienky a návrhy k práci v uvedených 
databázach. V prvom štvrťroku 2002 bude prebie
hať skúšobná prevádzka aj ďalších elektronických 
informačných zdrojov z oblasti vedy, techniky a me
dicíny, ktoré boli doplnené na základe výberového 
konania. 

PhDr. L. Horáková, riadltelka KŠIS JLF UK, 
prof. MUDr. L. Plank, CSc., 1. prodekan 
a prodekan pre vedu a výskum JLF UK 

Z fakultnej nemocnice možno univerzitná 

Martinská fakultná nemocnica má záujem pretransformovať sa na Univer
zitnú nemocnicu sv. Martina. Ako informoval riaditeľ nemocnice Juraj Péč, 
univerzitné nemocnice majú v krajinách EÚ vysoký kredit. 

Na vytvorenie univerzitnej nemocnice potrebujú súhlas ministerstva zdra
votníctva, splnenie legislatívnych noriem a vypracovanie nového štatútu. Tento 
typ nemocníc, ktoré sú svetovým trendom, koncentruje najviac odborníkov 
v jednotlivých vedných odboroch, na čo má martinská nemocnica všetky 
predpoklady. Rozšírili by sa kontakty študentov lekárskej fakulty a pedagó
gov so zahraničím a vytvorili by sa lepšie možnosti pre vzdelávanie v oblasti 
najnovších medicínskych trendov. Nový manažment nemocnice, ktorý pra
cuje od októbra minulého roka, pripravuje aj nové podklady pre dodatočné 
zaradenie medzi koncové nemocnice. Práve Martin bol jedinou z fakultných 
nemocníc, ktorá medzi koncové zariadenia nepatrila. „Po vypracovaní kom
plexných podkladov požiadame ministerstvo o prehodnotenie pôvodného 
rozhodnutia," dodáva J. Péč. Za hlavný dôvod neúspechu považuje to, že 
bývalé vedenie nemocnice podcenilo proces akreditácie koncových ne
mocníc. 

Problémom ostáva relatívne vysoká prezamestnanosť, ktorú chce nemoc
nica riešiť tvrdou, ale bezbolestnou reštrikciou. Vyše tristo nadbytočných 
pracovníkov by malo postupne odchádzať prirodzenou cestou, nie plošným 
prepúšťaním. Takto by vznikol priestor pre zamestnávanie absolventov Jesse-
niovej lekárskej fakulty UK, ako aj absolventov odboru ošetrovateľstvo. Cie-
Ibm je zamestnať až 30 percent absolventov, preto aj mobilizujú v nemoc
nici všetky rezervy. Sme, 26. februára 2002 
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80 rokov Katedry etnológie na Filozofickej fakulte UK 

História národopisu n a  Filozofickej fakulte UK 
sa datuje o d  roku 1921, kedy bol založený Ná
rodopisný seminár. Týmto rokom sa zaraduje 
medzi najstaršie odbory n a  fakulte. Navyše 
významná je aj skutočnosť, že  naša fakulta ako 
prvá na území Československej republiky pos
kytovala prednášky z oblasti národopisu. 

Medzi prvé a najvýznamnejšie vedecké a pe

dagogické osobnosti patrili profesor PhDr. Ka

rel Chotek a profesor Ján Mjartan. Profesor Cho-

tek prispel do dejín vednej disciplíny svojimi 

kvalitnými prednáškami, mnohými exkurziami 

so študentmi a v neposlednom rade aj vypra

covaním a publikovaním programu vedeckého 

výskumu. 
Obnovenie prednášok národopisu n a  FIF UK 

v roku 1936 sa viaže k menu dálšieho význam

ného bádateľa - doc. Dr. Viléma Pražáka. Trid

siate roky sú nerozlučne späté s osobnosťou 

prof. Dr. Petra Bogatyriova, ktorý sa výrazne 

zaslúžil o uplatnenie funkčno-štrukturálnej me

tódy v našej vede. V medzivojnovom období sa 

nesmie zabúdať na postavu profesora Wollma-

na, ktorý bol vedúcou osobnosťou rozsiahleho 

terénneho výskumu zameraného na ľudové roz

právky. Počas druhej svetovej vojny prednášal 

na fakulte prof. PhDr. Bruno Schier a v roku 1947 

fakulta obnovila Národopisný seminár. S ním je 

spätá osobnosť PhDr. Andreja Melcheröka, CSc., 

PhDr. Rudolfa Bednárika, DrSc. a iných. Štu

denti študovali národopis už ako samostatný 

študijný odbor. 

V nasledujúcich obdobiach sa na katedre vy
striedali mnohí významní vedeckí a pedago
gickí pracovníci, ktorí študentom odovzdávali 
a odovzdávajú svoje poznatky, názory a skú
senosti a spolupodieľajú sa na odbornom i ľud
skom formovaní dalších generácií etnológov. 

Absolventi Katedry etnológie s i  80. výročie 
jej vzniku pripomenuli na stretnutí dňa 5. de
cembra 2001 na pôde FIF UK. Hostí na stret
nutí privítala doc. PhDr. Ľubica Droppová, CSc., 
a katedru a jej bývalých a súčasných pracov
níkov pozdravili dekan fakulty doc. PhDr. Ladis
lav Kiczko, CSc., prodekani prof. PhDr. Pavol Ži-
go, CSc. a prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. 

Prof. PhDr. Ján Michálek, DrSc. vo svojom prís

pevku spomenul najvýznamnejšie momenty, 

predstaviteľov a diela, ktoré sa zaslúžili o zrod 

a rozvoj etnológie na našej fakulte. O súčasnom 

stave a perspektívach hovoril vedúci katedry 

doc. PhDr. Milan Leščák, CSc. V o  svojom vstu

pe spomenul aj sekciu religionistiky a štúdium 

muzeológie, ktoré podrobnejšie priblížil PhDr. 

Ladislav Mlynka, CSc. O medzinárodnej spolu

práci na programe CEPUS informovala doc 

PhDr. Marta Botíková, CSc., a z a  najstaršiu ge

neráciu etnológov sa prihovorila PhDr. Soňa 

Kovačevičová, DrSc., bývalá absolventka a ne

skôr pracovníčka katedry. Na stretnutí vystúpili 

mnohí odborníci z vedeckých a pedagogických 

pracovísk z o  Slovenska a Čiech. Mgr. Peter 

Lovjuk, Dr., z Ústavu etnológie Filozofickej fa

kulty Univerzity Karlovej v Prahe a prof. PhDr. 

Richard Jeřábek, DrSc , z Ústavu evropské et-

nologie Filozofickej fakulty Masarykovej Univer

zity v Brne pozdravili katedru pri príležitosti jej 

jubilea a potvrdili spoluprácu v oblasti etno

lógie medzi Českou a Slovenskou republikou. 

Z a  slovenské katedry mal slovo prof. PhDr Ján 

Podolák, CSc., v súčasnosti pôsobiaci na Ka

tedre etnológie UCM v Trnave a doc. Viera Feg-

lová, CSc., zastupujúca katedru regionalistiky a 

folkloristiky UKF v Nitre. V minulosti aj v sú

časnosti zohrával pri výchove etnológov dôležitú 

úlohu Ústav etnológie SAV, ktorého pracovníci 

svojimi prednáškami významne rozširujú a obo

hacujú výučbu etnológie na našej fakulte. Pri

vítali sme preto, keď z a  Ústav etnológie SAV 

vystúpila jeho riaditelka PhDr. Gabriela Kiliáno-

vá, CSc. O slovo sa prihlásila aj riaditelka Etno

grafického múzea SNM PhDr. Mária Halmová, 

ktorá vyjadrila vdaku katedre etnológie z a  vý

chovu odborníkov - etnológov a múzejníkov 

Za Zväz slovenských múzeí odovzdala PhDr 

Iveta Zuskinová katedre pamätnú medailu. Väč

šina hostí prítomných n a  stretnutí s ú  absol

ventmi našej katedry, a tak mnohí z nich si 

s nemalou dávkou nostalgie a citu spomínali 

na roky štúdia. Pekným a dojemným darom 

katedre o d  jej absolventov bola soška Oskara 

majúca podobu Jánošíka a elegantný dakovný 

dekrét. 

Katarína Platznerova 

Aktuálne o humánnej parazitológii 
Na Lekárskej fakulte U K  v Bratislave s a  dňa 9. novembra 2001 konala celoštátna vedecko-pracovná konferencia s medzinárodnou 

účasťou „Aktuálne problémy humánnej  parazitológie" a „Klinický deň o problémoch diagnostiky a terapie toxoplazmózy".  Programové 
zameranie konťerencie, ktorú každoročne spolu s LF UK poriada Slovenská parazitologická spoločnosť SLS a organizuje Parazitologický ústav LF UK, je 
vždy prehľadom najnovších poznatkov humánnej parazitológie. 

V odbornom programe konferencie odzneli prednášky o larválnej 
toxokaróze a jej vplyve na patológiu oka (Uhlíková a Húbner, Praha) 
a o imunite matiek a potomstva pri tejto parazitóze (Reiterová a spol., 
Košice). Z epidemiologického hľadiska sú významné sledovania epidé
mie trichinelózy v komárňanskom okrese (Dubinský a spol., Košice). 
V ďalšej prednáške sa uvedení autori zaoberali diagnostikou a výsky
tom cystickej echinokokózy v populácii na Slovensku, ktorá je v posled
ných rokoch v popredí záujmu humánnych aj veterinárnych parazitoló-
gov. Problematiku diagnostickej úrovne a aktuálnosti črevných parazitóz 
v populácii Slovenska prezentovali Koňáková (Košice, Výsledky moni
torovania diagnostiky črevných parazitárnych nákaz v SR z a  rok 2000) 
a Totková a spol. (Bratislava, Niektoré príčiny zmien aktuálnej frekven
cie diagnostikovaných črevných helmintov a protozoi). Obe práce navrhli 
konkrétne postupy na riešenie situácie. 

Jareková a spol. (Bratislava) sa zaoberali problematikou prírodných 
ohnísk leptospiróz na Slovensku v období 1991 - 2000 a poukázali na 
geografické odlišnosti druhového zloženia cirkulujúcich leptospír. Jalili 
a spol. (Bratislava) analyzovali zdravotnícky dopad výskytu komárov v o  
vzťahu ku klimatickým zmenám a potvrdili nevyhnutnú spoluprácu 
Parazitologického ústavu LF UK, Zoologického ústavu Prírodovedeckej 
fakulty UK a Virologického ústavu S A V  v Bratislave. Čisláková a spol. 
(Košice) prezentovali výsledky depistáže antimikrobiálnych protilátok 
u malých prežúvavcov. Halánová a spol.(Košice) sa zaoberali možnos
ťami diagnostiky Encephalitozoon intestinalis u imunokompromitova-
ných pacientov. Aktuálnosť tejto problematiky je vysoká aj z hľadiska 
súvislosti s AIDS. 

V druhej časti konferencie v rámci „Klinického dňa o problémoch 
diagnostiky a terapie toxoplazmózy" odzneli príspevky o stále aktuálnej 

problematike toxoplazmózy. Na úvod autori Čatár a Ondriska porovnali 
minulosť a súčasnosť laboratórnej diagnostiky toxoplazmózy - najmä 
z hľadiska interpretácie výsledkov sérologických vyšetrení. Ondriska 
a spol. (Bratislava) v prednáške „Hodnota dôkazu IgE-protilátok v diag
nostike toxoplazmózy" upozornili na význam určovania IgE-protilátok me
tódou ELISA pre diagnostiku toxoplazmózy a určenie štádia akútnej to
xoplazmózy. Ondrušková a spot. (Bratislava) predniesli informáciu o očnei 
forme toxoplazmózy najmä z hľadiska jej diagnostiky a liečby. Rosalesová 
a spol. (Bratislava) uviedli predbežné výsledky štúdie sérologického 
monitoringu tehotných žien. Cieľom štúdie je vypracovať stratégiu 
prevencie kongenitálnej toxoplazmózy s legislatívne určenou povinnos
ťou pravidelného sérologického skríningu žien pred otehotnením a v te
hotnosti. 

Z obsahového zamerania konferencie a klinického dňa vyplýva úzka 
prepojenosť problematiky s inými medicínskymi odbormi a potreba spo
lupráce laboratórnych a klinických pracovísk. Aktuálnosť problematiky 
konferencie potvrdila aj diskusia odborného pléna, z ktorej vyplynul rad 
návrfiov. Z konferencie vydali Slovenská parazitologická spoločnosť a Pa
razitologický ústav LF UK v Bratislave aj zborník prednášok pod názvom 
„Aktuálne problémy humánnej parazitológie a klinicky deň o problé
moch diagnostiky a terapie toxoplazmózy" (ISBN 80-968473-1-7). Bra
tislava 2001, v ktorom sú in extenso uverejnenené všetky prednesene 
práce a ktorý môže slúžiť tiež ako odborný text v rámci aj postgraduál
neho vzdelávania. 

RNDr.  R.  Holkova,  CSc.,  
RNDr.  M. Klobušicky.  C S c  

Parazitologicky ustav L F  UK. Bratislava 
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Slovensko n a  ceste d o  Európskej únie 

V minulom čísle nášho spravodaja sme informovali o významnej zahraničnej návšteve na UK, o návšteve poslanca a spravo
dajcu Európskeho parlamentu pre Slovenskú republiku Jana Marinusa Wiersmu. Kedže pán poslanec vyslovil želanie, aby sa 
mohol počas svojej návštevy Slovenska střetnut aj so študentmi, prišiel dňa 7. decembra 2001 do Rektorskej siene UK, aby tu 
predniesol nielen závažný prejav, ale podstúpil aj živú diskusiu so študentmi UK Pri tejto príležitosti rektor UK prot. F. Devínsky 
udelil J. M. Wiersmovi Velkú pamätnú medailu UK za jeho vztah a podporu slovenským integračným snaženiam. 

Dnes prinášame text vystúpenia J. M. Wiersmu, ako aj záznam diskusie. 

Dovolte mi, aby som v úvode poďakoval z a  
udelenie univerzitného vyznamenania. A j  k e d  
u ž  nepôsobím n a  akademickej pôde, vždy j e  
pre mňa akademické ocenenie velkou cťou. 
Ďakujem. 

Rád by som objasnil niekolkými slovami, pre
čo s o m  tu a prečo si naozaj vážim, ž e  m á m  
možnosť prehovoriť k tomuto publiku. Budem 
sa snažiť byť stručný, aby sme mali príležitosť 
aj na niekolko otázok. 

Ako spravodajca Európskeho parlamentu sa 
snažím z času na čas prísť aj n a  Slovensko, 
porozprávať sa s lúdríii, s politikmi, s odborár
mi, s lúďmi z politických strán i z vlády. Pre mňa 
je však dôležitý aj kontakt s inými ľuďmi, s tými, 
ktorí tvoria slovenskú spoločnosť, a preto som 
s a  rozhodol požiadať o dovolenie vystúpiť tu. 
na vašej univerzite. Ešte dnes sa stretnem aj 
s ministrom školstva a budeme diskutovať 
o situácii vo vzdelávaní v o  vašej krajine. A j  k e d  
táto otázka nie je priamo súčasťou podmienok, 
ktoré Slovensko musí splniť, aby sa mohlo stať 
členom Európskej únie, myslím si, že pre bu
dúcnosť tohto štátu - a budúcnosť tohto štátu 
bude v Európskej únii - je vzdelávanie a úloha 
mladej generácie veľmi dôležité, pretože mladí 
llidia sú hybnou silou členstva v Európskej únii. 
Nikdy nezabudnem n a  to, ako som v súvislosti 
s volbami v roku 1998 veľmi často prichádzal 
na Slovensko, v bratislavských kaviarňach s o m  
diskutoval s mladými ľuďmi - rozprávali sme sa 
o budúcnosti, o ich očakávaniach vzhľadom na 
budúce členstvo Slovenska v Európskej únii. Na 
to nikdy nezabudnem. 

Keď som na univerzite, ktorá nesie velké me
no J. A. Komenského, vyvstáva pred nami v svo
jej celistvosti otázka európskej tradície. Myslím 
si, že jedným z najdôležitejších prvkov spolu
práce v rámci Európskej únie je aj úcta k na
šim spoločným dejinám, našim spoločným kul
túrnym dejinám, spoločným vedeckým dejinám. 
V mojej krajine je slávnou osobnosťou Eraz-
mus, u vás je to Komenský. Obaja sú súčasťou 
veľmi dôležitej tradície, s ú  základom hodnôt, 
ktoré stále ešte uznávame. Domnievam sa, že  
hodnoty, n a  ktorých je postavená Európska 
únia, by mali  byť aj  hodnotami Slovenska 
a ostatných krajín v tomto regióne. Takže keď 
hovorím o európskej tradícii, otázka hodnôt s a  
javí ako veľmi dôležitá a pri podporovaní tejto 
tradície a týchto hodnôt práve univerzity môžu 
zohrávať významnú úlohu. Univerzity sú tiež pô
dou, kde vznikajú nové idey, kde ľudia disku
tujú, rodia sa nové návrhy a dúťam, že  v rámci 
európskej spolupráce tieto idey budú univer
zity stále viac rozpracovávat, vymieňať si poz
natky z výskumu, vymieňať si nielen učiteľov, ale 
aj študentov. Našťastie Európska únia m á  mno
ho programov, ktoré napomáhajú týmto vý
menám. V Holandsku je celkom bežné, že  ak 
študujete na vysokej škole alebo univerzite, tak 
niekolko mesiacov a možno i rokov strávite v za
hraničí, aby ste spoznali iné aspekty aoblati  
Európy. Dôležitým prvkom celej činnosti, ktorej 
sme súčasťou, je veda, kde sa neustále sna
žíme posúvať hranice. Hranice medzi nami, ale 

aj hranice medzi inštitúciami, ľuďmi a štátmi. 
Myslím si, že posúvať tieto hranice, odstra
ňovať ich a podporovať vzájomnú spoluprácu, 
je jednou z najdôležitejších úloh Európskej únie. 

Osobne sa intenzívne zapájam do diskusií 
o nových, budúcich hraniciach. Teraz sa odstra
ňujú hranice medzi Slovenskom a Európskou 
úniou, ale zároveň vzniknú nové hranice na vý
chode. A musíme sa už vopred zamýšľat nad 
tým, ako žit bez hraníc, ako sa vyhnúť tomu. 
aby sa tieto nové hranice nestali nepreko
nateľnou prekážkou medzi E Ú  a ostatnými 
štátmi mimo Európskej únie. Samozrejme, v o  
vašom prípade mám špecificky na mysli Ukra
jinu. Tí, ktorí teraz odstraňujú hranice v rámci 
Európy, v regióne kandidátskych štátov, by tiež 
mali pracovať na otázke nových hraníc, ktoré 
vzniknú po plánovanom rozšírení Európskej únie 
Myslím si preto, že  otázka hraníc je nesmierne 
dôležitá práve tak, ako aj otázka hodnôt Ľudia 
si niekedy myslia, že  Európska únia je len spo
ločný trh, akási kapitalistická organizácia Čias
točne to tak je, ale vyvinula sa aj na organizá
ciu, ktorá m á  spoločnú zahraničnú politiku, spo
ločnú menu, ktorá s a  stane veľmi konkrétnou, 
keď budeme mať euro v o  vreckách Ale je to a| 
spoločenstvo, ktoré m á  spoločnú politiku pre 
oblasť vnútra a spravodlivosti, ktoré bojuje z a  
ľudské práva a bráni demokraciu v mnohých 
častiach sveta. Je aj najdôležitejším prispievate
ľom OSN, je tiež úniou, ktorá pomáha a aktívne 
podporuje menej rozvinuté štáty Musíte si uve
domiť, že keď s a  stanete členom Európskej 
únie, stanete s a  členom niečoho, čo je viac 
než len trh so spoločnou menou. Som velký 
optimista ohľadne šancí Slovenska stať sa čle
nom Európskej únie. Pred návštevou Univerzity 
som sa stretol so štátnym tajomníkom Figeľom 
a hovorili sme spolu o súčasnej situácii. Vždy 
chválim Slovensko z a  to, že  je také flexibilné 
atak  rýchlo dobieha ostatné štáty, ktoré skôr 
začali rokovať o vstupe d o  EÚ. Vieme, že  do 
r. 1998 v tomto štáte boli isté politické problémy, 
z dôvodu ktorých EÚ nemohla začať rokovania. 
Ale po  r. 1998 sa veci rýchlo zmenili. Je veľmi 
dobrým znamením, že pred niekolkými týždňa
mi Európska komisia pripustila, že dve skupiny 
rokujúce o členstve, luxemburgská a neskoršia 
helsinská, s a  viac-menej zlúčili a Slovensko je 
n a  tej istej úrovni ako Česká republika, Maďar
sko a Poľsko. Domnievam sa, že je to významný 
úspech tejto vlády a samozrejme aj tohto štátu, 
lebo ľudia musia niečo zaplatiť v o  forme refo
riem, znižovania rozpočtu, ktoré sú potrebné 
pre úspešný vstup do EÚ. Do nadchádzajúce
ho roku samozrejme zostáva ešte veľa otázok, 
no v uplynulých pár rokoch vláda, podporovaná 
parlamentom, bola schopná prekonať veľa prob
lémov, preto som optimista a myslím si, že zo
stávajúce otázky, týkajúce sa pristúpenia Slo
venska do EÚ, sa vyriešia. Tento optimizmus 
vychádza aj z toho, že všetky politické strany 
v tomto štáte sú z a  členstvo v Európskej únii. 
V súčasnosti tu nepôsobia žiadne velké strany, 
ktoré by boli proti členstvu, takže tu teraz vlád
ne velká podpora prístupovému procesu. A vy
zývam všetky politické strany, aj tie v opozícii, 

aby v nadchádzajúcom polroku podporili túto 
vládu, aby mohla ukončiť rokovania o vstupe. 
Samozrejme, že  Európsky parlament bude sta
rostlivo kontrolovať výsledky rokovaní. Podľa 
zmlúv o Európskej únii máme vysloviť súhlas 
s každým novým členom. A j  v prípade Slovenska, 
ak vláda podpíše dohodu s Európskou úniou, 
musí byť táto najskôr predložená Európskemu 
parlamentu a ten sa vyjadrí, či áno alebo nie 
Je to velká zodpovednosť a pristupujeme k nej 
so všetkou vážnosťou. A verte mi, že v tomto 
procese plne zohľadníme záujmy vášho štátu, 
záujmy Slovenska. V Európskej únii zastupujem 
však aj voličov, nie som poslancom slovenské
ho, ale Európskeho parlamentu A musím až do 
konca zostať objektívny, aby som mohol pres
vedčiť svojich voličov, svojich občanov o tom. 
že  Slovensko by sa malo stať členom Európ
skej únie. Takže je to veľmi závažný proces 
s veľmi závažným finále. Ale ako som povedal, 
som optimista a verím, že k tomu dôjde Musíte 
však mat na pamäti, že aj v nadchádzajúcich 
mesiacoch zostaneme kritickí, budeme ďalej 
klásť otázky, obzvlášť pánovi Figeľovi, ale aj 
vláde o tom, ako sa veci vyvíjajú Budeme sle
dovať, ako ste preniesli pravidlá Európskej únie 
do slovenskej legislatívy, ale aj to. ako je váš 
štát schopný implementovat ich do života. Le 
bo jedna vec je zmeniť zákony, čo je relatívne 
jednoduché, ale druhá vec je, aby ich ľudia 
realizovali, aby bola vyškolená štátna správa 
a pod A to je práve dôležitou úlohou Európske
ho parlamentu kontrolovať kvalitu implemen 
tácie. 

Rok 2002 bude pre váš štát veľmi zaujímavý 
V septembri sa konajú volby, ktoré budú aj 
dôležitým prvkom celého procesu Dúfam, že 
tieto volby ukážu, že velká väčšina obyvateľstva 
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Slovenska je z a  členstvo v Európskej únii, a že 
táto otázka bude tiež v ý z n a m n o u  súčasťou 
predvolebnej kampane. Dúfam, že výsledok vo
lieb neprinesie blokovanie vstupu do Európ
skej únie, pretože po volbách čakajú na tento 
štát velké ceny. Jednou z nich je členstvo v E Ú  
a som si istý, že v tom istom balíku sa po praž
skom summite v roku 2002 stanete aj členom 
NATO. Je preto veľmi dôležité, aby sa volieb 
zúčastnilo čo najviac ľudí. Trochu m a  sklamala 
nízka účasť voličov v regionálnych volbách, to 
by s a  nemalo opakovať, pretože 26 % je veľmi 
málo a pamätám sa, akí šťastní sme boli v roku 
1998, keď účasť voličov predstavovala 85 %. 
Myslím si, že každý z vás, čo ste tu, by sa mal 
zasadzovať z a  dobrú účasť voličov v o  volbách 
v roku 2002, pretože najviac z členstva v E Ú  
vyťaží práve mladá generácia. Staršia generácia 
možno ťažšie ocení výhody plynúce z členstva 
v EÚ, pretože potrvá niekolko rokov, kým budú 
pre Slovákov výhody zreteľné v o  všetkých 
oblastiach. Vás. mladých, ešte len čaká obrov
ská budúcnosť, pre vás bude členstvo v E Ú  zna
menať úplne nový svet, v ktorom sa môžete 
rozvíjať ako ľudia, ako Slováci, ako študenti, vý
skumní pracovníci a pod. A to je cesta vpred. 

DISKUSIA 

• Otázka: 

V blízkej budúcnosti bude Slovensko rokovať 
0 životnom prostredí. Aké má Slovensko šance 
uzatvoriť túto kapitolu a čo by mohlo byť pre
kážkou pri jej uzatváram? 

Odpoveď J. M. Wiersmu: 

Životné prostredie je všade komplikovanou 
kapitolou. Podľa môjho názoru je to veľmi výz
namná kapitola, pretože životné prostredie je 
pre občanov súčasnej EÚ, a predpokladám, že  
1 pre vás, veľmi dôležité. Starý systém vám za
nechal obrovské dedičstvo environmentálnych 
škôd. Ale aj nástup spotrebiteľskej spoločnosti, 
rozvinutie trhového systému, pripája k starým 
environmentálnym problémom nové, ako na
príklad preťaženú dopravu, príliš veľa áut a pod. 
Tí, ktorí v rámci Európskej únie zodpovedajú z a  
rokovania, si musia byť vedomí týchto obrov
ských problémov. Opakujem, nie je to len slo
venský problém, je to problém mnohých dal
ších krajín. Konkrétnejšie, v EÚ máme určité 
pravidlá týkajúce sa životného prostredia, ako 
napr. nakladanie s odpadom, jeho likvidácia 
a pod., ktoré majú v tejto oblasti zabezpečiť rov

naké podmienky pre všetky kandidátske kra
jiny, čo je veľmi dôležité. Pretože ak by sa ne
musela platiť environmentálna daň v Španiel
sku, ale v Holandsku áno, firmy by mohli prejsť 
do Španielska a potom my, v Holandsku, by 
sme boli nútení zrušiť environmentálnu ochra
nu, a to je neprijateľné. Ak sme sa chceli vy
hnúť takejto nespravodlivej súťaži medzi rôznymi 
regiónmi v EÚ, museli sme zaviesť environmen
tálnu legislatívu. Kedže aj vy budete súčasťou 
spoločného trhu, budete musieť v oblasti život
ného prostredia prijať tieto nariadenia. Vieme 
však, že  jedna vec je prijať pravidlá a zaviesť 
potrebnú legislatívu, druhá vec je zrealizovať 
nevyhnutné investície, ktoré vyžadujú obrov
ské finančné prostriedky. Na splnení nariadení 
Európskej únie predstavujú celkové investície 
z a  všetky kandidátske krajiny okolo 120 miliárd 
eur, a to je obrovská suma. Nemôžeme o d  
kandidátskych krajín, od nových členských štá
tov očakávať, že  by zrealizovali takéto inves
tície v priebehu jedného či dvoch rokov - k to
m u  je potrebné prijať prechodný systém, čo 
Európsky parlament akceptuje. Otázkou je, či 
pán Figeí žiada 9 rokov alebo 50 rokov. Na
príklad Poliaci žiadali 50-ročné prechodné obdo
bie a teraz túto lehotu redukujú. A znovu by 
som chcel povedať, že pri flexibilnosti a otvo
renosti vašej vlády si myslím, že  je v tejto 
oblasti možné nájsť riešenia. Slovensko je men
šia krajina než Poľsko, takže ste flexibilnejší 
a môžete tiež rýchlejšie konať. V súvislosti s nie
ktorými otázkami v kapitole o životnom pros
tredí nebudeme proti prechodným obdobiam, 
hlavne v o  vzťahu k investíciám. Na druhej stra
ne je si treba uvedomiť, že na otvorenom trhu, 
kde chcete mať spravodlivú hospodársku sú
ťaž a pritom tiež chrániť životné prostredie, je 
potrebné mat základný súbor pravidiel, ktoré 
sa vzťahujú rovnako na všetky štáty. Osobne 
som z a  to, teraz hovorim za seba, nie z a  Eu
rópsku úniu, aby viac peňazí dostali nové člen
ské štáty EÚ, hlavne na investície do životného 
prostredia, pretože je to výhodné aj pre nás: 
jedno euro vynaložené na ochranu životného 
prostredia na Slovensku má oveľa väčší efekt, 
než jedno euro vynaložené na ochranu život
ného prostredia v Holandsku, ktoré v tejto oblas
ti už veľa urobilo. Možno by sme mali viac in
vestovať, aj nad rámec existujúcich fondov, aby 
sa tieto investície zrealizovali čo najrýchlejšie. 

• Otázka: 

Už ste trochu hovorili o parlamentných voľ
bách v roku 2002. Chcel by som vedieť či by 

mohla nevhodná vláda, resp. vládna koalícia, 
zastaviť či zmraziť integračné ambície Sloven
ska. Je to dosť neformálna otázka, ale myslím 
si, že to zaujíma mnohých ľudí na Slovensku. 

Odpoved J. M. Wiersmu: 

Bol by som poriadne nahnevaný, ak by nová 
vláda zablokovala prístupový proces, pretože 
potom by celá moja práca bola n a  nič. Taktiež 
by som bol nahnevaný, ak by výsledky volieb 
viedli k prerušeniu rokovaní, alebo by ste sa 
nestali členom NATO, čo je pre tento štát tiež 
veľmi dôležité. Volby sú však vnútroštátnou 
záležitosťou, je teda na slovenských občanoch 
aby si vybrali oni - nie ja. A musím byt opatrný 
aby som nebol politikom z Bruselu, ktorý vám 
hovorí, ako voliť. T o  je druhá poznámka Tretia 
moja poznámka je, že  musí byť jasné, že  
zopakovanie vlády, ktorá tu bola pred rokom 
1998, vytvorí problémy Teda taký druh vlády 
s takými politikmi a problémami, ktoré vtedy 
vytvorili. Som však presvedčený, že  slovenskí 
občania nedopustia, aby sa to opát stalo, a že 
bude možné po voľbách vytvoriť koalíciu, ktorá 
ukončí prístupové práce v súvislosti s E Ú  aj 
s NATO, teda to, čomu hovorfme finále V tomto 
smere som optimista, pretože teraz tu nie je 
žiadna väčšinová strana a ani po  volbách žiad
na strana nebude mať absolútnu väčšinu Vte
dy sa dá vždy vytvoriť koalícia, ktorá ukonč 
prácu. Bolo by dobré, keby to urobila súčasná 
koalícia, pretože veľa do toho investovala a tým 
že vykonala všetku túto prácu, zobrala na seba 
velkú mieru rizika. A nie sú v nej strany s naj
väčšou podporou voličov. Takáto istá situácia 
bola v Madarsku či Poľsku, nie ste v o  výni
močnej situácii Dúfam a som presvedčený, že 
sa vytvorí koalícia, ktorá nebude taká ako pred 
rokom 1998, ale koalícia schopná finalizovaf 
práce. Myslím, že  by ste mali byť optimisti 
Často formulujete svoje postoje v strachu, že 
sa vráti o n  či ona. Chodte z a  svojimi ciefmi, z a  
svojimi ideami, nedefinujte sa vždy len podľa 
svojich odporcov alebo z o  strachu z niečoho 
čo sa stalo v minulosti. Slovensko sa zmenilo 
a z a  posledných pár rokov vyspelo. 

• Otázka: 

Európska únia je známa svojím demokra
tickým deficitom. Spomenuli ste nízku účasť 
slovenských voličov na volbách do VÚC, ale 
takisto volby do Európskeho parlamentu sú zná
me veľmi nízkou účasťou. Zaujímal by ma Váš 
názor alebo Váš koment ako člena Európskeho 
parlamentu na demokratický deficit v Európskej 
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únii a takisto, či si myslíte, že vstup nových stře
do a východoeurópskych krajín môže na tomto 
niečo zmeniť, pokiaľ ide o inštitucionálnu štruk
túru a o prehĺbenie zodpovednosti a transpa
rentnosti. 

Odpoveď J. M. Wiersmu: 

Vyjadril som sa k regionálnym volbám preto, 
pretože som bol sklamaný nízkou 26 percent
nou účasťou voličov. Po prvýkrát tu ľudia mali 
možnosť voliť v regionálnych volbách. Podľa 
skúsenosti z môjho štátu viem, že v demo
kratickej štruktúre štátu je regionálna úroveň 
dôležitá. Máte samozrejme pravdu, že aj v eu
rópskych volbách alebo, keď hovoríme o tejto 
téme, tak v miestnych volbách v Holandsku 
máme problém s nízkou účasťou voličov. Jed
nak to vyplýva z toho, že ľudí viac zaujíma to, 
čo sa deje na celoštátnej úrovni. Tiež médiá 
venujú väčšiu pozornosť celoštátnej politike 
a prvok moci je najdôležitejší práve na celo
štátnej úrovni, kde ľudia sledujú zápas o moc 
a môžu hlasovať za stranu, ktorá môže získať 
moc. Je pravda, že toto neexistuje na regionál
nej či miestnej úrovni, a ani  na európskej 
úrovni. Vzhľadom n a  stavbu Európskej únie 
neexistuje tu viditeľný boj medzi určitými po
litickými stranami alebo medzi vládou a parla
mentom. Takže tento prvok tu chýba. Po druhé, 
pre mnohých občanov sa Európa javí ako nie
čo veľmi vzdialené od ich vlastného života, a to 
je tiež jedna z príčin nízkej účasti vo volbách 
do Európskeho parlamentu. S tým samozrej
me nemôžeme byť spokojní. Keď hovoríme 
o situácii na Slovensku, a ja naozaj dúfam, že 
regionálne orgány si budú plniť svoju funkciu 
a ľuďom v regiónoch preukážu svoju opodstat
nenosť, potom v budúcich regionálnych voľ
bách možno očakávať vyššiu účasť voličov, 
pretože regionálne orgány musia odviesť množ
stvo dôležitej práce. Stačí sa len pozrieť na 
úlohy, ktorú budú plnit pri implementácii eu
rópskej regionálnej politiky. A to isté sa týka 
Európskeho parlamentu. Musíme usilovnejšie 
pracovať, aby sme boli viditeľnejší. Očakávame 
velkú diskusiu v súvislosti so zmenou obsa
denia funkcie predsedu Európskeho parlamen
tu, a to bude tiež príležitosť hovoriť o obraze 
tejto inštitúcie vo verejnosti. Takže to je jeden 
aspekt. Tiež nemôžeme každý týždeň rušiť Eu
rópsku komisiu, potom by sme boli veľmi vi
diteľní a v Európskej únii by nastal chaos. Ak 
by sme teraz zrušili Európsku komisiu, nemohli 
by ste sa stať členom EÚ na budúci rok. Potom 
by sa Európska únia dostala do polročného 
sklzu. Najmocnejší nástroj, ktorý máme, je zru
šiť každodennú exekutívu. Urobili sme to raz, 
v roku 1999 a treba postupovať opatrne. Na 
druhej strane si myslím, že sa priebežne posil
ňujú právomoci Európskeho parlamentu. Dom
nievam sa tiež, že je dôležité, aby aj ľudia v tom
to štáte - a vaša vláda a pán Figeľ tak aj 
postupujú - diskutovali o budúcnosti Európy 
a o budúcej úlohe Európskeho parlamentu, aby 
sme sa dopracovali k situácii, kedy je oveľa 
jasnejšie, kto a z a  č o  zodpovedá. Osobne 
podporujem existenciu Európskeho parlamen
tu pozostávajúceho z politických skupín, schop
ných vytvoriť koalíciu a podporovať Európsku 
komisiu, ktorá vykonáva každodennú exeku
tívou EÚ. Takže by parlament a komisia mali 
priamy vzťah v každodennej politike. Jedinou 
úlohou členských štátov je zabezpečiť, aby 
Európsky parlament v spojení s Európskou ko
misiou neodobrali členským štátom príliš veľa 
právomocí. Aby sa dosiahla jasná delba úloh -
čo patrí národným vládam a čo Európe, čím sa 
má zaoberať Brusel, a čo majú riešiť členské 
štáty na národnej úrovni. Mali by sme sa snažiť 
dopracovať sa k takému modelu, ktorý by bol 
transparentný aj pre občanov. V súčasnosti sa 

v rámci Európskeho parlamentu vedú medzi 
politickými skupinami interné diskusie, musíme 
sa však dohodnúť aj s Radou ministrov alebo 
Európskou komisiou, a to vytvára akúsi netran
sparentnú situáciu. Máte absolútne pravdu 
a právo vyjadriť sa k deficitu demokracie v Eu
rópskej únii. A dúfam, že až raz bude Sloven
sko členom EÚ, tiež sa zúčastníte diskusie, 
pretože v Európskom parlamente budú aj vaši 
poslanci. 

• Otázka: 

V súvislosti s prechodom na jednotnú európ
sku menu euro by som sa chcel opýtať, či jed
ným z efektov zavedenia tejto meny bude aj 
vyrovnávanie cenových rozdielov najprv v rámci 
EÚ a po rozšírení Európskej únie, či to urýchli 
vyrovnávanie cenových rozdielov a aj miezd me
dzi kandidátskymi krajinami a terajšími členmi 
Európskej únie. 

Odpoveď J. M. Wiersmu: 

Možno cenové rozdiely, ale nie príjmové roz
diely. V januári budúceho roku budem musieť 
zahodiť všetky svoje marky, belgické franky, ho
landské guldeny, pretože dostanem euro. Bude 
to mať samozrejme účinok na cenové hladiny 
v krajinách euro-zóny, okrem Británie, Dánska 
a Švédska, ktoré nie sú teraz jej súčasťou, ale 
som si istý. že do nej vstúpia neskôr. Bude to 
mať účinok, lebo ľudia budú môcť oveľa jedno
duchšie porovnávať cenu benzínu v Holandsku 
alebo v Belgicku, alebo ceny hotelov, potravín, 
nápojov, poistiek a pod. Kedže ide o velký trh. 
prejaví sa vyrovnávací účinok smerom nadol 
pretože bude väčšia konkurencia. Nové člen
ské štáty vstúpia do euro-zóny po pri|atí o nie-
kolko rokov neskôr a bude to mať na nich ten 
istý účinok. Nemyslím si však. že ceny okamžite 
stúpnu na úroveň cien, ktoré máme v Amster 
dame, pretože sa musí zohľadňovať rozdiel 
v príjmoch medzi novými a staršími členskými 
štátmi EÚ. A tento rozdiel sa udrží istú dobu. 
Veľa sa špekuluje, či napríklad v prípade Slo
venska to bude trvať 20 rokov, kým sa vyrovná 
tento rozdiel. Myslím si, že sa vám to podarí 
skôr. Je to však realita, ktorú musíte vziať do 
úvahy. Takže pokiaľ existuje rozdiel v príjmoch, 
budú pretrvávať aj cenové rozdiely medzi Slo
venskom a Holandskom. Často o tom disku
tujem aj v Holandsku, kde sa ľudia cítia ohro
zení ekonomikami kandidátskych štátov. Vždy 
poukážem na to, že HDP Holandska je taký 
velký ako HDP všetkých kandidátskych krajín 
spolu. A to vám naznačuje, ako sme bohatí, 
aký rozdiel sa bude musieť preklenúť. T o  si vy
žiada čas, ale opakujem, že ma to veľmi ne
znepokojuje. Pri zmenšovaní tohto rozdielu tre
ba neustále vyvíjať tlak. Je totiž dôležité, aby sa 
zvýšili príjmy vašich štátov, lebo len vtedy si 
budete môcť dovoliť platiť viac na sociálne za
bezpečenie alebo zlepšiť váš systém zdravot
níctva. Je to totiž prepojené s tým, koIVo za
rábate. Myslím si, že keď dostanete prostriedky 
z fondov EÚ - regionálne fondy, kohézne fon
dy, kultúrne fondy, bude to mať na vašu eko
nomiku ďalší pozitívny účinok. Niektoré štáty, 
ako napríklad Írsko, dokázali z toho veľa vy
ťažiť. A Slovensko by tiež mohlo veľmi dobre 
využiť pomoc, ktorú dostane z Európskej únie, 
keď sa stane jej členom. 

• Otázka: 

Medzivládna konferencia v Nice v roku 2000 
odsúhlasila súbor reforiem týkajúcich sa Európ
skeho parlamentu. Prijali sa dve rozhodnutia. 
Prvé o rozdelení kresiel v Európskom parla
mente a druhé o posilnení jeho inštitucionálnej 
úlohy. Čo sa týka rozdelenia kresiel, bolo roz
hodnuté, že Slovensko ich dostane 13. Došlo 
tu však k istej diskriminácii Českej republiky 

a Madárska, lebo dostali len 20 kresiel v po
rovnaní s Gréckom, Portugalskom a Belgickom, 
ktoré dostalo 22 kresiel, aj keď sú z hľadiska 
velkosti tieto štáty porovnateľné. Chcela by som 
poznať Váš názor na tieto reformy a či tento 
výsledok možno zmeniť. Moja druhá otázka sa 
týka úlohy Európskeho parlamentu. Európsky 
parlament dostal rovnaké postavenie pred Eu
rópskym súdnym dvorom, ale jeho úloha v le
gislatívnom procese nebola zohľadnená, lebo 
proces spolurozhodovania nebol uznaný ako 
rovnocenný voči väčšinovému hlasovaniu v rade 
Chcela by som sa dozvedieť Váš názor na tieto 
dva aspekty reforiem. 

Odpoveď J. M. Wiersmu: 

Takže otázka má dve časti, prvá sa týka poč
tu kresiel a druhá našej právomoci v oblasti 
legislatívy Čo sa týka počtu kresiel to nebola 
vec Európskeho parlamentu, o tomto rozhodla 
rada v rámci medzivládnej konferencie. Je to 
jedna z tých zvláštnych stránok demokracie 
v Európskej únii, kedy Európsky parlament nie 
je zapojený do zmien zmlúv o EÚ. Len vtedy sa 
konzultuje s Európskym parlamentom, keď sa 
do zmluvy pripája nové meno. napríklad Sloven 
ska. A to tiež chceme samozrejme zmeniť Pre 
tože je zvláštne, že sme parlamentná inštitúcia, 
ale nemáme právomoci v súvislosti so zmenou 
zmluvy o ustanovení organizácie, ktorej sme 
parlamentom Čo sa týka počtu kresiel, vždy 
treba nájsť istý kompromis Vy dostanete 13 kre 
siel. myslím, že Holandsko bude mať 26 kre 
siel. ale Holandsko má trikrát viac obyvatefov 
ako vy. Takže je potrebné dohodnúť sa. do
siahnuť istú vyváženosť a pokusit sa o to. aby 
počet kresiel nejakým spôsobom odrážal po
čet obyvatefov daného štátu Najlepšie by bo
lo. keby sme mali napriVlad jedného poslanca 
Európskeho parlamentu rva každých 50 ttsč 
obyvatefov Potom by sme však mak parta 
ment s obrovským počtom poslancov, a to by 
nefungovalo. Pozrite sa, my tiež prídeme o päť 
kresiel, možno v rámci rozširovania stratím kres
lo aj ja, ale to musím akceptovať, pretože sa 
v Európskom parlamente musí vytvoriť viac kre
siel pre poslancov z kandidátskych krajín bez 
toho, aby sa parlament príliš nerozrástol. Staré 
členské štáty sa budú musieť vzdať istého poč
tu kresiel - štyroch, piatich alebo šiestich, ako 
je tomu v prípade Holandska. A teraz k téme 
spolurozhodovania a inštitucionálnej reformy 
Je to prirodzený proces, ak Európsky parla
ment dostáva stále viac právomocí pri spolu
rozhodovaní. Na druhej strane tieto právomoci 
sú obmedzené na isté oblasti Spolurozhodo-
vaciu právomoc nemáme v oblasti zahraničnej 
politiky, spravodlivosti a vnútra. Postupom ča
su sa to však zmení. A kedže budeme mať viac 
členských štátov, rozrastie sa aj väčšinové hla
sovanie a potom nastane aj automatický tlak 
na zintenzívnenie procesu spolurozhodovania 
Napríklad minulý týždeň som sa podieľal na 
prijímaní legislatívy s cieľom zvýšiť bezpečnosť 
letísk. Prijali sme stanovisko, ktoré sa neveľmi 
páčilo Rade ministrov. Teraz budeme znovu ro
kovať. Ak Rada navrhne niečo, čo sa nám ne
bude páčiť, neschválime to. Ide o to, že proces 
spolurozhodovania sa aplikuje v mnohých oblas
tiach, ktoré nie sú veľmi viditeľné. Parlament 
chce mat viac právomoci aj v o  viditeľných 
oblastiach, napr v oblasti rozpc>čtu. pretože stá 
le existujú časti rozpočtu, vrátane poľnohos
podárstva, kde Európsky parlament nemá také 
isté právomoci ako rada Ale je to priebežný 
proces. Som optimista, pretože pôsobím v Eu
rópskom parlamente sedem a pol roka a vi
dím, že právomoci Európskeho parlamentu 
neustále narastajú. 

(Preklad z audlonahrávky pre tlač upravila 
J. Hinnerová) 
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Počet študentov 
poberajúcich sociálne štipendiá stúpa 

Po nadobudnutí platnosti novely vyhlášky o poskytovaní štipendií 
študentom vysokých škôl č. 471 /2000 Z.z. (platí od 1. 1. 2001) zisťovalo 
Pedagogické oddelenie RUK, kolko študentov na jednotlivých fakultách 
UK poberá sociálne štipendium. Porovnanie počtu štipendií poskytnutých 
k 15. 3. 2001 a 31. 12. 2001 ukázalo výrazný nárast počtu študentov, ktorí 
poberajú sociálne štipendiá. 

Osobitný význam nadobúdajú informácie o počte vyplatených štipendií 
v súvislosti s očakávanou novelou vyhlášky o poskytovaní štipendií študen
tom vysokých škôl. Horná hranica mesačného príjmu na 1 člena okruhu 
spoločne posudzovaných osôb, a to 3 000,- Sk, sa zdá byf nízka. Je zrej
mé, že zvýšením tejto hranice výrazne stúpne počet tých, ktorým vznikne 
nárok na sociálne štipendium. 

Aktuálny počet študentov poberajúcich sociálne štipendium 
k 31.12.  2001 

Rozdelenie podľa výšky štipendia 

Fakulta 
Počet 

štipendií 
Celkom 

Počet pobera|úc!ch 
Fakulta 

Počet 
štipendií 
Celkom 

1 500 Sk 1 000 Sk 500 Sk 

LF 68 45 11 12 
J L F  39 22 8 9 
FAF 42 16 11 15 
FIF 91 44 30 17 
PRAF 29 14 8 7 
PRIF 118 66 25 27 
FMFI 63 40 15 8 
PDF 111 56 22 33 
FTVŠ 17 9 5 3 
FM 2 1 1 
RKCMBF 124 58 37 29 
EBF 18 9 6 3 
S p o l u  722 379 179 164 

Porovnanie počtu študentov poberajúcich sociálne štipendium 
k 15. 3. 2001 a 31. 12. 2001 

podľa jednotlivých fakúlt UK 

počet počet 
Fakulta stipendií štipendií 

k 15. 3. 2001 k 31.12. 2001 

LF 36 68 
J L F  15 39 
FAF 16 42 
FIF 49 91 
P R A F  26 29 
PRIF 44 118 
FMFI 45 63 
PDF 73 111 
FTVŠ 15 17 
FM 4 2 
C M B F  111 124 
E B F  7 18 

spolu 441 722 

podľa výšky štipenia 

Počet štlp. 
Celkom 

počet poberajúcich Počet štlp. 
Celkom 1 500 Sk 1 ООО Sk 500 Sk 

k 15.3. 2001 441 298 98 45 
k 31.12. 2001 722 379 179 164 

Vzdelávacia nadácia Jana Husa 
ponúka 

Program Cursus innovati 
Vzdelávacia nadácia Jana Husa (VNJH) prijíma žiadosti do programu 

Cursus innovati, dlhodobého programu podpory inovácie výučby a zvy
šovania kvalifikácie učiteľov na vysokých školách 

Oblasti podpory humanitné, spoločenské a príbuzné vedy (prtontné 
oblasti sú filozofia, sociológia, logika, história, politológia, kulturológia, 
religionistika, rodové štúdiá, filológia, sociálna práca, pedagogika (mul-
tikultúrna výchova), andragogika, právo, mediálne štúdiá, žurnalistika 
a európske štúdia). VNJH uprednostňuje projekty, ktoré sa vyznačujú 
inovátorstvom, originalitou a majú trvalý dopad. 

Uzávierka: 
Prvé grantové kola 19. apríla 2002, 
zasadanie programovej rady 25. mája 2002. 
Druhé grantové kolo: 30. septembra 2002, 
zasadanie programovej rady 9. novembra 2002 
Podporiť sa nemôžu aktivity realizované pred termínom zasadania prog

ramovej rady. 
Pred podaním žiadosti je vhodné konzultovať projekt s koordinátorom 

programu. 

HESP - Higher Education Support Programme 
Spoločný program Nadácie otvorenej spoločnosti -
Open Society Foundation a Vzdelávacej nadácie Jana Husa 

Vzdelávacia nadácia Jana Husa prijíma prihlášky na HESP 2002 (Highei 
Education Support Programme, spoločný program NOS - OSF a VNJH). 
zameraný na podporu a rozvoj vyššieho vzdelávania 

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

riadenie vzdelávacích inštitúcií, 
1, Občianska spoločnosť: filantropické štúdia, ľudské práva, 

nacionalizmus, menšiny, sociálna politika, gender studies 
2. Európska integrácia 

Podporované aktivity. Prednášky, semináre, workshopy, aktivity vedú
ce k skvalitneniu výučby. V rámci programu sú  uprednostňované pro
jekty s priamym dopadom na systémové zmeny vo vyššom vzděláván; 
a projekty, ktoré majú medziinštitucionálny charakter. 

Aktivity, ktoré program nepodporuje-. Výskumné projekty, individuálne 
štúdium v zahraničí, komerčné a reprezentatívne aktivity vysokých škôl 
hradenie investičných nákladov, nákup technického a kancelárskeho vy
bavenia, mzdy pracovníkov organizácie predkladajúce) projekt, spätné 
financovanie projektov realizovaných pred zasadaním grantovej komisie 
programu. 

Uzávierka: 
Prvé grantové kolo. 15. apríla 2002, 
zasadanie grantovej komisie 15. mája 2002 
Druhé grantové kolo 31. októbra 2002, 
zasadanie grantovej komisie 4. decembra 2002 
Pred podaním žiadosti je vhodné konzultovať projekt s koordinátorom 

programu. 

Formuláre získate na http://www.vnjh.sk/ alebo na adrese: 
Martina Šebestová 
Vzdelávacia nadácia Jana Husa 
Palisády 39 
P.O.Box 313 
810 00 Bratislava 
tel/fax. 02 - 54 64 92 03, e-mail: sebestova@vnjh.sk 

M. Kriška a kolektív: MEMORIX KLINICKEJ FARMAKOLOGIE 
Slovak Academic Press, Bratislava 2002, 880 s. 

V poslednej dobe sa diskutuje o budúcnosti knihy ako zdroji 
informácií. Prieskum medzi lekármi na Slovensku jednoznačne 
ukázal, že monografická literatúra patrí u nás k základným zdrojom poznat
kov. Tento úvod k recenzii má priblížiť snahu editora a kolektívu autorov 
nájsť najvhodnejšiu formu pre poskytnutie up to date informácii z klinickej 
farmakológie. A treba povedať, že autori dokonale využili priestor a mož
nosti „memorixov" a precízne a účelne zabudovali do ich štruktúry najnov
šie poznatky z oblasti všeobecnej a špeciálnej klinickej farmakológie. Me-
morix klinickej farmakológie je konceptom klinickej farmakológie, bez ktorej 
sa súčasná medicína nemôže zaobísť. V o  všeobecnej časti autori opísali 
princípy pôsobenia liekov, riziká, ktoré súvisia s ich užívaním, načrtávajú zá
sady liekovej politiky, utilizácie liekov a farmakoekonomiky. Osobitnú po
zornosť autori venujú rizikovým skupinám pacientov z hľadiska užívania 
jednotlivých liekov a liekových skupín (gravidita, vek, osobitne detský vek 
a staroba, liekové interakcie). Jednotná stavba kapitol v memorixoch uľah
čuje čitateľovi orientáciu v zatriedení lieku, mechanizmoch jeho účinkov, 
farmakokinetike, indikáciách, rizikách aj jeho interakciách. Dielo spĺňa naj
náročnejšie požiadavky modernej vedeckej publikácie, umožňuje využívať 

Recenzia P r e  štúdium dalšie literárne zdroje Napnek tomu. že na autorstve 
sa spolupodieľalo viac ako 50 popredných teoretických a klinic

kých pracovníkov, knihu charakterizuje jednotný rukopis, dôsledná dis
ciplína v obsahu aj štruktúre zostavených časti, čo je zrejme obrovskou 
zásluhou hlavného editora. Každú časť dopĺňajú prehľadné tabutVy, v kto
rých sú uvedené generické názvy, firemné názvy aj liekové formy, ale na
príklad aj látka, mechanizmus účinku, indikácie, dávkovanie, prípadne N Ú L  
interakcie, výsledok reakcie. Knihu dopĺňa prehľadný a obsažný vecný in
dex. Obsah knihy je v zhode s jej formálnym tlačiarenským a kníhviazač
ským spracovaním, čo odzrkadľuje vysokú profesionalitu Vydavateľstva SAP, 
ktoré aj týmto dielom potvrdzuje prioritu pri príprave medicínskych puW'-
kácií u nás. Klinická farmakológia je spracovaná komplexne a na vysoke< 
didaktickej úrovni, čo vystihuje editora aj väčšinu autorov ako skúsených 
vysokoškolských pedagógov Záverom možno konštatovat že Memonx kli
nickej farmakológie sa nepochybne zaradí medzi .klasiku" lekarskei odbor
nej literatúry a bude patriť k základným pregraduálnym a postgraduálnym 
učebniciam modernej medicíny a farmácie 

Marián Bemadič 
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Jarná konferencia počítačovej grafiky 
Jarná konferencia počítačovej grafiky, známa aj pod značkou SCCG, sa vďaka mnohoročnej noblesnej podpore spoločnosti D&D Studio stala najstarším 

každoročným stretnutím vedeckej komunity z oblasti počítačovej grafiky v Strednej Európe. V tomto roku sa Jej už 18. ročník, opäť v rámci sprievodného 
programu COFAX, uskutoční v dňoch 24. - 27. apríla 2002 v Budmericiach. Novým generálnym sponzorom prekvitajúcej jarnej konferencie sa stala vedúca 
spoločnosť na slovenskom IT trhu - Compaq Computer Slovakia. 

Grafika študentky K W  PDF UK Márie Kameniarovej. 
Pri tejto práci určíte nebola použitá počítačová grafika. 

Filozofiou konferencie je umožnif najlepším študentom a mladým výskum
ným pracovníkom stretnutie so špičkovými odborníkmi svetovej úrovne 
a zároveň prispieť k plodnej výmene myšlienok medzi Východom a Zá
padom. Samozrejme, získať hviezdne osobnosti modernej vedy býva aspoň 
také náročné ako získať hviezdy športu či showbussinessu a dan sa to iba 
vďaka velkorysosti generálneho sponzora konferencie. Ale aj vďaka reno
movanosti je už piaty rok táto konferencia zaradená do najprestížnejších ka
lendárií - SIGGRAPH Calendar of Computer Graphics Events a TECHEXPO, 
takže v odbornej komunite ide o globálne viditeľné podujatie, na ktorom sa 
už bežne zúčastňujú odborníci z Japonska, Brazílie, Hong-Kongu, USA, 
Nového Zélandu, Izraela, írska, Velkej Británie, Kanady, Argentíny, Španiel
ska, Francúzska, Belgicka, Mexika... Pripomeňme, že v predchádzajúcich 
ročníkoch konferencii predsedala pani profesorka Bianca Falcidieno z Talian
ska a páni profesori Jití Žára z Prahy, László Szirmay-Kalos z Budapešti, 
Wolfgang Srasser zTúbingenu, Werner Purgathofer z Viedne. Vlani konfe
renciu viedol dokonca legendárny „velký" autor - prof. Tosiyasu Lawrence 
Kunii z Japonska. 

Konferencia SCCG 2002 pnpravená FMFI UK v spolupráci s STU, COFAX 
a Slovenskou informatickou spoločnosťou, sa uskutoční pod záštitou deka
na FMFI UK doc. L. Fischera, ktorý 25. apríla dopoludnia slávnostne otvorí 
v prekrásnom kaštieli v Budmericiach trojdňový maratón prednášok, referá
tov, diskusií, videoprojekcií, posteľových prezentácií a spoločenských 
podujatí. Tento rok by sa mala popri konferencii konať aj výstava virtuálnej 
archeológie. Vlani jarnú konferenciu pozdvihol profesor Kunii naozaj na sve
tovú úroveň tým, že zborník z konferencie sa podarilo vydať v jednom znaj-
renomovanejšich svetových vydavatetstiev IEEE Computer Society Press, keď 
na jeho vydanie prispel sponzor z Japonska. 

Vedecký program konferencie SCCG 2002 zostavuje a otvorí vicepre
zident ACM SIGGRAPH - Dr. Alan Chalmers z Bristol University. Velká 
Británia. Vlani viedol vrcholnú európsku konferenciu EUROGRAPHICS 
a okrem iného zodpovedá za integráciu americkej (ACM SIGGRAPH) a eu
rópskej (EUROGRAPHICS) grafickej komunity. Jeho odborné záujmy synte
tizujú globálnu ilumináciu, dokázateľne presné výpočty realistického osvet

lenia a nesporne patrí tiež k priekopníkom virtuálnej archeológie. Téma 
úvodnej, zásadnej prednášky Dr. Chalmersa je Very-Reallstlc Graphics 
for Visualising Archaeological Site Reconstructions. 

Zborník z konferencie zostavuje pod vedením Dr Chalmersa z prihláse
ných článkov medzinárodný programový výbor, ktorého zloženie sa značne 
prekrýva s tromi najväčšími konferenciami na svete Siggraph, Eurographics 
a CG International. V tohtoročnom medzinárodnom programovom výbo
re - ako už každoročne - pôsobia desiatky renomovaných expertov. Vyše 
300-stranový zborník SCCG s jedinečnými obálkami Jozefa Martinku a čo
raz viac farebnými ilustráciami sa stáva vyhľadávanou publikáciou vysokej 
vedeckej kvality, sprístupňujúcou najnovšie poznatky o perspektívnych pro
jektoch a najnovších metódach. Počet prihlásených a prijatých článkov 
sa čoraz viac líši, čím sa toto podujatie stalo „tvrdým oneškom" pre autorov 
Zborník sa po konferencii vystaví aj na W W W  a účastníci ho dostanu aj na 
cédéčku COFAX 

Pán predseda Chalmers pozval do Budmeríc troch prednášateľov, troch po
predných odborníkov, ktorí patna k najlepším znalcom vo svojich špecializá
ciách. každá z nich je pntom iným smerom na .hrane technológie bu
dúcnosti": Prof Dr. Markus Gross skúma, okrem mého. v proiekte blue-c 
(http://blue-c.ethz.ctV) novú generáciu virtuálnych návrhových a modelo
vacích prostredí so zameraním na interakciu medzi ľuďmi a modelmi 
Pracuje na slávnej ETH Zunch (http //graphics e<hz -grossnV) Prof Karol 
Myszkowski pôsobil donedávna v Japonsku a teraz pracuje v Inštitúte Maxa 
Plancka v Nemecku Patri k svetovei elite v oblasti perceptuálne optima 
lizovaného zobrazovania komplikovaných realistických scén nazýva sa 
to aj perceptuálne adaptivna grafika Doc Dr Ing Pavel Zemč* okrem bo 
hatej zahraničnej aktivity pôsobí teraz a| na novoustanovene; Fafciüe 
informačných technológií Technickej univerzity v Brne Jeho (ettnečnou špe
cializáciou sú paralelne metódy spracovania a zobrazena modelových dat 
pomocou programovatelbých poli FPGA (field-programmable gale array» 
Hodno poznamenať, že doc Zemčik patn k prvým grafikom kton p r e u  
dzujú nástup nových metód expanzie sily PC ц s ich etektivnym využitím vo 
vizualizáciách viacrozmerných dát (http m m  lee vutty cz. - г е т с л  « о  
8859-1) (Táto parádna zostava „vefcych" profesorov a do buducnott zamm 
renych tem prilaka na SCCG 2002 elitu už meten europsuych počítačových 
grafikov. 

O možnosť účasti na Jarnej konferencii počítačovej grafiky súťažia každý 
rok najlepší študenti počítačovej grafiky v súťaži West Ost Connection 
Troch reprezentantov Slovenska na medzinárodnom seminári CESCG 2002 
nominuje na konferenciu SCCG 2002 spoločnosť SOFTIP. Profesor T. L 
Kunii venoval pre študentov štipendium vo forme vstupu na konferenciu 
a vedeckých knih. Vložné pre mladé talenty doteraz sponzorovali aj úspeš
né softvérové firmy Nemetschek Slovakia, Sféra, s.r.o., TopSoft, TatraMed, 
CALIGARI Corp. a ďalšie. Treba vyzdvihnúť, že spoločnosť SOFTIP vari ako 
prvá na Slovensku usmerňuje svoju filozofiu podpory smerom k najlepším 
študentom. 

Konferenciu zvyčajne sprevádzajú aj firemné prezentácie, keď najambicióz
nejšie firmy predvádzajú mimonadne kritickému publiku svoj grafický softvér 
Robia to kvôli myšlienkam, ktoré môžu získať práve od ľudí, ktorí do grafiky 
„vidia", ale i kvôli náboru najlepších mladých absolventov, svojich budúcich 
kolegov 

Od roku 1999 je súčasťou vedeckého programu konferencie súťaž o naj
lepší výskumný článok. Cenami budú i tento rok vedecké publikácie, ktoré 
vo vydavateľstve Springer vydáva európska organizácia počítačových grafi
kov - EUROGRAPHICS. Za túto ponuku vďačíme prof. Wernerovi Purgatho-
ferovi z Viedne, ktorý je „otcom" povýšenia niekdajšej Jarnej školy počítačovej 
grafiky na velkú medzinárodnú konferenciu. SCCG 2002 bude vďaka „teleko
munikačnému" sponzorovi EUROWEB po tretí raz v jej histórii zapojená na 
sieť, takže ak budú linky dosť rýchle, umožní to niektorým účastníkom využiť 
požehnanie teleprezentácie. Vynikajúce svetové vydavateľstvo AK Peters 
zorganizuje na SCCG výstavu najnovších kníh, ktoré potom daruje sloven 
ským študentom. 

Hlavným mediálnym partnerom konferencie sa stal prestížny počítačový 
magazín PC REVUE. 

Budmerický kaštieľ vytvára príjemné prostredie a program SCCG naplní 
toto prostredie nápaditosťou najnovších smerov výskumu počítačovej grafiky 
a jej aplikácií, čiže v konečnom dôsledku premýšľaním o tom, ako čo naj
lepšie poľudštiť informačnú technológiu. 

Marek Zimányl, Andrej Ferko, FMFI UK 
e-mail: sccg@fmph.unlba.sk 
Tel/Fax: +421 2 6542 2263 
Conference homepage: 
http://www.lsternet.sk/eccg 
http://fractal.dam.fmph.unlba sk/~eccg 
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Vyznamenanie pre Eduarda Kukana 
Rok 2001 bol rokom osláv 80. výročia začatia činnosti Právnickej fakulty 

UK a rokom 10. výročia založenia Ústavu medzinárodných vzťahov a apro
ximácie práva PRAF UK. Pri príležitosti odovzdávania osvedčení absolven
tom ústavu dňa 3. decembra 2001 udelil prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc., 
dekan PRAF UK Pamätnú medailu PRAF UK 17 jednotlivcom a inštitúciám 
ako ocenenie ich doterajšej práce, ktorý vykonali v prospech Ústavu. Prvým 
oceneným bol JUDr. Eduard Kukan, minister zahraničných vecí vlády Slo
venskej republiky, avšak z pracovných dôvodov mohol toto ocenenie pre
vziať z rúk dekana až 26. januára 2002 na pôde Miestodržiteľského paláca 
v Bratislave, za účasti riaditelky Ústavu JUDr. Vlasty Kunovej, CSc., a ďalších 
pozvaných hostí. 

Osobnosť J. E. JUDr. Eduarda Kukana znamenala velký prínos pre pe
dagogickú činnosť Ústavu, a to nielen v prvých rokoch existencie Ústavu, 
ale i počas pôsobenia E. Kukana vo ťunkcii ministra zahraničných vecí, 
keď pravidelne podporoval a napomáhal zabezpečovať pôsobenie ďalších 
odborníkov a diplomatov na Ústave. Významnou zásluhou E. Kukana je 
i realizácia Vykonávacieho protokolu k Zmluve o spolupráci medzi Univer
zitou Komenského a Ministerstvom zahraničných vecí SR, v zmysle kto
rého môžu študenti Ústavu absolvovať krátkodobé stáže na ministerstve 
a zastupiteľských úradoch v zahraničí. 

Pod záštitou E. Kukana sa 26. januára 2002 konal i štvrtý benefičný repre
zentačný ples Spolku študentov a absolventov Ústavu medzinárodných 
vzťahov a aproximácie práva PRAF UK, a to už tradične v bratislavskej 
Redute. Výťažok z plesu bol venovaný Fondu detí a mládeže organizácie 
UNICEF. 

(žz) 

Ponuka jarných pobytov v UVZ UK 
Zamestnancom Univerzity Komenského a ich rodinným prísluš

níkom ponúkame pobyty v UVZ UK počas jarných prázdnin a Veľ
konočných sviatkov v roku 2002. 

Jarné prázdniny 
V UVZ UK Modra-Piesok 
začínajú 23. 2, 2002 obedom a končia 2. 3. 2002 raňajkami. 

V UVZ UK Richňava 
začínajú 23. 2. 2002 večerou a končia 2. 3. 2002 obedom 

V UVZ UK Poprad-Velká 
je možnosť len individuálneho stravovania, pobyty začínajú 23. 2. 2002 
a končia 2. 3. 2002. 

Velkonočné pobyty 
V UVZ UK Modra-Piesok a v UVZ UK Richňava 
pobyty začínajú 28. 3. 2002 večerou a končia 2 04. 2002 obedom 

V UVZ UK Poprad-Velká 
taktiež pobyt začína 28. 3. 2002 a končí 2. 4 2002 

Informácie o pobytoch je možné získat v Centre hospodárskych 
činností RUK na telefónnej linke č. 592 44 188 alebo maílom na 
adrese chc@rec.uniba.sk. 

Ing. Ján Špička 

Stretnutie absolventov farmácie po 45 rokoch 

Býva zvykom, že sa absolventi vysokej školy 
stretávajú, aby si zaspomínali na obdobie svojej 
mladosti - študentské roky. Koncom minulého ro
ku - presne 23. novembra - sa stretli „konškoláci", 
ktorí sa v r. 1951 rozhodli pre povolanie lekárnik. 
História ročníka je svojím spôsobom osobitá. Spo
lu 63 prijatých adeptov začalo štúdium v r. 1951 
ako poslucháči Lekárskej fakulty UK - Odbor 
farmácia a 59 z nich ukončilo štúdium v r .  1956 
ako absolventi Farmaceutickej fakulty UK s titulom 
promovaný farmaceut. Bol to prvý ročník, ktorým 
sa začalo realizovať 5-ročné štúdium farmácie. 
Plánovaný rozsah výučby bol čiastočne zhustený, 
a preto sa promócie konali už 2. marca 1956. Dô
vodom bola politicko-spoločenská požiadavka vy
riešiť v praxi nedostatok lekárnikov. V súčasnosti 
prezentuje tento ročník 46 absolventov, z nich 5 ži
je v zahraničí a dvaja v ČR. Dve jubileá - 50 rokov 
od začiatku a 45 rokov od ukončenia štúdia prišlo 
si pripomenúť a bilancovať 27 absolventov. 

Stretnutie sa uskutočnilo na pôde Farmaceutic
kej fakulty UK na ul. Odbojárov 10, kde ich privítal 
súčasný dekan fakulty doc. RNDr. J. Seginko, CSc. 

V krátkom príhovore ich oboznámil so zmenami, 
ktoré sa udiali pri modernizácii učebného proce
su, a so súčasnými trendmi fakulty. Z pedagógov 
z uvedeného obdobia 1951 - 1956 prijali pozvanie 
doc. PhMr. J. Heger, doc. Dr. PhMr. L Kňažko, CSc, 
a doc. Dr. PhMr. J. Kresánek, CSc. 

Spoločné posedenie pokračovalo v príjemnom 
prostredí F-Klubu fakulty, kde sa spolužiaci vzá
jomne informovali formou curriculum vitae o svojej 
minulosti a súčasnosti, s dôrazom na profesijné 
zástoje. Po skončení stretnutia prevažná väčšina 
absolventov odchádzala - ako to v tom čase bolo 
pravidlom - na tzv. umiestenky do lekární v pride
lených okresoch, dvaja nastúpili do výroby (Вюйка 
Slovenská Lupča, Slovakofarma Hlohovec). Časom 
sa z pridelených lekárnikov vyprofilovali zodpo
vední pracovníci na rôznych postoch lekárenskej 
služby, kde pôsobili ako vedúci lekární, prevádz-
kari, ďalší sa uplatnili vo vedení Krajských kon
trolných laboratóní. v podniku Medika i v Inštitúte 
pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov. Na
plnenie svojich ambícií našli niekolkí aj v iných 
zariadeniach so zdravotníckym zameraním, ako 

napr. v Ústave hygieny práce a chorôb z povola
nia, na Krajských hygienických staniciach. vErt-
doknnologickom ústave SAV. Niektori sa dokaza' 
presadiť aj v emigrácii - dvaja pracovali v švajčiar
skej prestížnej farmaceutickej firme Sandoz, z nich 
jeden ako vedúci oddelenia Výskumu farmaceu
tickej technológie, a tretí sa stal docentom na uni
verzite v Pittsburghu. Farmaceutickej fakulte UK 
ostali verní a stali sa členmi pedagogického zboru 
dvaja absolventi z roku 1956, z nich jeden dodnes 
pôsobí' ako profesor vedného odboru Lekárenstvo. 
Pri tomto moderovanom bilancovaní sa spomínalo 
aj na osudy neprítomných. 

Posledné hodiny podujatia využili bývali spolu
žiaci na osobné kontakty Pri odchode vyjadrovali 
usmiate tváre absolventov Farmácie z r 1956 nie
len potešenie a dobrý pocit zo stretnutia ale aj 
spokojnosť stým, ako sa dokázali za neľahkých 
podmienok realizovať v profesionálnej slere Neoo 
to zlý ročník 

Ad multos annos Faculta Pharmaceutics Uni
v e r s i t ä r  Comenianae1 

RNDr, B. Lučanska. CSc. 
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Centrum ďalšieho a celoživotného vzdelávania UK 

Ponuka vzdelávacích aktivít na rok 2002 
KURZY ORIENTOVANÉ NA KOMUNIKÁCIU 

Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov 
Cieli Spoznať základné predpoklady efektívnej komunikácie, vedieť identifi
kovať jej prekážky a riešiť konflikty. 
Dĺžka: 3 x 2 dni 
Komunikácia pri vedení ľudí 
Cieľ. Osvojiť si techniky efektívnej komunikácie, s dôrazom na schopnosti 
presviedčať a ovplyvňovať ľudí. 
Dĺžka: 3 dni 
Komunikácia s klientom 
Cieli Osvojiť si schopnosti vedenia efektívneho rozhovoru s klientom, prácu 
s konfliktným klientom a zásady profesionálneho správania. 
Dĺžka: 3 dni 

KURZY ORIENTOVANE NA PREZENTÁCIU SEBA A FIRMY 

Kurz rozvoja obchodných zručností 
Cieli Osvojiť si komunikačné zručnosti v rozličných situáciách obchodného 
rokovania a spôsobilosti zvládnuť konflikt a problémových klientov. 
Dĺžka: 3 dni 
Rétorika - verejná prezentácia 
Cieľ: Osvojiť si základy rečníckeho umenia, metodiku prípravy rečníckeho 
prejavu a zdokonaliť rečový prejav pri verejnej prezentácii. 
Dĺžka: 3 dni 
Spoločenský protokol 
Cien Poznať možnosti vytvárania osobného imidžu a zásady spoločenského 
protokolu. 
Dĺžka: 2 dni 
Ako prezentovat firmu v médiách 
Ciel; Naučiť frekventantov kurzu analyzovať mediálny trh, vedieť komuniko
vať s médiami, zabezpečiť vhodné postavenie firmy v mediálnom pnestore, 
vypracovať najefektívnejšiu stratégiu propagácie 
Dĺžka: 2 dni 

KURZY ORIENTOVANÉ NA OSOBNOSŤ MANAŽERA 

Sebapoznanie a osobnostný rozvoj 
Cieli Spoznať seba samého, vedieť si zvoliť štýl sociálnej interakcie a osvojiť 
si postupy zvládania stresu. 
Dĺžka: 2 dni 
Riadenie stresu - tréning ovo relaxačný program 
Ciel; Nájsť spolu s účastníkmi spôsoby efektívnej redukcie ich stresu. Vyvo
lať relaxačnú odozvu a natrénovať niektoré relaxačné metódy, optimalizovat 
individuálny životný štýl smerom k redukcii stresu a zvyšovaniu odolnosti vo
či stresu. 
Dĺžka: 1 - 3 dni program work life balance - 1. cieľová skupina 

1 - 2 dni tzv. „deň pohody" - 2. cieľová skupina 
Praktická inteligencia úspešného manažéra 
Ciel; Rozvinúť manažérske zručnosti praktickej inteligencie dôležité pre ne
ustálu optimalizáciu vzťahov manažér - tím a zvýšiť úroveň rozvoja osobnosti 
manažéra. 
Dĺžka: 2 dni 
Moderný personálny manažér 
Ciel; Osvojiť si postupy v základných oblastiach práce moderného personál
neho manažéra. 
Dĺžka: Kurz môže byť štruktúrovaný modulovo. Rozsah podlá špecifikáde klienta 
Riadenie seba v čase 
Cieľ Účastníci v závere kurzu poznajú predpoklady efektívneho riadenia 
seba v čase, možnosti plánovania z hľadiska dôležitosti a súrnosti, budú ve
dieť analyzovať využívanie vlastného pracovného času, jeho straty a príčiny, 
poznajú zásady delegovania. 
Dĺžka: 2 dni 

KURZY ORIENTOVANÉ NA MEDIÁLNU SFÉRU 

Periodická tlač (tlač regionálna, lokálna, firemná) 
Kurz pre spolupracovníkov periodickej tlače 
Ciel; Účastníci kurzu by po jeho ukončení mali vedieť analyzovať periodickú 
tlač a osobitne periodikum, v ktorom pôsobia, vedieť orientovať sa na psychiku 
človeka a jeho schopnosť pracovať s komunikovanou výpoveďou, vyberať 
a spracovávať materiály - žurnalistické žánre. 
Dĺžka: 20 hodín 
Agentúrne spravodajstvo 
Ciel; Účastníci by po ukončení vzdelávania mali vedieť efektívnejšie a kva
litnejšie spravodajsky spracovať rozličné typy udalostí pri rešpektovaní me
dzinárodných kritérií na tvorbu správy a spravodajských žánrov. 
Dĺžka: 2 - 3 dni, resp. 20 hodín. 
Diplomatický protokol a etiketa pre žurnalistov 
Ciel; Účastníci kurzu by po jeho ukončení mali vedieť orientovať sa v súbore 
ustálených, všeobecne uznávaných noriem, zvykov a tradícií spoločenského 
správania, správať sa podľa etikety a diplomatického protokolu. 
Dĺžka: 2 - 3  dni, resp 1 6 - 2 0  hodín. 

ODBORNE SEMINÁRE 

Tréning kreatívneho písania 
Cieľ. Osvojiť si a rozvinúť písomné vyjadrovacie schopností, rozvoj fantázie 
a literárnej improvizácie, prehĺbenie sebapoznávania až terapia prostredníc 
vom písania. 
Dĺžka: 1 deň 
Umenie štylizoval 
Cieľ Účastníci kurzu by po jeho ukončení mali vedieť ako správne štylizoval, 
ako tvoriť texty, ako efektívne verbálne komunikovať, vedieť identifikovať ne
správnu štylizáciu a vyhýbať sa jej. 
Dĺžka: 2 dni 
Projekt a realizácia výskumu v sociálnych vedách 
Cieľ Osvojiť, resp zdokonaliť si metodické a metodologické štandardy tvor 
by a realizácie výskumného projektu. 
Dĺžka: 2 dni 

ŠPECIÁLNE JAZYKOVÉ KURZY 

Jazyková príprava pre akademické účely 
Cieľ Účastníci kurzu by si mali upevniť a rozšínf znalosti a zručnosti potreöne 
pre úspešnú cudzojazyčnú komunikáciu v spoločenských situáciách a vaka 
demickom prostredí 
Dĺžka: 1 semester 
Jazyk medzinárodných konferencii a rokovaní 
Cieľ. Účastníci kurzu by mali získat zakladne zručnosti odborne komunikoval 
na medzinárodnej konferencii, seminán či workshop© 
Dĺžka: 1 semester 
Kurz anglického lazyka pre seniorov 
Cieľ Osvojiť a rozšíriť si znalosti z anglického jazyka a jeho praktické vyuífte 
Dĺžka: 1 semester a viac 
Cielené jazykové kurzy pre organizacie 
Podlá požiadaviek organizácie zabezpečíme kurzy rôznych urov« a rozsahu 
jazykových znalosti 

KURZY ORIENTOVANE NA ROZVOJ ORGANIZACIE A JEJ ZLOŽIEK 

Riadenie a vedenie tímov 
Cieľ Účastníci budú po ukončení kurzu vedwt definoval pojem . » « d * " «  K. 
d Г a poznat zásady efektívneho vedenia pracovníkov zásady budovaná 
efektívneho tímu, ňexibilneho štýlu riadenia a jeho vyhody, vlastne pieteien-
cie a rezervy pri riadení a vedení ľudí. 
Dĺžka: 2 dni 
Firemná kultúra 
Cieľ Účastníci budú po ukončení kurzu vedieť, aký má význam kultúra firmy 
a aké funkcie vo firme plní, čo ovplyvňuje firemnú kultúru a ako možno tieto 
vplyvy regulovať, aký význam má na formovanie kultúry vnútrofiremná komu
nikácia a komunikácia s vonkajším prostredím, aký je vzťah medzi etikou a fi
remnou kultúrou, čo je príčinou zmeny firemnej kultúry a aké sú procesy 
zmeny. 
Dĺžka: 2 dni 
Budovanie sociálnej atmosféry na pracovisku 
Cieľ Získať praktické poznatky o efektívnej práci s tímom a o jeho sociálnej 
atmosfére. 
Dĺžka: 2 dni 
Cesfy a metódy dosahovania spokojnosti pracovníkov 
Cieľ Získať poznatky o postupoch formovania pracovnej spokojnosti 
Dĺžka: 2 dni 
Efektívne riadenie rozvoja ľudských zdrojov 
Cieľ Orientovať sa v najnovších trendoch stratégie riadenia ľudských zdro
jov, osvojiť si zásady firemnej kultúry, systémového prístupu k personálnej 
práci a metodiku efektívnej organizácie personálnej práce. 
Dĺžka kurzu - môže byť štruktúrovaný modulovo s rozsahom podľa špeci
fikácie klienta. 
Príprava manažérskych rezerv 
Cieľ Osvojiť si zásady riadenia v organizáciách, metodiku práce profesio
nálneho manažéra a podnietiť záujem o sebarozvoj. sebazdokonaľovanie 
Dĺžka kurzu - môže byť strukturovaný modulovo s rozsahom podľa špeci 
fikácie klienta. 

KURZY ORIENTOVANE NA VYUŽITIE ŠTATISTIKY VO VÝSKUME A PRAXI 

Kurz pre užívateľov systému SPSS - modul BASE 
Cieľ Zoznámiť užívateľa s možnosťami a ovládaním štatistického systému 
SPSS. Naučiť ho používať jednotlivé procedúry práce s prípravou a úpravou 
dát a aplikovať štatistické procedúry analýzy dát 
Dĺžka: 3 dm 
Štatistika vo výskume trhu 
Cieľ Poskytnúť prístupnou formou (prelínaním prednáškovej formy s formou 
praktika - aplikáciou štatistického softwaru SPSSWín) znalosti štatistiky a me
tód analýzy dát aplikované pri výskume trhu 
Dĺžka: 5 dní 
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Výskum trhu 
Cieli Kurz je určený pracovníkom praktického marketingu a agentúr, ktorí 
k výkonu svojej profesie potrebujú prehľadné znalosti o výskume trhu, o zá
kladných pravidlách uskutočňovania výskumu o tom, ako výskum podporuje 
marketing. 
Dĺžka: 3 dni 

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIA 

Certifikačný kurz lektorov vzdelávania dospelých 
Ciel: Zvýšenie úrovne lektorov a profesionalizácia lektorských zručností ako 
jedného z kľúčových momentov pre priblíženie sa európskym trendom. 
Dĺžka: Celkový rozsah kurzu 120 hod., z toho 72 hod. dištančné a 48 hod. 
prezenčne, 16 hod. obhajoby prác a pohovory - skúšky. 
Spôsob ukončenia: Spracovanie a obhajoba záverečnej práce a záverečná 
skúška. 
Teória a prax žurnalistiky 
Ciel; Poskytnúť pracovníkom masmédií, ktorí nemajú žurnalistické vzdelanie, 
teoreticko-praktický základ na kvalifikované vykonávanie žurnalistickej profe
sie, a to bez ohladu na médium, v ktorom pracujú, resp. hodlajú pôsobiť. 
Dĺžka: 2 semestre (120 hod.) 
Spôsob ukončenia: Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce a zá
verečnou skúškou. Absolvent získa certifikát Univerzity Komenského. 
Hospodárstvo SR a publicistika 
Cieli Poskytnúť pracovníkom masmédií, ktorí nemajú žurnalistické vzdelanie, 
teoreticko-praktický základ na kvalifikované vykonávanie žurnalistickej profesie. 
Dĺžka: 1 semester (40 hod.) 
Spôsob ukončenia: Obhajoba záverečnej práce, záverečný test, alebo 
výstup v podobe konkrétneho prejavu podľa požiadaviek prednášajúceho. 
Manažér marketingovej komunikácie 
Cieľ: Naučiť základy teórie a praxe reklamnej činnosti, ako aj ďalšie druhy 
marketingovej komunikácie (public relations, Wales promotion). Získať skú
senosti potrebné minimálne pre posúdenie kvality reklamných výpovedí 
Dĺžka štúdia: 2 semestre 

Spôsob ukončenia: Štúdium sa ukončí obhajobou záverečnej práce a zá
verečnou skúškou. Absolvent získa certifikát Univerzity Komenského. 
Andragogika - manažment vzdelávania 
Cieľ: Osvojiť si poznatky z teórie vzdelávania dospelých a metódy, formy 
a prostriedky profesijného vzdelávania dospelých. 
Dĺžka: 4 semestre 
Spôsob ukončenia: Štúdium sa ukončí obhajobou záverečnej práce a záve
rečnou skúškou. Absolvent získa certifikát Univerzity Komenského. 
Psychológia v manažmente 
Cieľ: Hlavným cieľom špecializačného štúdia Psychológia v manažmente je 
pripraviť psychologicky profilovaných odborníkov pre oblasť manažmentu, spô
sobilých nadobudnuté poznatky uplatňovať v konkrétnych podmienkach praxe. 
Dĺžka: 2 semestre 
Spôsob ukončenia: Štúdium sa ukončí obhajobou záverečnej práce a záve
rečnou skúškou. Absolvent získa certifikát Univerzity Komenského. 
Sociálny manažment 
Cieľ: Získať vedomosti a zručnosti potrebné pre vedenie a riadenie ľudí a ria
denie organizácií pôsobiacich v oblasti sociálnej pomoci, sociálnych služieb, 
sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva. 
Dĺžka: 2 semestre 
Spôsob ukončenia: Štúdium sa ukončí obhajobou záverečnej práce tema
tický súvisiacej s riadením konkrétnej oblasti v sociálnej sfére a záverečnou 
skúškou. Štúdium bude realizované v spolupráci s Ministerstvom práce a so
ciálnych veci SR. Absolvent získa certifikát Univerzity Komenského, ktorý bude 
uznávaný pre výkon vedúcich funkcií v rezorte Ministerstva práce a sociál
nych vecí SR. 

Bližšie informácie: 
Centrum dalšieho a celoživotného vzdelávania UK 
Odbojárov 10/A 
P.O.Box 95 
820 05 Bratislava 25 
Tel: 02/55410676, 
Fax: 02/55410848, E—mail: cdcv@rec.uniba.sk 

Za pánom profesorom Gézom Dobrotkom 

Vo veku nedožitých 84 rokov zomrel dňa 10. ja
nuára 2002 priekopník klinickej psychológie 
a zakladatel československej forenznej psy
chológie proť. PhDr. Géza Dobrotka, CSc. Na 
Univerzite Komenského v Bratislave pôsobil vyše 
50 rokov a v rôznych obdobiach prednášal na jej 
lekárskej, filozofickej, pedagogickej a právnickej fa
kulte. 

Rodák z Kremnice študoval psychológiu na FIF 
UK v Bratislave a neskôr u prof. Lerscha v Lipsku. 
Doktorát z filozofie získal v r. 1944. Od počiatku svo
jej odbornej praxe sa profiloval v aplikovanej psy
chológii - najskôr ako psychologický poradca pre 
obchod a priemysel a od r. 1948 ako pracovník Čs. 
ústavu práce. V r. 1951 začína pracovať na Psychiat
rickej klinike LF UK v Bratislave, kde spolupracuje 
s mnohými osobnosťami slovenskej psychiatrie -
s E. Guensbergerom, A. Janíkom, J. Pogádym, J. 
Molčanom a ďalšími. Svojou erudovanosťou a ši
rokým rozhlädom nielen v psychológii získava reš
pekt a uznanie v medicínskych kruhoch a vytvára 
tak priestor pre pôsobenie dalších klinických psy
chológov v zdravotníctve. Najmä jeho zásluhou je 
Rorschachova metóda (ROR) pokladaná za alfu-
omegu klinickej psychodiagnostiky. V 50-tych ro
koch publikoval rad priekopníckych prác z psycho
diagnostiky, napr. o metóde numerického kvadrátu, 
diferenciálno-diagnostickom význame defektových 
predstáv v ROR a spolu s Pogádym o použití ROR 
v subnarkóze. 

K aplikovanej psychodiagnostike prispieva i vlast
ným systémom signovania a intepretácie výsled
kov Hand-testu, ako metódy diagnostiky agresivity. 

V r. 1962-67 pôsobí ako odborný asistent Katedry 
psychiatrie ILF, externe prednáša na FIF UK a ve
die Katedru liečebnej pedagogiky. V r. 1967 sa vraaa 
na svoju Alma mater. Vr. 1969 sa habilituje prácou 
Das paranoide Kind, ktorú vypracoval vo výskum
nej spolupráci s viedenskou psychiatrickou klinikou. 
Jeho nekompromisné politické postoje zapríčinili, 
že až v r. 1991 prešiel inauguračným pokračovaním 
a stal sa riadnym proťesorom Univerzity Komen
ského. Do posledných chvíľ svojho bohatého živo
ta pracoval ako emeritný profesor na Katedre psy
chológie FIF UK v Bratislave a pôsobil ako vedúci 
Katedry liečebnej pedagogiky PDF UK. 

Publikačná činnosť prof. Dobrotku je veľmi roz
siahla. Okrem významných prác z oblasti psycho
diagnostiky, personológie a psychopatológie sa 
posledných 30 rokov venoval hlavne problematike 
forenznej psychológie. Už v r. 1969 publikoval prá
cu Základné otázky forenznej psychológie, ktorou 
definitívne etabloval túto disciplínu v systéme psy
chologických vied. Na tomto mieste treba spome
núť jeho dlhoročnú spoluprácu s Ústavom súd
neho lekárstva LF UK, najmä s jeho dlhoročným 
prednostom prof. Kokavcom. Táto spolupráca, okrem 
množstva expertíz a odborných publikácií, viedla 
i k vymedzeniu užšie špecializovanej súdnolekár-
skej psychológie. Bol tvorivý do konca svojho ži
vota. Z posledných prác spomeňme aspoň štúdiu 
o využití poznatkov etologie vo forenznej psycho
lógii a medzinárodnú monografiu v spoluautorstve 
sTatsuom Nagaim a Ottom Prokopom „O mysti
cizme krvi a iných poverách" (Psychopraf, N. Zám
ky, 1997). 

Osobitnou kapitolou jeho života a velkou vášňou 
bola priama pedagogická práca so študentmi Je
ho prednášky, počas ktorých svojím dlhým kro
kom premeriaval poslucháreň, a .len tak z hlavy" 
ich udržiaval v napätej pozornosti, sú nezabudnu
teľné. Je nesporne rekordérom v počte odvedených 
diplomových prác z oblasti psychológie a pridru
žených vedeckých disciplín. Významnú rolu zohral 
i v postgraduálnom vzdelávaní Často prednášal 
na rozširovacích a špecializačných kurzoch zo súd
nej psychiatne, klinickej a forenznej psychológie 
Bol školiteľom radu postgraduálnych študentov 
a jeho posledný doktorand obhájil dizertačnú pra
cú v októbri 2001. So svojimi školentmi strávil dlhé 
hodiny nad signovaním odpovedi v Rorschachu 
a Hand-teste a interpretáciou výsledkov \šetei z nas 
ktorí sme boli jeho žiakmi, spomíname na t>etc spo
ločne strávené chvíle s láskou a úctou 

Prof Dobrotka ostane pre nas vzorom odda
nosti svojmu odboru a nezištneho vztahu k Alma 
mater Jeho meno zostane navždy zapísané v hts-
tóm slovenskej psychologie i v n a i c h  srdciach 

Česť jeho pamiatke! 
Prof. PhDr. Anton Heretik. CSc 

Katedra psychologie FIF UK 
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Študentským perom 

д jědávno som bola na 

1 V diskotéke. Nič nezvyča

jné. Popíjala som s priateľmi 

džús a obzerala sa. Bolo tam 

pomerne veľa mladých, asi 

vo veku 15-18 rokov. Vraj 

„dnešní výrastkovia". Ako 

som tak sondovala, pomaly 

som tam nenašla ani jed

ného, ktorý by nefajčil, nepil, 

alebo... Tak mi napadlo, 

dokáže sa vôbec dnešná 

mládež baviť bez 

..doplnkových záležitostí"? 

Zrejme nie! Prečo? 

Nezapadli by. Veď kto je 

dnes autoritou napríklad pre 

mladých mužov? Profesori 

alebo rodičia? Ťažko. Stačí 

zapnúť televizor a dozvieme 

sa odpoveď ako mávnutím 

čarovného prútika. Najväčší 

frajer je dnes mladý muž 

s cigaretou v ruke, krásnou 

ženou vedľa seba, v super 

drahom aute, geniálnym tele

fónom a zbraňou. Neveríte? 

Tak vám odporúčam pozrieť 

si nejaký zahraničný hudob

ný klip. A kto alebo čo je 

autoritou pre dievčatá? 

Najčastejšie niekto so sexi 

oblečením, s dlhými kera

mickými nechtami, s vlasmi 

ako bohyňa, s bohatým 

chlapcom po boku... 

Čo z toho vyplýva? Že nie je 

dôležité kým si, ale ako vy

zeráš a hlavne „ČO" máš. Ak 

sa teda aj naďalej budeme 

štylizovať do niečoho, čím 

nie sme, čím v podstate ani 

nechceme byť, tak pomaly 

ale isto nebudeme ani ľudia. 

Budeme iba stroje na umelú 

krásu, na pobavenie iných, 

také, ktoré sa dokážu uvoľniť 

na povel, ale pod „doplnkom" 

budú stále hľadať to svoje 

pravé „JA". Aký je váš 

názor? 
Adriana Mikundová 

Trochu oneskorené želanie 

Vytiahla som žalúzie, aby bolo lepšie vidieť tú 
krásnu hmlu. Na nádherné, bielou iňovaťou 
zahalené stromy. Všade je úplné ticho, priam ho 
počuť a ten nebeský pokoj... 

Možno sa starý rok, čo to táram, veď bol prvým 
rokom nového tisicročia, takýmto veselým smútkom 
lúčil s nami smrteľníkmi. V správach hovorili, že  
„stres nás pravdepodobne neopusti, až kým nepom
inú sviatky". Všetci ten zhon dôverne poznáme -
pracujúci dospeláci, ktorým je zháňanie darčekov 
na ťarchu, lebo ani vo všednom období nestíhajú 
všetko tak, ako by chceli; aj my študáci - na posled
nú chvíľu sme dokončovali seminárky a zháňali 
skriptá, lebo tie z knižnice nám už ktosi šikovnejší 
vyfúkol... 

Vyčačkané a trblietvé výklady, vianočné pesničky 
v každom rádiu, masy ľudí prúdia do a z obchodov 
(v hypermarketoch). Je paradoxné, že práve v čase 
pokoja a mieru sú ľudia najviac uponáhľaní. Pri šte
drovečernej tabuli už síce na chvíľu zavládla svia
točná atmosféra, ale starostlivo pripravovaná ryba 
sa zjedla raz-dva a len čo sme zablahoželi všetkým 
babkám, tetkám, susedom, známym, ani sme sa 
nenazdali a brodili sme sa kašovitým snehom opäť 
do práce 

Je tu už február, život beží nezmeneným tempom 
Možno sa iba trochu mýlite pri písaní dátumu. Dámy 
pravdepodobne schovali do komory všetko, čo 
nápadne pripomínalo sladkosti a vrhli sa na 
povianočnú diétu. Deti pomaly prekladajú nové 
hračky z osobitnej poličky k tým starým Ponáhľali 
ste sa však s odzdobovaním vianočného stromče
ka? U nás doma sa na túto tému vedú každoročne 
debaty. Polovica rodiny sa trblietajúcej nádhery 
nemienila vzdať a tá druhá zastávala názor, že  ses
trine narodeniny by sa snad už mohli oslavovať bez 
tohto piateho člena famílie 

A vôbec nikam sa neponáhľajte To vám. sice 
oneskorene, želám do nového roka - naozaistny 
pokoj. Nie na chviľu, v polčase medzi nedeľným 
obedom a umývanim riadu, ale skutočnú výrov 
nanosť v duši, stav beztiaže. Lebo tak sa všetky 
problémy budú zdať malicherné, vyriešite ich 
jednoduchšie. POKOJ je ako matematická postup
nosť - nabaľujú sa na ňu samé dobré veci a lepšie 
pocity s čoraz vyšším poradovým číslom 

Šťastie, zdravie, lásku a peniaze vám už predsa 
zaprialo toľko ľudí, nebudem to znovu opakovať 
Ušetrím si čas a v pokoji povylizuiem všetok čokola 
dový likér z pohára Dana Chudá 

Mám rada zimu... 

Zimu mám z celého roka skoro 
najradšej. Po jeseni a jari No, veď 
hovorím, skoro Niet nad zasne
ženú krajinu, presnejšie vyjadrené, 
nad snehom prikrytú hŕbu smetí 
starých zahodených šiat a podob
ného „neporiadku", čo vietor vo 
svojej ľahkomyseľnosti nosí od 
stromu k stromu. 

Naozaj mám rada zimu. Keď si 
rozhodným krokom vykračujem 
k autobusovej zastávke, netušiac 
pritom, že pod bielou perinou sa 
zrkadlí ľad. Udržať pri výške 175 
centimetrov na klzisku bez korčulí 
rovnováhu, nie je žiadna zábava. 
Dokonca nepomôžu ani ťažké 

tašky, ktorých úlohou ie udržiavať 
balans 

Obľubujem zimu Pochodovat 
cez husto padajúce snehové vločky 
v rámci raňajšej neplánovanej hodi
novej prechádzky a máme vyzerat 
električku, ktorá asi nie je stavaná 
do každého počasia. 

Celý čas to hovorím. Mám rada 
zimu - kolabujúcu dopravu, prvé, 
druhé, tretie., nečakané pády a 
provizórny poriadok v uliciach 
Jednoducho, zima má svoje čaro. 
Len nie v Bratislave. A keď už sme 
pri tom, ani odmäk tu nie je 
bohviečo... 

Kristína Fényesová 

Pýtame sa študentov 
Ďalší semester j e  pred nami, 

jeden rok za nami, a tak s m e  sa 
opýtal i  na chodbách katedry, 
ako s ú  študenti  na t o m  s novo
ročnými predsavzatiami. Dáva
te s i  nejaké? Dodržiavate ich? 

Petra: No, ja som zatiaľ žiadne 
nedodržala (smiech). Ani  som si 
žiadne v minulom roku nedala. 
Ani  tento rok som to neurobila, 
nemá to význam... 

Lucia: Ani  neviem. Vlastne 
áno, ale to vám nepoviem, je to 
moje tajomstvo. V minulom roku 
to bol skôr len sen a ten sa 
podaril. V tomto roku si tiež niečo 
skúsim splniť. 

Sergej: Žiadne som si nedal 
Nikdy som ich totiž nedodržiaval. 
Podľa mňa si človek nemusí 
dávať novoročné predsavzatia 
práve na Nový rok, ale počas 
celého, nie? 

Adriana: Nedávam si Prečo? 
Nedodržiavam ich. Ale tento rok 
vyskúšam, uvidím, akú mám 
výdrž. 

Martin: Vzdelávať sa, rozvíjať 
ducha a čítať Skôr mám 
týždenné plány - pre dobrý pocit. 
Má to taký motivačný charakter 

Saša: Novoročné predsavzatia 
sú skôr deprimujúce ako motivu
júce. Keď ich človek nesplní, je 
nešťastný. A to sa často stáva. 
Preto som si nikdy žiadne nedala 
a asi si ani nikdy žiadne nedám. 
Radšej budem žiť a mať sa tak, 
ako doteraz. Ostatné príde 

Darina: Konečne sa seriózne 
pustiť do štúdia anglického jazy
ka a mať okolo seba priateľov, 
ktorí vedia pochopiť í maličkosti, 
ktoré mňa trápia a ich otravujú 

Viktor Tverdokhlibov 

Verejný činiteľ 

je tiež človek 
V súčasnosti sa čoraz viac 

hovori o práve verejnosti 
poznať súkromný život vere 
iných činiteľov 

A i  štyria ľudia г piatich opý
taných si myslia, že  verejnosť 
by mala poznať súkromný 
život verejných činiteľov Sú to 
totiž naši voleni zástupcovia, 

I ktorí sú verejní práve preto, í 
I aby boli príkladom pre celú ; 

verejnosť. V ich funkcii nie je 
na mieste skrývať akékoľvek 
škandály. I keď vo všeobec
nosti panuje skôr názor, že  aj 
verejný činiteľ je  tiež „iba" j 
človek, a to znamená, že  tak
isto sa môže mýliť, nemožno 
s tým súhlasiť úplne. Do j 

j služieb verejnosti by mali byť j 
predsa volení ti najlepší - po 
odbornej stránke, charak-

j terovej, morálnej, organizá- í 
i torskej a tak ďalej 

Na ďalšiu otázku, či môže 
I súkromie ovplyvniť výkon ve-
• rejného činiteľa, odpovedali 

piati respondenti nasledovne 
j dvaja si myslia, že  áno, dvaja j 
! tvrdia nie a jeden na túto otáz

ku nevedel odpovedať celkom 
I jednoznačne Hoci rodinné 
j škandály verejných činiteľov j 

nemusia ovplyvniť správnosť 
ich rozhodnutí, verejnosť má 

! napriek tomu právo o nich 
vedieť Verejný činiteľ sa totiž 

I po zvoleni do svojej funkcie 
stáva osobou verejnou, a tak 
musí so stratou svojho práva 
na súkromie počítať 

Silvia Tóthovň 

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


