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• Národná rada SR schválila 21. februára dlho očakávaný nový vyso
koškolský zákon. Na jeho príprave ste sa podieľali aj Vy - máte pocit
uspokojenia z dobre vykonanej práce?
- Dobrý pocit som mal. keď vláda SR schválila Koncepciu ďalšieho rozvoja
vysokého školstva na Slovensku pre 21. storočie, lebo tento dokument sku
točne nasmeroval vývoj slovenského vysokého školstva podľa európskych
parametrov. Menej spokojný som už s vývojom situácie, ktorá sa postupne
vykryštalizovala okolo prijatia nového vysokoškolského zákona a )e v ňom
viacero paragrafov, ktoré sa budú musieť čoskoro novelizoval V konečnom
dôsledku som však rád, že bol prijatý, lebo aj v tejto svojej podobe znamená
naštartovanie reformy slovenských vysokých škôl, ktorá je nevyhnutná z hľa
diska spoločnej európskej budúcnosti.
• Vyvrcholenie diskusie v parlamente, ale pred tým aj v médiách, rotovalo
okolo dvoch sporných bodov - okolo otázky právnej subjektivity fakúlt
a spoplatnenia vysokoškolského štúdia, ktoré sa v poslednej fáze zú
žilo na poplatky za externé štúdium. Aby zákon mohol byt vôbec schvá
lený, tak výsledkom bol kompromis: poslanci podporili zrušenie práv
nej subjektivity fakúlt, na druhej strane však nesúhlasili so zavedením
poplatkov za externé štúdium. Aký je Váš názor na tieto skutočnosti?
- V parlamente sa prakticky už nehovorilo o celoplošnom príspevku na vy
sokoškolské štúdium; vládny materiál obsahoval iba návrh na spoplatnenie
externého štúdia, pretože žiadna politická strana, žiadne zoskupenie, ani koa
lícia ani opozícia, nenašli v predvolebnom období silu povedať, že sa ne
vyhnutne blížime k zavedeniu príspevku študenta na svoje vysokoškolské
vzdelávanie. To je jediné systémové riešenie, ktorému sa nemôžeme v bu
dúcnosti vyhnúť. Príspevok študenta na svoje vlastné štúdium však nezna
mená, že sa tým zachráni finančná situácia vysokej školy. Študent ním zís
kava isté a nielen morálne právo na to, aby vyžadoval od svojich učiteľov, od
svojej vysokej školy, kvalitu výučby. Lebo čím kvalitnejšie štúdium dostane,
tým ľahšie sa bude môcť uplatniť na otvorenom trhu práce. Osobne som
nikdy nepodporoval a nepovažoval za správne formy spoplatnenia externého
štúdia prostredníctvom rôznych s.r.o., ktoré sa u nás v priebehu rokov udo
mácnili. Aj preto sa externé štúdium na Univerzite Komenského nerozšírilo
do takých rozmerov, ako na iných vysokých školách. Podporoval som však
a podporujem spoplatnenie externého štúdia v rámci vysokej školy, bez vstupu

cudzích subjektov Balík finančných prostnedkov, ktoré dostáva vysoká ško
la čí fakulty od štátu stačí pre istý počet študentov na to, aby sme ich mohli
prijať, aby sme ich mohli kvalitne vzdelávať, ubytovával apod Ak však chce
me prijať viacej študentov a nedostaneme na nich peniaze, potom musíme
hovoriť o nadvýkone školy, ktorý niekto musí uhradiť. Platy uötefov. priesto
ry, energiu, teda všetko, čo súvisí s výučbou. Úhradu tohoto nadvýkonu však
bežný rozpočet školy neumožňuje, pretože štát ohodnotil výdavky na jedné
ho externého študenta koeficientom 0,1 resp. 0,3 oproti dennému študentovi
a to je absolútne nepostačujúce
Niektoré školy zareagovali tak, že sú popravené externé štúdium zrušiť a ne
budú naň pnjímať študentov: napriklad vyhlásenie rektora UMB v Banskej
Bystrici je v tomto smere úplne jasné Dôsledky tohoto rozhodnuta však ne
budú znášať poslanci, ale my všetci Lebo v súčasnosti študuje na našich vy
sokých školách takmer 39 tisíc externých študentov, to je viac ako jedna
tretina z celkového počtu študentov slovenských vysokých škôl Treba si
uvedomiť, že je to obrovské množstvo Z nich najmenej 27 tisíc za svoje štú
dium platí To nie sú žiadni chudáci a žiadne sociálne pripady To sú ľudia,
ktorí na toto štúdium majú, alebo si vedia finančné prostriedky na štúdium
zaobstaral Ročne sa v SR prijímalo na externé štúdium asi desaťtisíc štu
dentov, v školskom roku 2001/02 to bolo už 12 700. Teda je zrejmé, že ne
nasýtený trh tu existuje. Teraz však musíme počítať stým, že tí mladí ľudia,
ktorí na to budú mať, odídu študovať inde - do Čiech alebo možno aj do Ra
kúska Istá velká časť záujemcov však nebude môcť študovať preto, lebo sa
toto štúdium nebude poskytovať. Tí rozmnožia s vysokou pravdepodobnos
ťou rady nezamestnaných. Čiže bude to pre štát predstavovať sociálny prob
lém, ktorý sa premietne aj do budúcnosti. Ak sme takí bohatí, že sa s touto
situáciou vieme vyrovnať a vieme zaplatiť jej dôsledky, potom to bolo správ
ne rozhodnutie. Ak ale vieme, že sa okolo externého štúdia ročne točí okolo
pol miliardy korún - taký je zhruba ročný objem poplatkov za externé štú
dium - a že sú v tom zapojené už aj organizované skupiny, a tiež, že z tejto
pol miliardy korún iba malá časť ide vysokým školám (aj to väčšinou len vo
forme odmien vyučujúcim pedagógom), nuž potom nech sa poslanci pochvália: áno, takto sme to chceli.
Takže: prvým krokom by mala byť legalizácia spoplatnenia externého štú
dia. druhý krok by mala byť jeho registrácia alebo kontrola a tretí krok malo
Pokračovanie na str. 2
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Dokončenie zo str. 1
byt' zavedenie systému celoplošného príspevku na vysokoškolské vzdelávanie.
V tejto situácii, ktorá nastala po prijatí zákona, sa buď študenti na externé štú
dium nebudú prijímať, alebo hrozí, že štúdium pobeží rôznymi formami ďalej.
Domnievam sa teda, že externé štúdium za úhradu nezanikne, pretože, opa
kujem, je po ňom velký dopyt, a je len na škodu veci, že ho nemôžu organizo
vať samy vysoké školy a fakulty. Tie jediné boli totižto z tohoto procesu vylú
čené. Ďalším dôsledkom bude pravdepodobne vznik mnohých súkromných
vysokých škôl, ktoré teraz tento prázdny priestor obsadia.
• A čo zrušenie právnej subjektivity fakúlt?
- Vždy som si vedel predstaviť činnosti Univerzity tak s právnou subjek
tivitou fakúlt - nakoniec to 12 rokov takto v celku dobre fungovalo - ako aj
bez právnej subjektivity, za predpokladu platnosti princípov doterajšieho zá
kona. Na takejto velkej univerzite, ako je naša, právomoci musia byť rozdele
né. Novým zákonom sa však situácia mení. Zoberme si napriWad iba otázku
majetku - ten by sa musel rozdeliť, čo by spôsobilo rozpad celého vysoko
školského systému. To je jeden z hlavných dôvodov. Ďalší je, že v doteraj
šom zákone boli zodpovednosti a kompetencie oddelené: akademický se
nát rôzne rozhodnutia schvaľoval, ale neniesol za ne žiadnu zodpovednosť.
Takisto dekan rozhodoval o mnohých veciach, ale neniesol v rámci vysokej
školy za dopad svojich rozhodnutí žiadnu zodpovednosť, pretože za vysokú
školu ako takú, včítane rozhodnutí dekanov, zodpovedal rektor senátu uni
verzity a ministrovi. Takže napr. aj za nepríjemne kauzy s prijímaním pracov
níkov bez mzdového krytia na PDF UK v minulosti, ktoré Univerzita nemohla
nijakým spôsobom ovplyvniť, som v podstate ako rektor zodpovedal. Žiaden
podnik nemôže fungovať, ak sú kompetencie oddelené od zodpovednosti.
Musia byt sústredené na jednom mieste - u rektora, u dekana, u senátu - to
je úplne jedno kde. ale musia byt na jednom mieste
• Vďaka sústredenému ataku poslancov predovšetkým na tieto dva ciele
ostali ostatné pasáže zákona, možno aj viac dôležňé, v tieni poslanec
kého záujmu. Čo Vy považujete v novom zákone za nosné a priorit
né a čomu ste radi, že v snemovni prešlo?
- Podľa môjho názoru boli obidva tieto problémy problémami zástupnými.
Pretože absolútne kľúčovou otázkou tohoto zákona je ekonomické uspo
riadanie vysokých škôl a viaczdrojové financovanie. A bol som veľmi prekva
pený - a hádam aj pnjemne. že týmto sa nikto z poslancov nezaoberal, a tak
sa ani nenaskyťla priležitosť niečo pokaziť.
Tým, že sa zvýšila ekonomická sloboda alebo ekonomická nezávislosť vy
sokých škôl, tým sa samozrejme zvyšuje aj ich autonómia a ich slobody. Je
zrejmé, že 1. apríl 2002, čas, keď nový zákon vstúpi do platnosti, pnnesie aj
problémy. Nemôžeme hneď od začiatku očakávať, že ako mávnutím čarov
ným prútikom nastane zvrat a že hneď bude fantasticky dobre Nový systém
začne byť efektívny možno o dva, možno o tri roky. V Českej republike nový
vysokoškolský zákon vstúpil do platnosti 1 apríla 1998 a videli sme na ich
príklade, ako dlho im trvalo, kým nový systém začal prinášať ovocie. Pod
statne lepšie výsledky dosahujú tie české vysoké školy, ktoré boli už pred
rokom 1992 zaradené do experimentu, napr. Masarykova univerzita v Brne,
tie sú dnes už modernými prekvitajúcimi vysokými školami. Ostatné české
univerzity, ktoré začali s reformami až na jar 1998, mali istý fázový posun, ale
v každom prípade je aj na nich zreteľne vidieť, že štát sa o ne stará. Bez
významnej finančnej podpory by české vysoké školy ani dnes nedosahovali
takúto úroveň. V ČR to išlo ruka v ruke: nový zákon zvýšil zodpovednosť vyso
kých škôl za kvalitu vzdelávania, za chod školy najmä tým, že dostali možnosť
získavať a generovať svoje zdroje, na strane druhej sa rozvinula príkladná
starostlivosť českého štátu o vysoké školstvo.
My sa dnes nachádzame v oveľa zložitejšej situácii. Treba si uvedomiť, že
neštartujeme nový systém z nejakej slušnej štartovacej čiary, ale, obrazne po
vedané, z mínus štvrtého alebo mínus šiesteho poschodia. Taký markantný
ekonomický prepad vysokých škôl, k akému došlo na Slovensku po r. 1992,
v Čechách nenastal. U nás bol rozpočet pre vysoké školy krátený postupne
o 3 %, 5% a 8 %, takže sa vlastne aj dnes len doťahujeme na úroveň, kde
sme už niekedy boli. To navodzuje úvahu, že dotácie od štátu by mali byt
ešte vyššie ako sú doteraz, aby sme dosiahli určitú úroveň, z ktorej potom
môžeme odštartovať a hovoriť o rozvoji.
Na Univerzite alebo vôbec na slovenských vysokých školách tvoria asi
13 % rozpočtu mimorozpočtové zdroje, z ktorých 8 - 10 % smeruje na mzdo
vé výdavky a na financovanie bežnej prevádzky, čím vlastne vysoké školy
suplujú povinnosti štátu. O rozvojových rozpočtoch, ktoré by umožnili zvýšiť
kvalitu vysokoškolského vzdelávania, budeme môcť hovoriť až vtedy, keď
podstatná časť mimorozpočtových prostriedkov pôjde na rozvoj vysokej ško
ly. Keď bazálne potreby vysokej školy budú vykryté zo štátnych zdrojov a zo
zdrojov, ktoré s týmto súvisia, a všetky ostatné zdroje, voľne generované z pod
nikateľskej činnosti, budú môcť fakulty a vysoká škola použiť vyslovene na
svoj rozvoj. Potom bude rozpočet vysokých škôl primeraný tomu, aký by sme
si predstavovali. Teda opakujem - vychádzame z pivnice a ešte sme nedo
siahli prízemie - a to si dnes málokto uvedomuje.
• Schvaľovanie zákona v parlamente sprevádzalo takmer 300 pozměňo
vacích návrhov, mnohé z nich prenikli aj do dikcie zákona. Ktoré z nich
považujete za diskrepančné?
- Spomeniem teraz iba jeden prijatý návrh, ale zvlášť nebezpečný. Nikto
rozumný nepočítal s tým, že parlament schváli zdravotnícke vysoké školy.
Chápem existenciu rezortných policajných akadémií, vojenských vysokých
škôl, pretože majú osobitný režim. Ale aký osobitný režim má zdravotnícka
vysoká škola? To je obyčajná paralelná štruktúra, ktorá nikdy nebude po
riadne fungovať. Navyše aj zrovnoprávnenie špecializačného štúdia medicí
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ny - atestácie, ktorá je typickým príkladom celoživotného vzdelávania, s tre
tím stupňom vysokoškolského vzdelávania, je nemysliteľné. Všade na svete
je tretím stupňom výlučne doktorandské štúdium. Prečo by potom nemohli
vzniknúť poľnohospodárska vysoká škola alebo veterinárna univerzita ako re
zortné vysoké školy patriace do pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva?
Alebo aj vysoké školy technické pod ministerstvom hospodárstva? To je ne
bezpečný precedens, ktorého dôsledky si dnes možno ani nevieme predsta
viť. Domnievam sa preto, že jediným dôvodom, prečo nový zákon umožnil
vznik zdravotníckych vysokých škôl, je uľahčenie cesty k získaniu docentúr
a profesúr: to bude asi aj ich hlavným poslaním.
Ešte by som rád poznamenal, že nie som spokojný ani s novým zákonom
o Slovenskej akadémii vied a predovšetkým som veľmi nespokojný s dikciou
zákona o vede a technike, ktorý petrifikuje súčasný stav. To znamená, že
prostriedky určene na vedu sa budu rozdělovat podľa doterajšieho modelu
ktorý sa ukázal ako celkom nevyhovujúci. Napriek mnohým pnpomienkam,
ktoré sme k návrhu tohoto zákona mali, parlament ho schválil A tak ani novy
zákon o vede a technike, ani nový zákon o vysokých školách neumožňujú vy
sokým školám ďalší rozvoj v oblasti vedy
Dodám len tolko: kým vlani u nás disponovala vedecká grantová agentúra
sumou 80 mil. Sk a s podobným objemom sa počíta aj v tomto roku (možno
so zvýšením na 130 mil. Sk), v ČR je na rozvoj vedy cez grantové agentúry
určených 1,2 mld. Kč. Vysoké školy z nich získavajú vo voľnej sútaži vyznám
ný objem zdrojov. Napríklad 25 % rozpočtu Karlovej univerzity tvoria práve
prostriedky získané z vedy Pre porovnanie - na Univerzite Komenského
v minulom roku dosiahli len 1,6 % (26 mil Sk z 1,6 mld Sk celkového rozpoč
tu). Aj uvedené svedči o tom, ako sa tieto dva systémy od seba velmi inten
zívne vzďaľujú A aj preto bok) už nevyhnutné pnjat zákon, ktorý sa v mnohých
rysoch a základných črtách podobá českému vysokoškolskému zákonu
Ale z toho tiež vyplýva, že české vysoké školy ma|ú už naimenej 4 ročný
predstih.
• Nový vysokoškolsky zákon vstúpi do platnosti 1 apríla 2002 Ako zme
ny v súlade so zákonom očakavaju Univerzitu Komenskeho v najbliž
šej budúcnosti?
- Predovšetkým nás čaká mimoriadne tvrdá praca v oblasti legis.1:4y
V nadvaznosti na dikciu zákona bude potrebne vypracovat viac ako sto vnut
rouniverzitných legislatívnych dokumentov v rozkčnych časových intervaloch
bude nutné uviesť do života cca 30 40 zásadných dokumentov vytí aiok
NapnVIad do 1 októbra musí byť hotovy Statut UK. lebo inak hrozí Univerzite
nútená správa.
V danom momente považujem za najvačši problem skutočnom! ze od ap<
la 2002 sa z vysokých škôl ako rozpočtových organizácii stávajú .ereine vy
soké školy, teda organizácie úplne nového typu ktorých екопотю»« tungo
vanie nie je zakotvené v našej legislatíve Na/vačšiu starosť mi robí to »by sa
do 1 apríla stihli vypracovať všetky úpravy podľa ktor> 1 sa m u . p 0 0 Л
rozpočtový systém na nový model tak, aby sa hoed 1 apríla vysc*e jnoty
nestali insolventnými. Ale to sú úlohy predovšetkým pre ministerstvo financií
a ministerstvo školstva.
• A Vaše slovo na záver, pán rektor?
- Myslím si, že spracovanie Koncepcie rozvoja vysokoškolského vzdeláva
nia pre 21. storočie bolo vykročenie správnym smerom, a aj nástroj, ktorý
mal Koncepciu uviesť do života, teda nový vysokoškolský zákon, je správny
krok vpred. Ale už zdaleka nie je taký rázny a jasný Napriek tomu si myslím
že Slovensko toto nové usporiadanie potrebovalo a je dobre, že parlament
zákon prijal. Je isté, že zákon bude potrebovať zmeny, ale na druhej strane
som presvedčený o potrebe jeho realizácie, o nutnosti rozbehu reforiem vyso
kých škôl, aby naši terajší a najmä budúci študenti mohli už naplno využívat
výhody európskeho vysokoškolského priestoru. Keď niektorí naši kolegovia
hovoria, že na tieto reformné kroky neexistuje žiadny záväzný európsky pred
pis, tak sa hlboko mýlia. Od roku 1999 existuje Boloňská deklarácia, existujú
výsledky pražského summitu z roku 2001, ktoré jasne a zreteľne deklarujú
že do roku 2010 musí byť a bude vytvorená nová architektúra európskeho
vysokého školstva. Isteže, nemusíme tieto dokumenty akceptovať, ale tým,
že v Bologni aj v Prahe ich podpísal aj minister školstva SR, štát prevzal
záväzok za ich realizáciu. Ak sa budeme odlišovať v tých základných princi
poch, na ktorých je európska vysokoškolská architektúra postavená. napnVlad
na mobilite študentov, na kreditovom systéme štúdia apod sami sa vylú
čime z tohoto priestoru. Boloňská deklarácia nediktuje uniformitu vysokých
škôl - to je zásadne zlé chápanie podstaty procesu, naopak, podporuje za
chovanie ich diverzity a pestrosti, avšak pri rešpektovaní základných pilierov
na ktorých je koncipovaná.
Mali by sme si uvedomiť, že nový vysokoškolský zákon nie je a nemôže
byť stvorený pre nás, ale pre študentov. A musím otvorene povedať, že som
bol veľmi znechutený a sklamaný, že na zasadaní parlamentu okrem poslan
kyne Rusnákovej nikto z vystupujúcich poslancov nehovoril o študentoch. Nik
to nepovedal, že je to zákon pre študentov a o študentoch. Každý si pnhne
val svoju polievočku vo veciach, ktoré sa študentov dotýkajú iba okrapvo
A možno tiež povedať, že tí, ktorí vystupovali v záujme zachovania právnei
subjektivity fakúlt, boli proti študentom, pretože študenti zrušenie právnei
subjektivity podporovali Pre mňa bol vždy rozhodujúci názor študentov Vá
žim si našich študentov a som veľmi rád, že pn schvaľovaní zákona zreteľne
deklarovali svoje jasné proreformné stanovisko Studentská rada vysokých
škôl, ako hlavný reprezentatívny orgán slovenských študentov, zastupuj
130 tisíc študentov. To čo chcú oni, to by malo byť pre nás závazné Som te
da presvedčený, že nový zákon môže, aj keď s istým oneskorením, realizovat
reformu slovenského vysokého školstva v tom smere, aký bude prospešný
pre našich študentov a absolventov
(Jh)

Projekt zabezpečovania kvality na vysokých školách úspešne naštartovaný
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Na pôde Univerzity Komenského sa v rámci projektu „Quality in
Higher Education Area" (QAHEA) konalo v dňoch 1. a 2. februára 2002
prvé medzinárodné pracovné stretnutie - workshop Projekt QAHEA,
ktorý je venovaný ďalšiemu zabezpečeniu kvality na vysokých školách,
predovšetkým v oblasti vzdelávania, je organizovaný za podpory Britskej
rady a Nadácie otvorenej spoločnosti, pričom jeho účastníci zo Slovenska Univerzita Komenského, Slovenská technická Univerzita a Ekonomická uni
verzita sa podujali vytvoriť v oblasti vzdelávania vlastné modely pre hodno
tenie a zabezpečovanie jeho kvality
Zahraničnými účastníkmi projektu sú Agentúra pre zabezpečovanie kvality
(Quality Assurance Agency) zo Škótska, ako koordinátor, a skupina expertov
z univerzít z Anglicka a Škótska, Hlavným cieľom projektu je príprava meto
diky pre hodnotenie vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, ako aj prí
prava skupiny odborníkov pre túto oblasť na zúčastnených univerzitách.
Prvý spoločný workshop, na ktorom sa zúčastnilo takmer 40 akademic
kých pracovníkov a funkcionárov, bol venovaný vzájomným informáciám
o stave evaluácií v zúčastnených krajinách a na zúčastnených univerzitách.
Úvodné vystúpenia smerujúce k formulácii cieľov projektu predniesli univer
zitní koordinátori programu - doc. Ivan Ostrovský, prorektor UK, prof. La
dislav Javorčík, prorektor STU a doc. Eva Muchová, prodekanka Národo
hospodárskej fakulty E U v Bratislave. Rozhodujúca časť workshopu bola
venovaná prípadovým štúdiám účastníkov. Skúsenosti s prípravou a imple
mentáciou mechanizmov na zabezpečenie kvality na vysokých školách
v Škótsku prezentoval David Bottomley, zástupca riaditeľa Agentúry pre

Kolégium rektora UK
rokovalo
o rozpočte UK
V zasadacej miestnosti Vedeckej rady UK
sa dňa 19. februára 2002 zišlo Kolégium
rektora UK, aby sa pod vedením rektora
UK prof. F. Devínskeho zaoberalo Návrhom
rozdelenia rozpočtu UK na r. 2002.
Kolégium rektora UK prerokovalo Návrh rek
tora UK na ročné rozdelenie rozpočtových
prostriedkov UK fakultám a súčastiam a kon
štatovalo, že návrh spĺňa požiadavky kritérií
ročného rozdelenia rozpočtových prostried
kov v plnom rozsahu tak, ako boli schválené
KR UK i AS UK. Kolégium rektora UK preto
návrh rozdelenia ročných rozpočtových pros
triedkov schválilo a odporučilo rektorovi UK,
aby ho predložil na rokovanie AS UK. Taktiež
požiadalo rektora UK, aby po schválení Ná
vrhu v AS UK bol vykonaný rozpis rozpočto
vých prostriedkov na fakulty a ostatné súčas
ti UK
Kolégium rektora UK súhlasilo s návrhom
rektora UK, aby ďalšie využitie fondu UK sme
rovalo najmä na finančné posilnenie Grantov
UK pre mladých pracovníkov UK, na podpo
ru mobilít interných doktorandov UK, na bu
dovanie IIKS UK a na prípravu projektu za
loženia Fakulty sociálnych a ekonomických
vied UK.
(Jh)

zabezpečovanie kvality zo škótskeho Glasgowa. Prípadovú štúdiu
o zabezpečení kvality na Universite v Lutone predstavili Dr. Richard
Harris, dekan zodpovedný za univerzitný systém pre zabezpečenie
kvality adr. Valerie Shrimplin vedúca oddelenia zodpovedného za
organizáciu a administráciu s tým spojených procesov. Diskusiu mo
derovala koordinátorka projektu Dr. Daniela Drobná z UK.
Prípadové štúdie na zabezpečenie kvality na EU, STU a UK pred
niesli jednotliví univerzitní koordinátori. Okrem vlastnej prípadovej
štúdie UK o systéme zabezpečenia kvality na UK a o doterajších skú
senostiach s jeho budovaním, boli súčasťou prezentácie UK i dve
ďalšie vystúpenia. V rámci prvého prezentoval doc. J. Bunčák výsled
ky evaluácie FIF UK, ktorú na fakulte vykonala Akreditačná komisia
vlády SR. V rámci druhého vystúpenia prezentoval doc. V. Ferák,
dekan PRIF UK, skúsenosti z hodnotiacich procesov, ktoré používa
ťakulta pre vlastné účely v rámci zabezpečenia kvality a plánovacích
procesov. Po prvýkrát boli prezentované i výsledky absolventskej
ankety, ako riadnej súčastí procesov pre zabezpečenie kvality, ktorú
PRIF UK zorganizovala pre absolventov bakalárskeho štúdia
Počas diskusie, ktorá sa otvorila po prednesení prípadových štúdií
partnerov zVelkej Británie a domácich účastniVov, sa ukázalo že
existujú rozdielne prístupy k problematike zabezpečovania kvality nielen
u nás na Slovensku, ale aj v Anglicku a Škótsku. Priebeh diskusie však jed
noznačne potvrdil existenciu spoločnej vôle hľadať východiská pre zabezpe
čovanie kvality vzdelávania na našich vysokých školách a snahu využívať
v tomto procese transparentné mechanizmy hodnotenia a zlepšovania kvali
ty, ktorých vlastníkmi budú práve vysoké školy.
Výsledkom prvého pracovného stretnutia účastníkov projektu QAHEA sú
závery, ktoré presne definujú tak ciele a obsah, ako aj organizáciu projektu
pre najbližších 12 mesiacov trvania projektu. Rozhodujúcim cieľom sa stala
príprava prvého návrhu metodiky pre hodnotenie vzdelávania na zúčastne
ných slovenských univerzitách.
Otázka kvality predstavuje kľúčový moment pre dalšie jestvovanie vysokých
škôl v sieti akademických inštitúcií- Bude nevyhnutné, aby samotné vysoké
školy vedeli definovať svoje parametre kvality, vedeli nastaviť krrtické zrkadlo
svojim aktivitám a našli vhodné spôsoby na nápravu, udržanie a zlepšovanie
kvality vzdelávania, vedy a výskumu, ako aj ďalších svojich aktivít A práve
riešenie tohoto projektu predstavuje alternatívu voči existujúcim praktikám
a aktivitám v oblasti zabezpečovania kvality v Slovenskej republike a je výz
vou pre tn partnerské inštitúcie nájsť svoju vlastnú cestu a ponúknuť takúto
alternatívu aj ďalším vysokým školám
Príspevky z workshopu budú uverejnené na domovskej internetovej strán
ke UK. O priebežných výsledkoch budeme akademickú obec priebežne in
formovať a súčasne žiadať o pripomienky a komentáre.
Ivan Ostrovský, Daniela Drobná

Z februárového zasadnutia Akademického senátu UK
Členovia Akademického senátu UK sa zišli dňa 27. februára 2002, aby pod vedením predsedu AS UK
doc. F. Gahéra rokovali o aktuálnych otázkach života Univerzity.
V úvode zasadnutia Akademický senát UK prerokoval návrh rektora UK na ročné rozdelenie rozpočto
vých prostriedkov UK fakultám a súčastiam na rok 2002 a konštatoval, že návrh spĺňa požiadavky kritérií
ročného rozdelenia rozpočtových prostriedkov v plnom rozsahu tak, ako boli schválené AS UK, a preto senát
predložený návrh schválil.
V súvislosti so schválením ročného rozdelenia mzdových prostriedkov UK jej súčastiam AS UK požiadal
rektora UK, aby sa obrátil na ministra školstva so žiadosťou o pridelenie mzdových prostriedkov potrebných
na naplnenie nárokov v zmysle zákona o verejnej službe č. 313/2001 a po ich poskytnut predložil AS UK návrh
na ich rozdelenie súčastiam UK. Z tohto dôvodu AS UK požiadal akademické senáty a dekanov fakúlt aby do
31. 3. 2002 vypracovali a predložili rektorovi UK a AS UK finančné požiadavky, ktoré umožnia v zmysle záko
na o verejnej službe v plnej miere naplniť zámer vlády v oblasti zlepšenia finančného ohodnotenia a spolo
čenského postavenia zamestnancov fakúlt priznaním zodpovedajúcich tarifných aj všetkých mimotanfnych
zložiek mzdy. Tento postup senátu podponla aj informácia ministra školstva o finančnej rezerve vlády SR
vytvorenej na tento cieľ, ako aj jeho verejný prísľub o poskytnutí týchto prostnedkov vysokým školám.
V rámci prerokovávania ekonomických otázok Univerzity AS UK ďalej konštatoval, že novela zakona o ve
rejnom obstarávaní prijatá ako zákon č. 557 z 15. 12. 2001 zakotvila také povinnosti obstarávateía pn obsta
rávaní tovaru, prác a služieb, ktoré nie je možné hospodárne dodržiavať. AS UK preto podponl uznesenie
Kolégia rektora UK, ktoré odporučilo zrušiť príslušného ustanovenia (§53 a § 56) novely zákona.
Ďalej sa AS UK zaoberal návrhom zákona o vysokých školách a konštatoval, že MŠ SR akceptovalo
požiadavku Rady vysokých škôl SR a do návrhu zákona zakotvilo paritné zastúpenie fakúlt v akademickom
senáte vysokej školy Druhú požiadavku RVŠ SR, aby návrh zákona obsahoval text garantujúci právomoci
fakúlt v oblasti pracovno-právnych vzťahov a v oblasti podnikateľskej činnosti v rozsahu a za podmienok
určených štatútom vysokej školy, MŠ SR však nezohľadnilo.
AS UK preto nepovažoval za splnené požiadavky RVŠ SR, ktoré boli podmienkou podpory pnjatia navrtiu
nového VŠ zákona zo strany RVŠ SR a konštatoval, že minister školstva nemal právo sa pn predkiadar
zákona o VŠ v NR SR odvolávať na súhlas RVŠ SR s predloženým návrhom. V tejto súvislosti AS UK požiada!
ministra školstva SR, aby NR SR predložil na schválenie taký' návrh zákona ovysokych školách, ktorý
obsahuje požiadavky RVŠ SR.
V dalších bodoch rokovania AS UK okrem iného schválil zmenu Štatutu JLF UK v Martine a zmen.
Štatútu FMFI UK (zriadenie bakalárskeho štúdia v odbore fyzika špecializácia fyzika-manažment! a súhlas
s návrhom rozdelenia ubytovacej kapacity v ŠD UK v školskom roku 2002,2003
(jh)
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Habsburská monarchia - európsky dom alebo žalár národov?
Tato atraktívna téma prilákala dňa 6. februá
ra 2002 do Auly Univerzity Komenského počet
né publikum v širokom vekovom rozmedzí, hoci
to bolo v čase, ked naši študenti majú iné sta
rosti a rozptýlenia. Bol to večer prof. PhDr. Ro
mana Holeca, CSc., z Filozofickéj fakulty UK
a bola to dálšia zo seriálu profesorských pred
nášok, ktoré, ako sa zdá, už sú na pôde našej
Alma mater udomácnené.
Hneď na začiatku treba povedať, že to bola jedna
z najvydarenejších profesorských prednášok, púta
vá, strhujúco prezentovaná a provokujúca k zamys
leniu sa i k mysleniu.
Práce historikov, najmä ak boli podané v popu
larizujúcej forme, si vari nikdy nemohli ťažkať na ne
záujem verejnosti, hoci historici, podobne ako aj
príslušníci iných vied, neraz museli aj o čosi viac
odovzdávať cisárovi, čo je cisárovo. Ak ale histó
ria nie je nútená plniť „spoločenskú objednávku", je
znej skutočne „magistra vitae". Inými slovami po
vedané, ak sa človek nepouč' dejinami, opakuje tie
isté chyby.
Prof. Holec má šťastie, že mu pri jeho bádaní nik
nementoruje a nevtesnáva ho do nijakej šablóny.
Začal ako historik hospodárskych dejín a potom
sa transformoval do oblasti sociálnej a politickej
a historicky analyzoval prepojenie politiky a eko
nomiky. Uverejňuje nielen vedecké práce, ale je aj
produktívnym publicistom, pričom podľa vlastné
ho vyjadrenia „zaľudňuje národné dejiny".

Vo svojej pútavej a výborne pripravene] prednáš
ke analyzoval stav monarchie na úsvite 20. sto
ročia. teda na začiatku konca jej existencie. Pouká
zal na paradoxy, ktoré vznikli už predtým a ktoré
prerástli do problémov. Veľa pnestoru venoval po
staveniu a postojom Slovákov a napokon aj po

hnutej dobe vzniku Československa, ktoré bolo
prinajmenšom vo svojich začiatkoch výrazne po
značené historickou skúsenosťou z predošlého štát
neho útvaru na našom území. Prednosťou prof. Ho
leca je, že nekompromisne búra mýty a stereotypy
a za ideológiou a politikou neomylne vidí ekono
mické pozadie, a to aj v prípade najslávnejších uda
lostí našich dejín.
Téma habsburskej monarchie je nielen zaují
mavá, ale aj stále aktuálna a o to nástojčivejšia, že
sme v štádiu zrodu mnohonárodnej zjednotenej
Európy, teda štátneho útvaru, ktorý síce v men
šom vydaní a ani nie tak dávno tu už bol a ktorý
sa habsburgovcom napokon rozsypal pod rukami
Pri všetkých paradoxoch, problémoch, rozporoch,
konfliktoch a iných nedostatkoch habsburskej ríše
treba ale uznať, že to najhoršie postihlo |ej bývalé
územie a národy, ktoré na ňom žijú až potom, čo
sa rozpadla Historici už urobili nemálo práce pri
výskume a hodnotení tohto obdobia a hoci ešte stá
le majú čo dopĺňať, pnniesli už viac než dosť poznat
kov na to. aby sa architekti a konštruklén novej
Európy mali z čoho poučiť Prof Holec však tvrdí,
že jediným poučením z dejín je. že človek opakuje
rovnaké chyby Kiež by sa v tomto prípade mýlil
Prof Holeca čaká v tomto roku rad prednášok
na pozvanie z popredných miest nášho kontinen
tu Symbolické je že túto šnuru začal v aule našej
Alma mater
Duéan Mlynarcik

Študenti Centra pre Európske štúdie Jagelonskej univerzity navštívili UK
Dvanásti učitelia a študenti z Centra pre Európ
ske štúdie Jagelonskej univerzity v Krakove
navštívili v dňoch 9. — 11. februára 2002 Univer
zitu Komenského a Centrum európskych štúdii
UK. V partnerskom Centre si vypočuli prednášku
S. Mihálikovej „Problémy politického života v SR",
B. Černušákovej „Politická kultúra na Slovensku"
a M. Bottovej „Stredoeurópsky kontext slovenskej
ľudovej kultúry". Prezreli si tiež historickú budovu
Univerzity, bratislavské Staré mesto a navštívili hrad
Červený kameň a Trnavu.
Pobyt v Bratislave a na UK absolvovali zahranič
ní študenti CEŠ JU v rámci svojho magisterského
štúdia, ktorého súčasťou je aj poznávanie hlavných
miest krajín strednej Európy.
Centrum pre Európske štúdie
Jagelonskej univerzity v Krakove
Centrum pre Európske štúdie Jagelonskej uni
verzity (CEŠ JU) v Krakove bolo založené v roku
1993 ako interdisciplinárna výskumná jednotka JU
a jeho pôvodným poslaním bolo poskytovať pomoc
študentom zapísaným v iných študijných progra-

rn och JU. Čoskoro sa však ukázalo, že o študijný
program zameraný na európsku problematiku je
velký záujem, a preto Senát JU v roku 1999 udelil
CEá JU právo pnznávaf tituly a CEŠ JU sa staio
suóasťou Filozofickej fakulty JU.
Pedagógovia CEŠ JU pripravili dva študijné prog
ramy: pre zahraničných študentov v angličtine
a pre domácich študentov v poľštine. Prví študenti
magisterského programu začali študovať v aka
demickom roku 2001/02. V druhom roku existen
cie anglického magisterského programu CEŠ JU
v ňom študuje 35 študentov z Argentíny, Austrálie,
Kanady, Dánska. Anglicka, Francúzska, Nemecka,
Grécka, Irska, Japonska, Holandska, Nórska, Pa
kistanu, Poľska, Škótska, Švédska, Švajčiarska,
Ukrajiny a USA a predpokladá sa, že v budúcom
roku tu bude môcť študovať 45 študentov.
Veľmi populárny je tiež magisterský program štú
dia v poľskom jazyku. Individuálne štúdium je
možné na pregraduálnej i postgraduálnej úrovni,
v súčasnosti v dennom štúdiu študuje 140 a v ex
ternom štúdiu 50 poslucháčov a do doktorand
ského štúdia je zapojených 120 študentov.

CEŠ JU vykonáva mnoho nezávislých výskum
ných a konzultačných projektov sponzoruje konfe
rencie. verejné prednášky acfcskus«. vratme sena
Ю .Európske stretnutia' s prommentriymt pofckyrm
osobnosťami zapojenými do europsKeno integrač
ného procesu. CEŠ JU štvrťročne publikuje časopis
„Európske fórum", ktorý obsahuje najlepšie články
študentov a učiteľov Centra. Jedným z najzaujíma
vejších nových projektov, ktoré CEŠ JU pripravuje,
je Stredoeurópska škola diplomacie, ktorá má za
čať svoju činnosť v akademickom roku 2002/03.
K najväčšej zmene v CEŠ JU došlo v roku 2001,
keď Centrum bolo pnpojené k novej Fakulte me
dzinárodných a politických štúdií. CEŠ JU sa tak
spolu s Americkými štúdiami a Ruskými štúdiami
stalo súčasťou nového Inštitútu regionálnych štúdií
Bližšie informácie o CEŠ JU sú na internete:
v angličtine: http://www.ces.uj edu.pl/
v poľštine: http://www europeistyka.uj edu pl/
Zuzana Ladzianska

Moderné mestá
v európskej literatúre
Obrazy moderných miest v európskej lite
ratúre boli témou prednášky Anne Ducrey,
docentky na Univerzite Charlese de Gaulla
v Lille, ktorá sa konala dňa 4. 2 2002 v Au
ditorium Maximum PRAF UK. Doc Anne
Ducrey vyučuje na Univerzite ChdG literárnu
komparastiku so zameraním na slovanskú li
teratúru a v oblasti výskumu sa zaoberá sym
bolizmom, najma symbolistickým divadlom
Prednáška sa konala v ráma cyklu semi
nárov Tisíc a jedna Európa, ktorý pripravila
Univerzita Komenského v spolupráci s Fran
cúzskym inštitútom, Goetheho inštitútom. Ra
kúskym kultúrnym centrom a Delegáciou Eu
rópskej komisie.
(jh)
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Medzinárodné stretnutie germanistov
Na pôde Pedagogickej fakulty UK sa v dňoch 4. - 6. februára 2002 uskutočnila 11. medzinárodná lingvistická konferencia germanistov GESUS
za účasti 55 odborníkov a ďalších hostí zo všetkých častí Európy. Konferencia sa stretla s veľmi kladným ohlasom, denne si záujemcovia mohli vypo
čuť odborné prednášky vysokej kvality takých vynikajúcich germanistov-lingvistov, akými sú bezpochyby organizátorka konferencie doc. PhDr Ružena
Kozmová, CSc., doc. PhDr. Adamcová, CSc., prof. Czaba Földes, Dr. J. Meier, doc. PhDr. V. Hóppnerová, CSc., prof. V. D. Klimonov, Dr. P. Oehl, Dr. I. Helin,
doc. PhDr. J. Korčáková, CSc., a mnohí iní.
Konferenciu oficiálne otvorila doc. PhDr. R. Koz
mová, CSc. Dekan PDF UK prof. PhDr. M. Zelina,
DrSc., predstavil účastníkom konferencie Univerzi
tu Komenského a jej Pedagogickú fakultu a vysoko
ocenil prácu Katedry nemeckého jazyka ako jed
nej z najlepších. Účastníkom konferencie sa pri
hovoril aj vedúci katedry prof. PhDr. I. Cvrkal, CSc.
O slovo požiadal čestný hosf zo Spolkovej re
publiky Nemecko Dr. L. Kuntzsch, ktorý oboznámil
prítomných s činnosťou medzinárodnej lingvistic
kej organizácie Spoločnosť nemeckého jazyka so
sídlom v o Wiesbadene, čím položil základný ka
meň vzniku GfdS aj na Slovensku. Prvými členmi
Spoločnosti sa stali doc. PhDr. L Adamcová, CSc.,
doc. PhDr, R, Kozmová, CSc., PhDr. M. Ondriašová, Mgr. P. Rakšányiová a Mgr. Stobodová.
Na konferencií sa pracovalo v 10 sekciách. Jej
účastníci sa mohli oboznámiť s výsledkami ling
vistického výskumu našich a zahraničných odbor
níkov tak v oblasti germanistiky, ako aj slavistiky.
Rokovalo sa o jazykových prejavoch v masovo
komunikačných prostriedkoch, o histórii vývinu
nemeckého jazyka, o porovnávacej syntaxi, o gra
matike pri vyučovaní nemeckého jazyka ako
cudzieho jazyka, o frazeológii, o jazykových pros
triedkoch, ich kategóriách a vzťahoch, o odbornej
nemčine a pod
O výsledkoch sledovania ústneho prejavu hlása
teľov pri vysielaní správ rozhlasových staníc Ra
kúska a Čiech referoval mladý germanista PhDr.
Tomáš Kaňa (ČR). Svojou bezprostrednosťou a zá

ujmom o mládež nadchol publikum PhDr. Miloš
Chovan, ktorý dlhodobo sleduje a skúma verbálne
prejavy a praktiky mladých, a jeho vystúpenie
právom vyvolalo búrlivú diskusiu. Veľmi zaujíma
vé boli aj vystúpenia venované otázkam dialektov
v audiovizuálnych médiách, ktorými sa napríklad
zaoberala Dr. H. Maurer-Lausegger (Rakúsko).
Rôznym druhom textov, ich úprave a jazykovej
forme venovala svoj príspevok Dr. D. Georgieva
(Bulharsko). Ďalšie referáty odzneli z oblasti po
rovnávacej syntaxe, jazyka a jeho vývinu, jazy
kových nuancí, odchýlok od spisovného jazyka,
atď. S podnetným príspevkom vystúpil v slavistic
kej sekcii okrem iných tiež prof. V. D. Klimonov
(SRN).
Dr. G. Schuppener (SRN) prezentoval výsledky
výskumu nemeckého jazyka, jeho pôvod a vývoj
od minulosti po súčasnosť, porovnával názvy miest
v rôznych jazykoch a hľadal ich spoločného me
novateľa. Taktiež poukázal na meniacu sa históriu
jazykov od stredoveku až po súčasnosť, na ich
vzájomné ovplyvňovanie a úzku spojitosť. Nutnosť
ovládania aspoň dvoch cudzích jazykov zdôraz
nila Mgr. J. Tomková (ČR). Otázkami gramatikalizácie kategórií slovesa - čas, rod a spôsob zaujala
publikum doc. R. Kozmová (SR). Diskutovalo sa
o tendenciách rozvoja a o súčasnom stave plurálu
v nemeckom jazyku, ktorý je veľmi chaotický a ne
systematický Výskum jeho vývinu za posledných
200 rokov však nasvedčuje tomu, že je možné po
zorovať istý systém.

Velký záujem prejavili účastníci o aspekty intonácie v nemeckom jazyku, o ktorých hovorila doc.
L. Adamcová (SR).
Antroponomastickou terminológiou sa zaobera
la Mgr. L. Klumpárová (ČR), ktorá sa venovala
zvláštnostiam českého a slovenského jazyka. Ne
možno nespomenúť také významné osobnosti na
poli germanistiky, akými sú doc. PhDr. A, Nováko
vá, CSc., a doc. PhDr. E. Ehrgangová, CSc (SR),
cenným prínosom boli príspevky Dr. I. Helina (Fín
sko), N. Heinrichovej (ČR), J. Siručka (ČR) ako
i dalších účastníkov konferencie, ä už boli z Poľska
Švédska, Talianska, Španielska, Ruskej federácie
alebo z domova. Všetky vystúpenia boli veľmi
pútavé a zaujímavé, sprevádzané živou diskusiou.
Počas konferencie sa prezentovala aj novozalože
ná vydavateľská a dozorná spoločnosť KORFiEKT,
s.r.o., pod vedením PhDr. J. Klugeho riaditeľa spo
ločnosti. Súčasťou podujatia bola výstava literatúry
spojená s predajom, ktorá bola zaujímavá aj pre
študentov-germanistov.
Konferencia bola veľmi dobre pripravená a mala
plynulý priebeh, počas celého jej trvania bola za
bezpečená infoslužba ktorá promptne reagovala
na všetky požiadavky účastníkov Vďaka a obdiv
za to patrí najmá hlavnej organizátorke podujatia
doc. R. Kozmovej, ako i celému organizačnému
výboru konferencie.
PhDr. Mária Ondriašová
Katedra nemeckeho jazyka a literatury
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N a j n o v š i a bibliografia d i p l o m o v ý c h p r á c
Ružarovský, Ignác: Bibliografia diplomových prác obhájených
1. časť a 2. časť. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2001. 600 s.

na Filozofickej

fakulte Univerzity Komenského

v Bratislave v rokoch 1974 - 1989

v r
Najnovšia bibliografia, ktorú zostavil PhDr. Ignác Ružarovský,
Recenzia
^ m c ' každého študijného odboru sa diplomové práce členia
podľa ďalších knténí. NapnVIad prace na jednotlivých filologických
nadväzuje na dve rozsiahle práce. Ide o dielo Štefana Ďurovčíka,
vydané v roku 1963 Maticou slovenskou v Martine pod názvom Bibliografia
odboroch sa spravidla vnútorne rozdeľujú na jazykovedu, literatúru, me
dizertačných a diplomových prác obhájených na Filozofickej fakulte Uni
todiku a pripadne preklad a tlmočenie. Záznamy neobsahujú podrobnejšie
verzity Komenského v Bratislave za roky 1922 - 1962 a o Ružarovského
údaje, lebo prípadné anotácie by znamenali značné rozšírenie aj tak mimoprvú Bibliografiu diplomových prác obhájených na Filozofickej fakulte UK
nadne rozmernej publikácie
Na záver bibliografie sú pnpojené tn zoznamy register mien miestny re
v rokoch 1963 - 1973, ktorá vyšla v o Vydavateľstve UK až o viac ako 25 ro
gister a register autorov Prvý obsahuje mená osobnostt. druhý názvy o b e
kov neskôr - v roku 1999.
miest a teritoriálnych útvarov, ktoré sú spomínané v diplomových pracach
Keď sme svojho času recenzovali túto prácu v Našej univerzite, vyslovili
a tretí mená autorov diplomových prác
sme nádej, že bude mať nasledovníkov, ktorí zmapujú aj nasledujúce
Ide o veľmi záslužnú prácu Dr. Ružarovského. ktorá je nseien podrobným
obdobie takmer tridsiatich rokov. Netušili sme, že I. Ružarovský bude v tak
dobovým dokumentom, súčastbu históne fakulty, ale predovšetkým užitoč
náročnej, priam syzifovskej práci pokračovať a spracuje aj bibliografické
nou pomôckou pre študijné účely poslucháčov ako aj vedeckých a peda
údaje za ďalších 16 rokov. Podarilo sa mu to a jeho druhé bibliografické
gogických pracovníkov v oblasti spoločenských vied Možno len vent že
dielo vyšlo práve k 80. výročiu založenia našej Filozofickej fakulty UK.
Najnovšia biblografia sa skladá z dvoch časti', ktoré majú spolu 660 strán.
sa čoskoro dočkáme aj bibliografického záznamu nasledujúceho obdotxa
Obsahuje záznamy o 8 342 obhájených diplomových prácach (autor,
- aspoň desiatich rokov. Záujemcom o spomínane dielo pnpominame že
názov práce, jej prípadný podtitul, rok obhajoby, rozsah strán a meno
je možne ho získať v predajni sknpt v hlavnej budove Univerzity Komen
školiteľa), ktoré sú systematicky roztriedené podlá 34 študijných odborov
ského na Šafánkovom námestí
existujúcich na FIF UK v rokoch 1974 až 1999. Onentáciu uľahčuje aj to, že
doc. JUDr. Luboš Se'cak. CSc
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Slovensko a Čína sú dve krajiny, ktoré majú svoje dejiny. Keď som preštudovala istú časí dejín, našla som niečo odlišné v literatúre a kultúre, ale na
druhej strane o kultúru sa môže podeliť celé rudstvo, tak mali tiež niečo podobné." Liu Xiaoxiao. čínska študentka

Kolokvium s čínskymi študentmi

Blízkosť a odlišnost. V tomto duchu sa niesli
témy čínskych študentov na kolokviu, ktoré
sa konalo 29. januára 2002 na Filozofickej
fakulte UK. Kolokvium zorganizovala Sekcia
slovenčiny ako cudzieho jazyka pri Katedre
slovenského jazyka F1F UK, ktorá na základe
požiadavky Sekcie medzinárodnej spolupráce
a európskej integrácie Ministerstva školstva
SR vypracovala projekt jazykovej a odbornej

prípravy pre änskych stoyaJosiov z Pekinskej
univerzity cudzích jazykov.

Práve tam, na lektoráte slovenského jazyka a kul
túry, sa v roku 1999 začala ich cesta k slovenčine.
Po ročnom univerzitnom štúdiu v Číne a po roč
nom pobyte v Ústave jazykovej a odbornej prí
pravy UK v Bratislave pokračuje sedem čínskych
študentov v štúdiu slovenského jazyka a sloven
ských reálií na FIF UK.
Študijný program je zameraný na zlepšenie ja
zykovej kompetencie a na získanie znalostí zo
slovenskej histórie, ľudovej kultúry, literatúry a slo
venských reálií. Obsahovú náplň tvorili prednášky
a semináre, ktoré viedli pedagógovia FIF UK (prof.
J. Baďurík, doc. M. Botíková, doc. K. Jakubíková,
Dr. M. Vojtech, Dr. V. Eliášová, Dr. S. Šimková). Ja
zykové cvičenia a semináre zo slovenského jazyka
zabezpečovali Dr. J. Pekarovičová (koordinátorka
projektu) a Dr. L Žigová (študijný poradca). Súčas
ťou študijného pobytu boli tiež kultúrnospoločenské, ako aj odborné podujatia so zameraním
na spoznávanie špecifík života na Slovensku.
Januárovým kolokviom sa uzavrela práca v zim
nom semestri. Cieľom podujatia bolo prezentovať
získané jazykové zručnosti a odborné vedomosti,
ale najmä schopnosť porovnávať etnokultúrne špe
cifiká oboch krajín. Čínski študenti svoje referáty
orientovali najmä na porovnávacie historické témy.
Liang Chen (Obraz panovníčky v dejinách na
príklade Márie Terézie a čínskej cisárovnej Wu) po
ukázal na paralely vládnutia a osobného života
oboch významných žien. Spájala ich ctižiadostivosť,
politický talent, presadzovanie reforiem, napríklad
v školstve. Zatiaľ čo Mária Terézia zreformovala
celú školskú sústavu, cisárovná W u (624 - 706)
využila školské reformy predovšetkým na objave
nie dôležitých osobností pre svoju ríšu.
Liu Fei (Stredoveké baníctvo na Slovensku
a v Čine) porovnal úroveň baníctva v rozličných
obdobiach a zasvätene uvádzal aj objemy vyťa
žených rúd. Pre zaujímavosť: v Číne už v 10. sto
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ločenským prínosom Alexandra Dubčeka a Ten
Ťiao Pchinga (1904 - 1997). Vyzdvihol ich vlaste
nectvo, u Dubčeka jeho federalistický postoj, u Ten
Ťiao Pchinga jeho snahu o riešenie problému
Taiwanu a Hongkongu. Hang uvažoval o politic
kom osude oboch štátnikov, o úspešnom presa
dzovaní politických reforiem, ako aj o osobných
prehrách.
Do slávnej minulosti Slovanov nazrela Wei Wei
Hu (Postavy Velkej Moravy). A kedže v tomto me
siaci Číňania vítali príchod Nového roka (12 feb
ruára), Lei Song (Najváčší čínsky rodinný sviatok)
priblížila tradičné rituály spojené s týmto sviatkom
Čínsky Nový rok sa oslavuie vždy v čase prvého
novolunia po zimnom slnovrate a prípravy naň za
berali kedysi takmer mesiac. Jedným zo základ
ných obradov je obeta domácemu bôžikovi (jeho
soška je umiestnená nad kuchynským ohniskom),
ktorý vie všetko o domácnosti, ochraňuje jednotli
vých členov rodiny a vždy na prelome rokov
.odchádza na zhromaždenie duchov do netxes"
kde podáva správu o rodine Členova rodiny mu
preto v spomínanom čase obetujú sladké jedia
aby o každom z nich hovonl len .samé sladké
ročí p. n. I. existovala oficiálna banská organizácia, reči" Na Nový rok si Číňania obliekajú nove šaty
v polovici 14. storočia n. I. rudné bane fungovali už a ľudia s astrologickým znamením popadajúcim
takmer vo všetkých provinciách.
na ten-ktorý rok si zvyčajne obleču červeny odev
Zhang Jieping (Vznik a rozvoj miest na Sloven pretože červená v Čine symbolizuje šťastie Samo
sku a v Číne) sa sústredila na problematiku ur zrejme, na Nový rok musí byť na stole nejaké
banizácie, ktorá prebiehala v oboch kraimách typické ledto - su to pirohy so stanou masovou
podobne: základom bolo vytvorenie nových spo a zeleninovou plnkou, v ktorej sú ukryte čisté т л 
ločenských vrstiev - remeselníckej a naimä ob ев. sladkosti alebo mandle - symboty bohatství,
životasaa šťastia
chodnícke] V Číne však vznikali prvé mestá už sladkého
Kolokvium
mesto v novom
pn'jemneiroku
рп/хнгщ mmopred 4000 rokmi, zatiaľ čo v strednej Európe až
sfére, ktorú umocnila prítomnosť vef/y'-anc* Čín
v stredoveku. Stovenske mestá sa navyše od čín
skej ľudovej republiky, pána Yuan Gui Sena a dru
hého tajomníka veľvyslanectva, pána Cai Gea
skych odlišovali aj udeľovaním kráľovských privi
a Ing. Kataríny Čamborovej, zástupkyne gestorskej
légií.
Liu Xiaoxiao (Idey humanizmu v slovenskej a čín organizácie - Ministerstva školstva SR. Velvyslanec
skej kultúre a literatúre) priblížila presadzovanie
ocenil dobrú prezentáciu nadobudnutých vedo
mosti' študentov, vyslovil uznanie vedeniu a peda
myšlienok humanizmu v čine, ktoré sa naplno roz
gógom FIF UK za ústretovosť pn realizácii projektu
vinuli až začiatkom minulého storočia. Nový životný
a vyjadril želanie p>okračovať v podobnej spoluprá
náhľad prezentovala na priWade literárnej tvorby
ci na prospech obidvoch strán.
Lu Xuna a na jeho diele Denník blázna.
Hang Li (Významné osobnosti v súčasnej slo
Mgr. Michaela Palcútová,
venskej a čínskej politike) sa zamyslel nad spo
Katedra slovenského jazyka FIF UK

S ú ť a ž e s e j í v y p í s a n ú I. M i k l o š o m
vyhral študent FIF U K
Podpredseda vlády SR Ivan Mikloš vypísal v novembri 2001 tretí ročník sutaže eseji pre
študentov vysokých a stredných škôl. Téma tretieho ročníka súťaže bola: „Svet po 11. sep
tembri 2001. Je pre nás členstvo v NATO a EÚ stále zárukou stability, bezpečia a pros
perity?"
Do súťaže sa prihlásilo 224 študentov stredných a vysokých škôl Do finále postúpilo 34 eseji
z ktorých podpredseda vlády SR vybral 6 víťazov a 2 práce ocenil za originalitu
Vo februári 2002 bola súťaž vyhodnotená a boli vyhlásené výsledky V kategorii študentov
vysokých škôl získal prvé miesto Martin Pener, študent 3. ročníka andragogiky na Fllozoťlckej fakulte UK. Na druhom mieste sa umiestnila Silvia Čebeková z Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre a tretí bol Július Mastilák z Central European University vo Varšave Zvlnitnu
cenu za originalitu získala Slavomíra Pajunková zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre.
Víťazi súťaže strávili spoločne s podpredsedom vlády SR Ivanom Miklošom jeden cely pra
covný deň Absolútni víťazi oboch kategórií získali dvojtýždňový jazykový kurz v zahraničí, ktorý
im venovala Slovenská sporiteľňa, a s. Od firmy Globtel GSM, a s získali študenti umiestnení na
2. a 3. mieste mobilné telefóny a mesačný užívateľský program Všetci ocenení získali ročné
predplatné týždenníka Trend. Hlavnými sponzormi súťaže sú Slovenská sporiteľňa a Globtel
GSM. Súťaž podporujú aj týždenník Trend a vydavateľstvo Kalligram.
Víťazovi srdečne blahoželáme!

Vo svete lacandónskych Indiánov
V priestoroch Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží
v Bratislave sa v dňoch 3. 1. až 3. 2. 2002 uskutočnila výstava „Svet
lacandónskych Indiánov", ktorú v spolupráci so SNM v Bratislave zorga
nizovalo Oddelenie religionistiky Katedry etnológie Filozofickej fakulty
UK. Prezentácia výstavy bola výsledkom výskumu jedného z posledných
pralesných indiánskych kmeňov Strednej Ameriky - kmeňa Lacandóncov,
ktorý uskutočnili slovenskí vedci Mgr. Milan Kováč, PhD., z Oddelenia reli
gionistiky Katedry etnológie FIF UK a Mgr. Tatiana Podolinská, PhD., z Ústa
vu etnológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Výstava, ktorú obaja
bádatelia pripravili z výsledkov vlastnej zberateľskej a odbornej činnosti, vy
volala velký záujem domácich i zahraničných médií.
Vedecký výskum sa uskutočnil v úzkej spolupráci s Departamento de
Etnología y Antropología Social, ktoré je súčasťou mexickej Národnej auto
nómnej univerzity v Mexico City. Okrem medziuniverzitnej odbornej spolu
práce bol výskum zastrešený aj medzinárodnou inštitúciou International
Association for History of Religion (IAHR), ktorej podpredsedníčka Dr. Yolotl
González Torres bola jeho hlavnou spoluorganizátorkou z mexickej strany.
Mgr. Milan Kováč, PhD., a Mgr. Tatiana Podolinská, PhD., patria dlhodobo
k hlavným aktivistom IAHR na Slovensku. Spolupráca v tejto rovine priniesla aj
nosný program výskumu, ktorým bol výskum procesov zmien v domorodom
náboženstve Lacandóncov.
Samotný výskum trval od augusta roku 1999 do februára roku 2000. Vý
sledkom tohto polročného výskumu, ktorý bol prezentovaný aj v mexických
odborných periodikách, sú stovky záznamov týkajúcich sa súčasného do
morodého náboženského života Lacandóncov, obradov, rituálov, množ
stvo zachytených mýtov, a taktiež dôležité záznamy o inováciách pôvodných
rituálov, o prienikoch misionárov a ich vplyve na konverziu v jednotlivých
lacandónskych komunitách. Popri tejto práci naši bádatelia vytvorili okrem
iného aj rukopis lacandónsko-španielskeho slovníka, ktorý doposiaľ nejest
voval. Štúdium lacandónskeho života zahŕňalo množstvo tém, od vplyvov
globalizácie na tradičné náboženské predstavy, štúdium ich jazyka, umenia
a symboliky, až po rituálne postavenie žien v lacandónskej spoločnosti.
Výstava etnografických zbierok a fotografií zo života Lacandóncov, ktorú
obaja naši bádatelia predstavili slovenskej verejnosti, mala za cieľ priblížiť
záuiemcom aspoň zlomok z prirodného a kultúrneho bohatstva, s ktorým sa
stretli počas svojich výskumov.
V samostatnej časti výstavy boli prezentované živočíchy a rastliny, ktoré
kmeň Lacandóncov obklopujú, vylisované rastliny, kvety a rôzne druhy ku
kurice - ich základnej potraviny. Ďalej mohli návštevníci vidieť exotické druhy
motýľov a hmyzu, kože jedovatých hadov, korytnačie panciere, opičie lebky
a ďalšie pozostatky zvierat, ktoré patria ku každodennej lacandónskej strave.
Z prírodnín ešte spomeňme kvaple z posvätných jaskýň, tekvicové nádoby,
lyko stromov, z ktorého sa vyrába oblečenie, a mnoho ďalších prírodných ma
teriálov.
Základom celej výstavy však bolo množstvo indiánskych výrobkov, pre
dovšetkým keramických. Išlo najmä o tzv. „nádoby bohov", rituálne maľova
né nádoby s plastikou božstva na prednej časti, ktoré predstavujú. Okrem
nich mali návštevníci možnosť vidieť aj sošky rôznych zvierat, od mýtických
až po spodobnenia bežných obyvateľov miestnej džungle, ako sú napríklad
puma, jaguár, pásavec či vták tukan. Prezentované boli aj oblečené figúrky
Lacandóncov alebo figúrky zvierat a ľudí vyrobené z prírodného kaučuku.
Drevené sošky zase predstavovali svet ľudí a bohov.
Taktiež mali návštevníci možnosť zoznámiť sa s procesom výroby pazúrikových hrotov a pozrieť si niekolko sád lukov a šípov s pazúrikovým
hrotom, ktoré Lacandónci ešte aj dnes používajú. Nechýbali ani výrobky
z prútia a z rôznych druhov tekvíc. Zvlášť zaujímavé boli tie, na ktorých sú
vyryté podobizne božstiev. Osobitným lákadlom bol velký hamak (hojdacia
siet) ručne vyrobený z lyka stromu. Hamak bol zavesený v imitácii domo
rodej chatrče s typickým ohniskom a predmetmi každodennej potreby.
Hned vedla bol umiestnený kompletný ženský a mužský lacandónsky odev.

Ten mužský bol doplnený neodmysliteľnou mačetou a ženský typickou ozdo
bou hlavy z hrudných pier vtáka tukana. Vo vitrínach bolo umiestnené
velké množstvo náhrdelníkov z najrôznejších pralesných semien, ktorými sa
zdobia indiánske ženy.
Zvlášť pútavá bola maketa tzv. „domu bohov" urobená v mierke 1:10. Prav
depodobne však návštevníkov zo všetkého najviac zaujal kútik, ktorý evo
koval staré indiánske pohrebisko pod skalným previsom jazera Metzabok
Umiestnené v ňom boli skaly, štyri ľudské lebky a množstvo rituálnych obet
ných nádob s podobami domorodých božstiev. Tento kútik, ako aj celú vý
stavu dopĺňalo mnoho fotografií ilustrujúcich každodenný, aj rituálny život
kmeňa Lacandóncov, ktorí sú poslednými uctievačmi starých mayských bo
hov. Celú expozíciu dopĺňali mapky, prekresby tekvicových rytín, kópie strá
nok denníkov oboch bádateľov a dalšie doplnkové predmety. K výstave
vydali jej autori Milan Kováč a Tatiana Podolinská inštruktívny katalóg s náz
vom „Lacandónci - poslední praví Mayovia", ktorý bol k dispozícii počas
výstavy, ale je možné si ho zaobstarať nielen na reprízach výstavy, ale aj v bež
nom predaji.
Táto výstava, ktorú bolo možné zrealizovať len vďaka láskavej podpore
Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia a ústretovosti Slovenského národného
múzea, mala v Bratislave európsku premiéru. V polovici februára bola inšta
lovaná vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, kde potrvá do konca
marca 2002, ďalej poputuje do Prešova, Martina a Zvolena. Jej širší stredo
európsky význam podčiarkuje aj to, že po ukončení týchto výstav bude in
štalovaná vo Viedni a v Prahe.
Milan Kováč

PUBLIKÁCIE VYDANÉ VO VYDAVATEĽSTVE UK
o d októbra 2001 d o februára 2002
Ceny publikácií sú bez DPH
ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA
Adamcová, L. Phonetik der deutschen Sprache
Baďuríková, Z. a kol.: Školská pedagogika
Bujalka, A. - Dubniček, J.: Slovenský jazyk i Morfológia
Čičmanec, P.: Všeobecná fyzika 2.
Elektrina a magnetizmus
Ďuračková, Z. a kol.: Lekárska chémia a biochémia
Fekete, M.: Manažment kvality
Gavora, P.: Úvod do pedagogického výskumu
Gbelská, Y . - Obernauerová, M. - Šubík, J.:
Pokročilé cvičenia z mikrobiológie
Hanzlíková, A. a kol.: Úloha ošetrovateľstva
v ochrane komunitného zdravia 1
Hók, J. - Kahan, Š. - Aubrecht, R. Geológia Slovenska
Ivanová, A. - Mrázová, V.: Latinský jazyk pre farmaceutov
Jurčová, M. - Dohňanská, J. - Pišút, J. - Velmovská, K..
Didaktika fyziky - rozvíjanie tvorivosti žiakov a študentov
Kákošová, Z. Kapitoly zo slovenskej literatúry
9. - 18. storočia
Katriňák, T. - Gavalec, M. - Gedeonová, E. - Smítal, J.
Algebra a teoretická aritmetika 1
Kubaček, Z. - Valášek, J.
Cvičenia z matematickej analýzy I
Ozábalová, Ľ..: Latinčina pre farmaceutov
Pelikán, H. a kol.: Terminológia gymnastiky
Ružarovský, I.: Bibliografia diplomových prác obhájených na
Filozofickej fakulte Uk v rokoch 1974 až 1989, 1. a 2. časť
Ružičková, E.: Picture Dictionary of Gestures American.
Slovak, Japanese and Chinese
Sokolík, J. a kol.: Laboratórne cvičenia a výpočty
zo všeobecnej a anorganickej chémie
Šoltés, L. a kol.: Vybrané kapitoly z medicínskej etiky
Tirpák, A.: Elektronika veľmi vysokých frekvencii
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Acta Facultatis Educationis Physicae UC Pubi. XLíl
Acta Geologica UC 56/2001
Acta Facultatis luridicae UC XXI
Acta Mathematica UC LXX, No. 1
Acta Physica UC 2001 XUI/1, 2
De rerum humanarum emendatione consultatio cathciica
a odkaz J. A. Komenského pre tretie tisícročie
Index seminum 2001
Philologica LIN
Slovinsko-slovenské jazykové, literárne a kultúrne vztahy
Zborník 3 bratislavského semmara z teorie v y u č o v a l a matematiky
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Sympózium к 80. výročiu slovakistiky
Na pôde Filozofickej fakulty U K sa dňa
5. februára 2002 uskutočnilo medzinárodne
sympózium pri príležitosti osláv 80-ročnej
histórie bratislavskej univerzitnej slovakis
tiky, ktoré pripravili Katedra slovenského ja
zyka a Katedra slovenskej literatúry a literár
nej vedy FIF UK. Sympózium sa tak začlenilo
do radu konferencií konajúcich sa pri príleži
tostí 80. výročia začatia činnosti FIF UK.

Spoločný úvodný blok referátov slávnostným
príhovorom otvoril vedúci Katedry slovenského
jazyka FIF U K prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.
Prodekan FIF U K prof. PhDr. Pavol Žigo, DrSc.,
priblížil uplynulých 80 rokov slovakistiky na fakulte.
Pripomenul, že v školskom roku 1921 /22 bol vytvo
rený Slovanský seminár, ktorý sa v r. 1949 zmenil
na Katedru slovenského jazyka, slovenskej lite
ratúry a literárnej vedy. V r. 1966 sa táto pôvodná
spoločná katedra rozdelila na dve samostatné slovakistické pracoviská - Katedru slovenského jazy
ka a Katedru slovenskej literatúry a literárnej vedy
Podujatie pokračovalo vystúpeniami obidvoch
vedúcich katedier. Vedúca Katedry s l o v e n s k e j
literatúry a literárnej vedy FIF U K Mgr. Dagmar
Kročanová-Robertsová, PhD., načrtla Súčasnost
a perspektívy literárnovednej slovakistiky na FIF
UK, prezentovala súčasný profil katedry a discip
líny, ktorých výučbu katedra zabezpečuje. Pred
stavila realizované projekty pracovníkov katedry
(predovšetkým Slovník slovenských spisovateľov
a Portréty slovenských spisovateľov) a zmienila sa
aj o rozpracovaných grantových úlohách (Poetika
literárnych smerov v slovenskej literatúre). Zdôraz
nila, že katedra pravidelne usporadúva domáce
i medzinárodné vedecké podujatia.
Vedúci Katedry s l ov en s ké h o jazyka FIF U K
prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc., predstavil súčas
ný vedecký a pedagogický profil katedry a pod
čiarkol dôležitosť celokatedrového dlhodobého
výskumného projektu pod názvom Principy stavby,
vývinu a fungovania slovenčiny, v ktorom katedra
reaguje na súčasný stav lingvistického výskumu
na Slovensku a usiluje sa založiť tradíciu syste
matického explanačného výskumu slovenského
jazyka. V úvahách o perspektívach katedry sa uká
zalo, že rozvíjanie profesijnej adaptability budúcich
absolventov na meniace sa ekonomicko-spoíočenské podmienky si bude vyžadovať širšie zna
lostné zázemie, aké je ohraničené jazykovednou
prípravou. Zároveň bude treba načrtnúť strategické
ciele preferovaných výskumných prúdov v súčasnej
slovakistike, a to v záujme efektívnosti využitia ve
deckého potenciálu mladej generácie vzhľadom na
potreby a podmienky slovenskej lingvistiky.
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PhDr. Jana Pekarovičová, PhD., vystúpila s re
ferátom Slovenčina ako cudzí jazyk v kontexte
slovakistiky, v ktorom predstavila osobitnú zložku
činnosti Katedry slovenského jazyka FIF UK, a to
jazykovú prípravu cudzincov študujúcich na FIF
UK. O d r 1961 sa zásluhou slovakistov FIF UK
začali konať týždne slovenského jazyka, literatury
a kultúry pre zahraničných účastníkov Letnei školy
slovanských štúdií, ktorá sa každoročne konala
v Prahe Tieto podujatia sa postupne vyvinuli do
samostatného Letného seminara slovenskeho ja
zyka a kultúry Studia Academics Slova ca, Klory w
pod týmto názvom pravidelne koná na FIF UK od
r. 1965. Riadne vyučovanie cudzincov na fakulte sa
uskutočňuje takmer paralelne s jej prvými ročník
mi. Práve členovia obidvoch domácich slovakistických katedier pravidelne prednášajú účastníkom
letnej školy. Viac ako 30 riadnych pracovníkov
obidvoch katedier pôsobilo v o funkcií lektora slo
venského jazyka na 43 zahraničných univerzitách.
Dôkazom úspešnosti pôsobenia pracovísk v oblasti
slovenčiny ako cudzieho jazyka je stále rastúci
záujem zahraničných študentov a kredit, ktorý má
SAS i obidve katedry v kontexte jazykovej a ve
Po spoločnom úvode nasledovala práca v sek
deckej prípravy cudzincov.
ciách - jazykovednej a literárnovedenej.
Prvý blok referátov v jazykovednej sekcii bol ve
novaný predovšetkým Eugenovi Paulinymu. Prof.
PhDr. Jozef Mlacek, DrSc., sa v svojom vystú
pení Niekoľko fragmentov z pôsobenia Eugena
Paulinyho na katedre dotkol citlivého obdobia zo
života E. Paulinyho. keď bol na začiatku 50-tych
rokov odvolaný z fakulty a presunutý z a vedec
kého pracovníka do Slovenskej akadémie vied,
neskôr za korektora do vydavateľstva Práca, potom
pôsobil ako odborný redaktor v Štátnom pedago
gickom nakladateľstve a znova v SAV. V r. 1954
sa opäť vrátil na Katedru slovenského jazyka FIF
UK. V 60-tych rokoch sa postavil na čelo týždňa
slovenského jazyka a literatúry pražskej Letnej školy
slovanských štúdií, neskôr na čelo prvých piatich
ročníkov SAS-u.
PhDr. Klára B u z á s s y o v á , CSc., (Bratislava)
v príspevku Vztah Eugena Paulinyho k pojmu
dynamika slovnej zásoby oživila niektoré názory
E. Paulinyho na otázku zabezpečenia interindividuálnej platnosti jazykových znakov, na dialektiku
slovnej zásoby, ako aj na otázky stálosti prejavu
júcej sa v o význame jazykových jednotiek.
Popoludňajšie rokovanie v jazykovednej sekcii sa
nieslo v znamení spomienok na Jána Stanislava,
Ľudovíta Nováka a Jozefa Mistríka Prof. Halina

Mieczkowsk.1 (Krakov) sa venovala významu a prinosu Stanislavových De/m slovenského /azyka
vzhľadom na rozvoj slovenskej histonckei jazyko
vedy doc PhDr Slavomír Ondrejovtí. CSc., (Bra
tislava) si zaspomínal na Tn střetnou s йлкхЛжп
Novakom. ktorého Stude a práce zo slovenskei
slovanskej, všeobecnej, porovnávacej románskej
a ugrotinskej jazykovedy i aktuálnej probtemati
ky jazykovej politiky a jazykovej kultury o s t á v a j
v zlatom tonde slovenskej j a z y k o v e j PtiOr Ofga
Skvareninova, CSc., (Bratislava; vystLťMa t rve» •
kými spomienkami nazvanými
V«?*,
ktorými oživila dalšiu osobnosť slovenskej jazy
kovedy.
Záverečný blok referátov jazykovednej sekcie te
maticky patril zahraničnej slovakistike - Dr. Mariola Szymczaková a Dr. Lucyna Spirková (Ka
tovice) pripravili referát Vývoj slovakistiky na Sliez
skej univerzite v Katoviciach, Dalibor Sokolovič
(Belehrad) hovoril na tému Slovakistika na Bele
hradskej univerzite - genéza a perspektívy a doc.
PhDr. Marta Pančíková, CSc., (Bratislava) zhod
notila úlohu Poľských lektorov na FIF UK v Bratislave.
Záverečná diskusia sa stala priestorom na širšie
rozvinutie inšpiratívnych rozhovorov načatých
v diskusných blokoch v priebehu celého poduja
tia. Popretkávaná bola mnohými spomienkami
na tých, ktorí 80-ročnú históriu obidvoch slovakistických katedier vytvárali, celé roky boli jej ne
oddeliteľnou súčasťou a výsledky ich tvorivei prá
ce zostanú cenné a inšpiratívne aj pre dalekú bu
dúcnosť.
Rokovanie v literárnovednej sekcii prebiehalo
v troch blokoch. Prvý tvorili príspevky dotýkajúce
sa pôsobenia pjrofesorov Jana Vilikovského, Alber
ta Pražáka a Josefa Hanuša Doc. PhDr. Eva
Tkáčiková, CSc., (Bratislava) v príspevku Literár
ny historik Jan Vilikovský monograficky priblížila
dielo a pôsobenie profesora Jana Vilikovského
Prevažne metodologický charakter mali príspevky
Mgr. Martiny Šulckovej (Praha) Albert Pražák
a jeho studie o starií slovenské literatuře a Mgr.
Václava Petrboka (Praha) Josef Hanuš
historik
české a slovenské literatury 18 století A| keď
u profesora Hanuša jeho slovakistické aktivity
mali marginálny charakter, vychoval prvú gene
ráciu slovenských literárnych historikov a značná
časť jeho literárnohistonckých prác vznikla práve
počas pôsobenia na FIF UK. U profesora Pražáka
bolo slovakistické zameranie vedeckého bádania
veľmi bohaté a Martina Šulcková sa vo s v o p m vy
stúpení zamerala predovšetkým na jeho štúdie
o barokovej a ranoobrodeneckej literatúre Príspe-
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vok Mgr. Gizely Gáfrikove], CSc., (Bratislava)
Poľský slovakista Wladyslaw Bobek a jeho pohľady
na slovensku literárnu kulturu pripomenul význam
slovakistických prác tohto neprávom zabúdaného
literárneho vedca. Do prvého bloku veľmi vhodne
zapadol príspevok Profesor Miloslav Okál a neolatinostika doc. PhDr. Daniela Škovieru (Bratisla
va). Poskytol pohľad na zakladateľa vedeckej dis
ciplíny, ktorá je nerozlučne spojená so skúmaním
latinskej literatúry 16.-17. storočia.
Druhý blok vystúpení započala prof. Halina Janaszek-lvaničková (Katovice) príspevkom Ušľach
tilosť a decentnosť ako princíp literárnovednej
tvorby Milana Pišúta, ktorý bol zvláštnou kombi
náciou spomienok na osobnosť profesora Milana
Pišúta s ocenením jeho vedeckej práce. PhDr.
Vladimír Petrík, CSc., (Bratislava) a Mgr. Fedor
Matejov, CSc., (Bratislava), dlhoroční externí uči
telia na našej katedre, priniesli zaujímavé pohľady

na dálšie osobnosti literárnej vedy z radov pro
fesorov a docentov, ktorí pôsobili na Katedre slo
venskej literatúty a literárnej vedy FIF UK. Vladimír
Petrík s mimoriadnym zmyslom pre ocenenie hod
nôt literárnovedného prínosu i poplatnosti dobe
predniesol auditóriu monografický portrét profe
sora Andreja Mráza. Inak bol orientovaný príspe
vok Fedora Matejova. Pod titulom Poézia po
symbolizme u Milana Pišúta, Milana Rúfusa, Jána
Števčeka a iných sa skrýval prehľad (a nielen to)
názorov na „postsymbolistickú" poéziu, ktorý autor
uzavrel názormi súčasných profesorov katedry
(Jána Zambora a Valéra Mikulu).
Posledný, tretí blok otvorila doc. Mária Žiláková
(Budapešť) pozdravným listom z Katedry slovan
ských filológií Univerzity Eôtvósa Loránda v Buda
pešti. Pokračovala svojím vystúpením nazvaným
Legenda a skutočnosť o pôsobení Jána Števčeka
na vysokých školách v Maďarsku. Priam detektív

nym spôsobom popísala takty spojené s jeho pe
dagogickou činnosťou. Prof. PhDr. Ján Zambor,
CSc., v príspevku Albínové Baginove Priestory tex
tu analyzoval významné dielo docenta Albína Bagina s dôrazom na jeho interpretačnú Iŕterámovednú metódu. Záverečné príspevky doc. PhDr.
Márie Kuse], CSc., Rusistické ašpirácie či „úlety"0;
Dr. Lucynz Splrkove] Ľiterárnovedná slovakistika
na Sliezskej univerzite v Katoviciach a PhDr. Má
rie Valentovej Portrét ako literárnovedný žáner
odrážali tematickú pestrosť spojenú s osemdesia
timi rokmi existencie literárnovednej slovakistiky na
FIF UK.
Príspevky, ktoré odzneli v jazykovednej sekcii
sympózia, budú postupne uverejňované v časo
pise Slovenská reč, z literárnovedného bloku refe
rátov sa pripravuje samostatný zborník.
PhDr. Zuzana Kákošová, CSc.,
PhDr. Monika Koncová, PhD.

Nová monografia o staršej slovenskej literatúre
autorka výstižne rozdelila na nelatinskú a latinskú
(humanistickú) s progresívne sa rozvíjajúcou príle
žitostnou poéziou a nepríležitostnými občianskopolitickými skladbami. Nemôžeme obísť ani rene
sančnú ľúbostnú lyriku zachovanú najmá vdaka
Kódexu Jána Fanchaliho - Jóba. V Kapitolách sa
dozvieme o jedinečnom, všeobecnost nepodlieha
júcom chápaní lásky, ktorú si v piesňach uvedomí
me na pozadí žánrového a štýlového synkretizmu.
Domáca tvorba umeleckej prózy v renesancii ab
sentuje, odborná próza sa píše po latinsky, do
centra sa dostáva najmä evanjelická náboženská
spisba. Dominantným dramatickým žánrom je bib
lická dráma spájajúca sa s postavou Pavla Kyrmezera. Literárna tvorba sa v renesancii bezprostredne
spája s časomerným veršovým systémom a gra
matickými asonančnými rýmami.
Ďalšiu časť renesančnej kapitoly tvoria portré
ty literárne najvýznamnejších autorov. Môžeme si
prečítať o Martinovi Rakovskom a jeho spoločensko-politických skladbách, o poetike Jána Silvána
Počínajúc životom a dielom Konštantína a Meto
či o tvorcovi prvej systematickej gramatiky češtiny
da sa pred nami rekonštruuje obraz staroslovien
Vavřincovi Benediktovi z Nedožier. Prostredníctvom
skej literatúry poznačenej žánrovým a obsahovým
duchovnej poézie je nám predstavený Eliáš Láni,
synkretizmom, či súvislosť literárneho kontextu do
zakladateľ tradície tlačenej homiletiky a Juraj Traby s kresťanskou tradíciou. Stredoveká literatúra so
novský so známym spevníkom Cithara sanctorum.
svojím univerzalistickým charakterom neodmysli
Renesančné portréty uzatvára už spomínaný Pa
teľne súvisí s kontextom filozofického myslenia na
vel Kyrmezer.
Slovensku. Človek je formovaný teocentrizmom
Barokovej literatúre venovala autorka najobsiah
a vierou v Boha, prejavuje sa ako mučeník i rytier
lejšiu časť knihy. Charakteristika obdobia a filozo
oddane šíriaci vieru. Okrem cirkevnej literatúry za
fického myslenia nám velä napovie o smerovaní
chovanej v kódexoch sa dozvieme aj o formujúcej
vývinu jazyka. Okrem významného postavenia la
sa svetskej, šľachtickej a mestskej literatúre. Dele
tinčiny sa rozšírilo i používanie domáceho jazyka.
nie literatúry na lyriku a prvé zápisy modlitieb či
S tým súvisí rozvoj tlačiarenstva a delenie literatúry
obradových formúl, epiku s početnými uhorskými
na oficiálnu a neoficiálnu, umelú a poloľudovú.
legendami a drámu ako súčasť liturgie nám umož
Pri pochopení barokového obdobia si musíme
ní pochopit počiatky našej literárnej tradície. Kľú
uvedomiť postavenia človeka uprostred ťažkých do
čovou postavou stredovekej slovesnosti je biskup
bových rozporov, jeho pocit rozoklanosti, chiiasticMaurus, ktorého kanonizačnú legendu o pustov
ké vízie a potrebu hľadania nových ciest. Autorka
níkoch Svoradovi a Benediktovi autorka vhodne do
identifikovala tri cesty hľadania jednotného výcho
plnila pútavými ukážkami ich asketického života.
diska v barokovej situácii. Je to cesta hrdinstva či
Odpoveďou na otázku prečo sa stretneme práve
nu alebo vôle. ideálom ktorej je askéta, svátec či
s pomenovaním „renesancia" je nám ďalšia kapi
dobrodruh a môžeme ju nájsť v memoárovej a ces
tola, vymedzená rokmi 1501 až 1650. Humanizmus
topisnej próze. Po druhej ceste kráčal barokový
je predstavený ako prvá fáza renesancie. Vo filo
mystik snažiaci sa splynúť s Absolútnom prostred
zofickom myslení sa teocentrizmus nahrádza an
níctvom lásky. Poslednou cestou je myslenie, múd
tropocentrizmom s dôrazom na racionalizmus. Do
rosť a (používanie rozumu, pansofia reprezentova
minantným jazykom je latinčina, no postupne si
ná tézou: Všetko z Jediného, všetko k Jedinému.
uvedomíme prechod k emancipácii kultúrnej slo
V baroku prevládal normatívny charakter poetík
venčiny i k zmene obrazu človeka v literatúre. Mô
no stretneme sa i rétorickou poetikou Daniela
žeme porovnať: „Vrenesancii sa obraz človeka vy
Krmana ml.. Autori čerpajú z náboženských tém,
trháva z biblického rámca a podrobuje sa rámcu
ale akcentujú i subjektívnu a všeobecnú tematiku.
antickému, ktorý bol svetskejší a mohli sa v ňom
lepšie vyjadriť aktuálne ľudské dobové túžby" (s. 45). Nemôžeme prehliadnuť ani motívy smrti, didaktic
ké a metafyzické podnety. Žánrové rozvrstvenie sa
Mení sa básnik a mení sa i čitateľ, ktorý sub
podstatne nelíši od predchádzajúcich období, ich
jektívne vníma a hodnotí skutočnosť. Renesančná
rozsah sa však podstatne rozširuje. V duchovnej
lyrika sa rozdelila na duchovnú a svetskú. Duchov
lynke sa do popredia dostáva kancionálová pieseň,
ná parafrázuje starozákonné žalmy, šíri liturgické
ktorú na strane katolíkov reprezentuje Cantus cat
piesne a objavuje i intímnu lyriku. Svetskú lyriku

Ak sme doteraz nemali možnosť stručne sa obo
známiť s najstaršou slovenskou literatúrou siahajú
cou až do 9. storočia, potom práve nám je určená
práca PhDr. Zuzany Kákošovej, CSc., Kapitoly
zo slovenskej literatúry. (9. -18. storočie) Typo
lógia a poetika stredovekej, renesančnej a ba
rokovej literatúry. (Univerzita Komenského 20001,
132 strán). Autorka stručne, zrozumiteľne a syste
maticky podáva obraz literatúry, ktorá vznikala na
našom území v období stredoveku, renesancie
a baroka. Literárne hodnoty týchto období sprí
stupňuje prostredníctvom poetologickej a estetickej
roviny. Nepredkladá nám encyklopedické dielo, ale
práve dôrazom na vrcholné diela a autorov, púta
vé ukážky z ich tvorby, a možno aj nevelkým roz
sahom knihy zaujme nejedného čitateľa a moti
vuje k čítaniu pôvodných diel. Jednotlivé kapitoly
vytvárajú ucelený obraz o období, jazyku, žánroch,
štýle a literárnych textoch konkrétnych historických
období.

holic!. Jeho zostavovateľom je Benedikt Szöllösi
a spevník má vela spoločných piesní práve s evan
jelickou Citharou sanctorum Autorka hovorí o mig
rácii bázových motívov i celých piesní a o hybrid
nom charaktere spevníka. Barokové piesne sú
výrazne poznačené antitézami celého obdobia. Vy
povedajú o svetskej márnosti i o nadpozemských
slastiach, čím sa často dostávajú do mysbckoerotickej roviny. Svetská lynka stavia na didaktckoreflexívnych skladbách, ako sa neskôr dočítame
v portréte Hugolína Gavtoviča. na ľúbostnej alamódovej poézii Štefana F Seleckého Obľúbenými sa
stali i texty so sociálnou a zbojníckou tematikou,
ale i básne žartovné, satirické, pijanské a parodické
Autorka spomína i historickú veršovanú epiku
a formovanie beletne Historické udalosti sa zname
návali dokumentárnymi zápiskami a textami poiodokumentámeho charakteru. Touto problematikou
sa zaoberal Tobiáš Masník, Juraj Láni, Ján Simonides, Ján Rezik a mnohí ďalší.
O rozmanitosti barokovej drámy svedčí i pro
fesionálne divadlo pre šľachtu a meštianstvo a stá
le pretrvávajúce školské hry. V dramatickej tvorbe
Izáka Cabana sa prejavil vplyv J. A. Komenského
a Eliáš Ladivier sa pokúsil zdramatizovať životy
svätých. Bohato bola zastúpená i katolícka jezuit
ská hra.
O všestrannom charaktere diel Daniela SinapiaHorčičku si môžeme prečítať v záverečnej časti prá
ce. Autorka vybrala veľmi pôsobivé ukážky básní
smútočného charakteru a poukázala na jeho nediferencovanosť pri pojmoch „slovenský" a .slovan
ský". Dozvieme sa aj o Petrovi Benickom a manie
ristickom charaktere jeho tvorby, či o Hugolínovi
Gavlovičovi a jeho najznámejšom diele Valašska
škola mravúv stodola. Didakticko-morálny obsah
jeho konceptu je doplnený anekdotickými pnbehmi. Daniel Krman ml. je známy predovšetkým pro
zaickou tvorbou, ktorú predstavuje aj jeho Cestovný
denník bohatý na rôzne zvyky a obyčaje. Me
moárová próza je známa najmä prostredníctvom
Jána Simonidesa a Tobiáša MasniVa. ktorí putujú
na galeje a po rôznych strastiach sa opať vracajú
do vlasti.
Barok je posledná perióda, ktorou sa autorka
zaoberá a zároveň nás v závere upozorňuje na
dalšiu existujúcu literatúru, ktorou by sme si mohli
vhodne doplniť náš literárny obzor. Vdaka tejto
publikácii máme možnosť pochopit literárnohis
torické súvislosti najstarších období, ktoré napnek
tomu, že sú nám vzdialené velkou časovou penódou. nestrácajú na svojej aktuálnosti ani v dnešnei dobe. Vecí známy Gavtovičov koncept .Lepš
chudobrry učeny než bohatý sporostak. z rudy mu
že byti zlato, z vola nebude ptak ' platilo a aj bude
platiť bez ohľadu na čas.
Ľubica Banašova.
asistentka. UJOP UK

9

Absolventi Univerzity tretieho veku UK
Zavŕšilo sa
jazykovedné dielo

majú svoj klub
Ľudský vek sa neustále predlžuje, Ibdia sa dnes bežne dožívajú aj osemdesiatky. Po odchode
do dôchodku mnohým teda zostáva ešte takmer štvrtina života. Ak si starší človek nenájde
zmysluplnú aktivitu, má tendenciu upadať do skepsy, uzatvárať sa do seba a izolovať. To však
nehrozí študentom univerzity tretieho veku, ktorá už dvanásty školský rok ponúka seniorom
možnosť byť v aktívnom kontakte so svetom i s rovesníkmi.
Viac ako tisíc študentov
Univerzita tretieho veku pri Univerzite Komenského, ktorá vznikla na Slovensku ako prvá, bola
založená až takmer dvadsať rokov po vzniku prvých takýchto univerzít v Európe. „V roku 1990 sme
začínali s dvoma skupinami poslucháčov a s úvodnými prednáškami zo 14 predmetov", hovorí
vedúca referátu celoživotného vzdelávania a Univerzity tretieho veku pri UK Naděžda Hrapková
„ Pôvodne sme učili len v piatok, keď mala univerzita nevyužité učebne, v jednej stabilnej miestnosti.
Dnes máme 1112 študentov a zápasíme s priestorom, trikrát v týždni už učíme v cudzích miestnos
tiach, lebo naša je preplnená od rána do večera. Nestačíme uspokojovať záujemcov, " dodáva. Už te
raz majú prihlásených štyristo nových a prijať môžu len dvesto.
„Zapisujeme do poradovníka po celý rok, nerobíme prijímacie skúšky. Na koho príde rad, tomu
v auguste pošleme domov študijný program a pozveme ho na imatrikuláciu," hovorí vedúca referátu.
Podmienkou zápisu je mať úplné stredoškolské vzdelanie a vek - ženy musia mať najmenej 45 ro
kov, muži 50. Horná veková hranica nie je určená, invalidní občania môžu študovať bez obmedzenia
veku.
Poplatky nie s ú v y s o k é
Štúdium nie je bezplatné, poplatky však nie sú vysoké. Dôchodcovia platia 400 korún ročne, zará
bajúci preddôchodkoví poslucháči 800 korún za študijný odbor. „Kedže štúdium nie je veľmi časovo
náročné - jedna dvojhodinová prednáška raz za dva týždne - viacerí študu/ú naraz a/ dva študijné
odbory," hovorí N. Hrapková.
Prváci majú prednášky zvyčajne v piatok, ostatní počas celého pracovného týždňa.
Štúdium trvá tri roky. Po skončení prvého, všeobecného ročníka si poslucháči vyberajú konkrétny
študijný odbor, ktorý navštevujú nasledujúce dva roky „Vyučujeme aj jazyky a počítače, ale len našich
poslucháčov," upresňuje N. Hrapková. Prednášky prebiehajú celý deň. Ráno o 8.00 sa začína ja
zykmi, od 10.00 pokračujú prednášky z výtvarného umenia, archeológie, astronómie, všeobecných
dejín. Popoludní bývajú napríklad dejiny Slovenska alebo odbor Divadlo a hudba v premenách času
Psychológia. Filozofia a ďalšie.
Na Univerzite tretieho veku pri UK študovali alebo študujú aj viacerí známi ľudia, napríklad pani Šalagová. Eva Máňa Chalupová, pani Stmisková i matka Richarda Mullera. Našou na/staršou študentkou
je pani Lizoňová, ktorá má 87 rokov. Na exkurzii v Paríži vydržala sedem dni chodit, spat v autobuse
a bola vždy prvá v pohotovosti."
V e d o m o s t i a j priatelia
Mnohí poslucháči absolvovali na UTV UK aj niekolko odborov a nadviazali veľa priateľstiev. Aby
nestratili kontakt, založili si klub absolventov, ktorý má už okolo dvesto členov. V sobotu dňa 16. feb
ruára sa stretli na jednom z obľúbených spoločenských posedení, tentoraz v osvetovom stredisku na
Kramároch. Predsedníčka klubu Eva Šalagová, ktorá má doma už niekolko diplomov, hovorí: „Absol
vovala som farmáciu, právo, sociálnu prácu, jogu, teraz študujem žurnalistiku. Na univerzite tretieho veku
som sa nielen dozvedela veľa nového a zaujímavého, ale našla som tu aj veľa priateľov."
Vedúca referátu celoživotného vzdelávania si myslí, že by bolo dobré, keby vznikla mestská univer
zita. „Som vo výbore Svetovej asociácie univerzít tretieho veku a v Európskej federácii starších študentov,
takže mám prehľad o tom, ako to robia v iných krajinách. Nie všade tento typ vzdelávania prebieha na
univerzite, napríklad v Anglicku žijú seniori v menších lokalitách v rodinných domoch a stretávajú sa
doma. Vždy si niekto z nich pripraví prednášku z určitého odboru, v ktorom je odborne vzdelaný a pred
nesie ju susedom, kamarátom."
Vo svete existujú aj univerzity voľného času a univerzity každého veku. Takže možností vzdeláva
nia starších ľudí je omnoho viac, ako realizujeme u nás, na Slovensku.
Podľa Sme, 18. februára 2002

Jozefa Mistríka
Lingvistický slovník je poslednou knihou,
ktorú autor stihol dokončit pred svojou
smrťou.
Vyše 50 rokov trvala plodná spolupráca
Slovenského pedagogického nakladateľstva
a jedného z najvýznamnejších slovenských
jazykovedcov prof. PhDr Jozefa Mistríka.
DrSc. Trvala by asi dodnes, keby ju profeso
rova smrť v júli roku 2000 nebola prerušila
Ale ako to už býva, činorodí, talentovaní a plod
ní ľudia neodchádzajú - ich dielo sa nestráca.
A j Mistríkovo dielo pokračuje v podobe
Lingvistického slovníka, ktorý prichádza
na knižný trh. Slovenské pedagogické na
kladateľstvo, ktoré ho vydalo, ho venovalo
ako .spomienku na spoluprácu s dlhoročným
autorom"
Na slávnostnom krste knihy v bratislavskom
Klube spisovateľov neostalo voľné jedine
miesto Privítať na svete nové dielo, a záro
veň zaspomínal si na významného človeka
si prišli mnohé významné osobnosti z médn
kultúrneho a spoločenského života - väčši
nou Mistríkovi bývali žiaci Nechýbali ani ко
legovia jazykovedci, novinári, vedenie SPN
členovia Spoločnosti Jozefa MiMrika a ani
manželka zosnulého profesora Všetci spo
mínali na neho ako na tarsnu osobnosť a ako
na mimoriadne tvorivého navyše všestran
ne zameraného jazykovedca Venoval sa vý
skumu súčasného spoovneho lazyka - »xtuy
logn, morfológ«, syntaxi, ale najma iľykstike
Z jeho učebníc čerpali vedomosti poslu
cháči viacerých univerzít a fakúlt, aj študenti
stredných škôl. Právom sa vynára otázka, či
bude mať Mistrík a celá silná generácia jazy
kovedcov, do ktorej patril, svojich dôstojných
a hlavne rovnako zapálených nasledovníkov
Mnohí ostávajú skeptickí, predsedkyňa Spo
ločnosti Jozefa MistnVa vysokoškolská peda
gogička a iingvistka Oľga Škvareninová verí,
že áno. „Mladi jazykovedci sú tu, ostávali pô
sobiť na fakultách a/ v oblasti výskumu. Ostá
valo by ich však viac, keby ich finančné, ale
najmä morálne ohodnotenie bolo vyššie. Ale
Mistríkovo dielo bude mat určite svojich pokra
čovateľbv" Niet sa čo diviť, bol silnou inšpirá
ciou. „Napokon aj preto vznikla Spoločnost
Jozefa Mistríka, aby sa jeho odkaz posúval
ďalej - medzi mladých ľudí, aby sa veľa robilo
najmä v oblasti štylistiky a používania jazyka,
aby nezakrnieval a mladi vedeli jazyk aj skú
mat, ale najmä používat"
Lingvistický slovníV je prirodzeným zavŕše
ním jeho diela. Je heslovitým zhrnutím poznat
kov jazykovedy a vypĺňa medzeru v lexikogra
fickej literatúre. V abecednom poradí obsahuje
heslá zo všetkých sfér výskumu jazyka, vráta
ne neverbálnej komunikácie. Určený je jazy
kovedcom z praxe, adeptom jazykovedy, ale
aj všetkým profesionálnym používateľom slo
venského jazyka. Ide o posledné dielo, ktoré
profesor Mistrík dokonal za svojho života,
stihol urobiť aj korektúry a úpravy, nestihol už
privítať svoje posledné dieťa na svete Ako
výstižne povedala Oľga Škvareninová, Lingvis
tický slovník je „dielo posledné ej prvé je to
posledná kniha, ktorú profesor napísal a prvá.
ktorú už nikdy nikomu nepodpíše.
Podľa Práca, 13. februára 2002
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Vlani sa na UK stal vážny pracovný úraz
Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany sú oblasti, ktorým je na UK stabilne venovaná zvýšená pozornosť- Čo v tomto
smere priniesol uplynulý rok - o tom sme hovorili s Ing. Martou Kuzmovou, bezpečnostným technikom RUK.
•Najobávanejšou kategóriou sú pracovné úrazy, pri ktorých, napriek
prísnym bezpečnostným opatreniam, často zlyháva známy „lúdský
faktor". KoIVo ste vlani na UK zaevidovali pracovných úrazov?
V uplynulom roku bolo celkovo zaregistrovaných 13 pracovných úrazov,
z toho jeden, žiaľ, ťažký. Išlo o poranenie hlavy - fraktúru lebky, vpáčenú zlo
meninu spánkovej kosti. K úrazu došlo na Muránskej planine, kde náš pra
covník, zoológ Botanickej záhrady v Blatnici, pracoval v teréne na výskumnej
úlohe „Analýza stavu zložiek biologickej diverzity v Národnom parku Mu
ránska planina". Spustil sa do Jelenej jaskyne, aby tu odoberal potrebný
výskumný materiál - osteologické fosílie. Keď po nazbieraní vzoriek prešiel
z jaskyne na dno Jelenej priepasti a pripravoval sa na výstup, nastal zosuv
zeminy a kameňa, ktorý mu poranil hlavu. Sám však dokázal vyšplhať sa po
lane z priepastí a vysielačkou privolať kolegu. Operácia v rimavskosobotskej
nemocnici trvala tri hodiny a po doliečení v Martine je už pacient dnes v po
riadku.
Ostatné úrazy boli našťastie ľahšieho charakteru, odškodnených bolo 5 úra
zov, ostatné sú v štádiu odškodňovania. U študentov sme zaznamenali
9 úrazov, ktoré, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, vznikli pn telový
chovných aktivitách. Vážnejší úraz však medzi nimi nebol.
•Na UK je viacero pracovísk, ktoré sú rizikové, resp. môžu zapríčiniť
choroby z povolania. Aký je aktuálny stav?
- V súčasnosti je na UK evidovaných 34 rizikových pracovísk s celkovým
počtom 571 zamestnancov, z nich je 303 žien. V porovnaní s rokom 2000
pribudlo vlani na rizikových pracoviskách 31 zamestnancov, pričom štruk
túra rizikových prác sa v podstate nemení, iba nám pribudla nová riziková
profesia - analytik na Anatomickom ústave LF UK. Čo sa týka chorôb z po
volania - evidovali sme koncom roku 2001 tri prípady, to je o jeden prípad
viac ako v roku 2000.
•Na ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci má vplyv aj technický stav
objektov UK
- Musím konštatovať, že každým rokom sa technický stav objektov UK
zhoršuje, pretože finančné prostriedky pridelené na opravy a vo väčšine
prípadov na nutné rekonštrukcie sú nedostatočné. Väčšinou sa odstraňujú
nedostatky už v havarijnom stave a potom na bežnú údržbu, aby sa stav
objektov a technických zariadení rapídne nezhoršoval, už financie chýba
jú. Napriek tomu k haváriám technických zariadení vlani nedošlo, ale poru
chy sa vyskytujú stále častejšie, pretože technické zariadenia sú zastaralé.

Pravidelne vykonávame revízie technických zariadení a pokiaľ to rozpočet
dovoľuje, usilujeme sa zistené nedostatky v termínoch odstraňovať. Azda
aj preto kontroly štátneho odborného dozoru skončili pre nás priaznivo Inšpektorát práce vykonal vlani na UK dve kontroly a Štátny zdravotný ústav
20 hygienických kontrol, no ani jedna z nich nenašla závažné nedostatky
a preto nám neboli udelené žiadne pokuty. Iba na Katedre chemickej teórie
liečiv FAF UK okresný hygienik zakázal vykonávať laboratórne práce, pretože
výukové pracovisko má v havarijnom stave technologické vybavenie a inži
nierske siete.
• Horelo vlani v niektorom z objektov UK?
- V roku 2001 sa na UK vyskytol jeden požiar, ktorého príčinou bolo staré
nevyhovujúce elektrické zariadenie - rozvádzač na Ústave histológie NTÚ.
Vzniknutá škoda dosiahla sumu 50 000,- Sk. Pravidelne vykonávame re
vízie hasiacej techniky, a keďže ručné hasiace prístroje nie sú chránené
proti odcudzeniu, musíme ich sústavne doplňovať. A to aj preto, že bývajú
tiež predmetom záujmu nezodpovedných študentov. Vlani bolo na fakultách
a pracoviskách UK vykonaných Odbormi PO Okresných úradov 15 kon
trol, zistené nedostatky sme včas odstránili, a tak sme ani v tejto oblasti
nedostali žiadne pokuty.
Prehľad pracovných úrazov na UK za posledných 5 rokov
Rok

1996
1997
1998
1999
2000
2001

počet úrazov 21
23
11 (toho 1 ťažký)
11
14
13 (z toho 1 ťažký)
Prehľad školských úrazov na UK

Šk. rok 1994/1995
1996/1997
1997/1998
1999/2000
2000/2001

10 úrazov
5
13
3
9
(jh)

Úspešná výstava študentských fotografií
Začiatkom letného semestra 2002 sa na Jesseniovej lekárskej fa
kulte UK uskutočnil prvý ročník súťažnej výstavy fotograťií jej študen
tov s názvom FotoMedik 2001 Akademická pospolitosť lekárskej fakulty
a verejnosť mesta Martin si mohli počas niekoľkých týždňov prezrieť fo

tografické diela domácich i zahraničných študentov všeobecného lekár
stva ako aj poslucháčov odboru ošetrovateľstvo. Výstava, ktorá bola inšta
lovaná v priestoroch študentského domova lekárskej fakulty, prezentovala
viac ako 160 fotografií zo všetkých kontinentov s výnimkou Antarktídy. Pre
organizátorov výstavy bol prekvapením
nielen velký počet prihlásených súťaž
ných príspevkov, ale aj rozmanitosť loka
lit, ktoré študenti svojimi aktivitami pokrý
vali. O víťazoch rozhodla pätnásťčtenná
porota pozostávajúca popn vybraných
osobnostiach JLF UK a zástupcoch štu
dentov aj z vedúcich predstaviteľov re
gionálnych médií, vydavateľstva a farma
ceutickej spoločnosti O tom, že porotu
zaujalo velké množstvo fotografií, sved
čila mimoriadna vyrovnanosť výsledkov
Prvé miesto nakoniec porotcovia pri
súdili totografii s názvom „Akwaaba!
(Vitaj!)" zhotovenej študentkou medi
cíny 5. ročníka Zuzanou Majerovou
v Komfo Anokye Teaching Hospital
v meste Kumasi v západoafrickej Gha
ne. Zvláštnu cenu za najongmalneiš
sprievodný komentár k fotografii udetiíi
študentovi Milošovi Puskeilerovi
Vzhľadom na velký ohlas, s ktorým sa
súťažná výstava fotografii FotoMedi*
2001 stretla, sa organizaton rozhodli po
praviť i ďalší ročník - FotoMedik 2002
MUDr. Rastislav Madar. PhD
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Devín a jeho okolie patrí k najzaujímavejším a najvzácnejším lokalitám na Slovensku. Predstavuje vzácne prepojenie a harmóniu historických pamiatok
a prírodných krás na sútoku riek Dunaja a Moravy, ktorému kraľuje majestátny vrch Devínska Kobyla. Devínsku Kobylu príroda nezvyčajne obdarila. Na malej
ploche vyniká rozmanitosť geologických javov, nájdeme tu cenné paleontologické nálezy, ako aj unikátnu flóru a faunu. Vo viniciach na jej juhozápadných
svahoch sa našiel až 11 cm dlhý zub žraloka (Carcharocles megalodon). Časť Devínskej Kobyly je vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Jej jedineč
nosť dokumentuje až 1100 druhov rastlín, z nich mnohé vzácne a ohrozené druhy, ako napr. smldnik piesočný (Peucedanum arenarium).

Navštívte Geologické múzeum v Devíne!
A práve v tejto lokalite, v Starom kameňolome pri obci Devín, bolo dňa
23, novembra 2001 otvorené prvé Geologické múzeum v prírode.
„Kameňom sa začali dejiny ľudstva a kameň sprevádza človeka po celý
život" - tak sa prihovára návštevníkom prvý informačný panel geologického
múzea. Kameňolomy ma svahoch Devínskej Kobyly, ktoré tu zostali po dáv
nej ťažbe, predstavujú síce nevhodný zásah do prírodného prostredia, no na
druhej strane sú však svedkami zmien zemskej kôry. Nezaslúžia si preto,
aby ich ľudia zasypávali odpadom a aby poškodzovali ich steny. To bol len
zlomok dôvodov, ktoré viedli k vypracovaniu projektu Geologického múzea
v prírode.
Projekt múzea vznikol vďaka finančným prostriedkom Európskej únie,
z programu Phare prostredníctvom DAPHNE - inštitútu aplikovanej ekológie.
Na realizácii projektu sa okrem jeho autorky Dr. Márie Bizubovej z Katedry
fyzickej geografie a geoekoiógie Prírodovedeckej fakulty UK významnou
mierou podieľali Dr. Katarína Zlochová z Ekocentra DAPHNE v Devíne,
Dr. Anna Zemanová z APOP Bratislava, pracovníci Povodia Dunaja a mnohí
ďalší.
Geologické múzeum je lokalizované neďaleko konečnej zastávky autobu
su č. 29 v Devíne. Ešte donedávna sa opustený kameňolom, v ktorom sa
ťažil druhohorný dolomit až dolomitický vápenec, využíval ako skládka odpa
du. Dnes je jeho súčasťou okrem geologickej expozície aj priestor pre prácu
a stretnutia sochárov v rámci medzinárodných sochárskych Sympózií Devin,
ktoré vznikli v roku 1996 a ktorých výsledkom bude Medzinárodný sochársky
park Devín.
Súčasťou expozície sú dva velké informačné panely a päť menších tabuliek
s textom o vystavovaných exponátoch hornín. Prvý informačný panel prezentu
je geologické zaujímavosti kameňolomu, osobitne lomovú stenu ako unikátnu
ukážku fosílnej morskej záplavy spred 1 4 - 1 6 miliónov rokov aneptunických žil - puklín v druhohorných vápencoch vyplnených pieskom počas
morskej záplavy v mladších treťohorách. Niektoré pukliny sú vyplnené aj váp
nitým sintrom z kalcitu alebo aragoníťu.
Druhý informačný panel sprevádza návštevníkov slovom, farebnou ilustrá
ciou a fotografiami históriou a súčasnosťou Devínskej Kobyly. Žula, kreme
nec, vápenec, pieskovec a riasový vápenec - to sú vybrané monolity hornín,
ktoré dokumentujú geologický vývoj Devínskej Kobyly. Návštevná múzea sa
tu dozvie nielen ako a kedy tieto horniny vznikali, ale aj čím sú zaujímavé
a na čo sa využívajú. Už dnes neexistujúci skalný hríb, ktorý sa nachádzal
v dolnom pieskovisku Sandberg, poukazuje na vysokú dynamiku exogénnej
modelácie stien kameňolomov, v ktorých sa ťažil piesok a iné horniny.
Pôsobivý informačný materiál múzea v podobe skladačky (text je tiež
v anglickom a nemeckom jazyku), ktorá je k dispozícii v Ekocentre DAPHNE
v Kultúrnom dome Devín na Rytierskej ul. č. 2, prezentuje priestorovú lokali
záciu prírodného múzea, jeho situačnú schému, farebné fotografie jednot
livých hornín a niektoré zaujímavosti živej prírody Devínskej Kobyly. Druhá
strana skladačky ponúka stručné informácie o Devínskej Kobyle, riekach
Dunaj a Morava a o hrade Devín. Dominantné sú však údaje o histórii a zau
jímavostiach kameňolomov, ktoré „krášlia" svahy Devínskej Kobyly, čitateľ sa

tu dozvie o dnes jedinom ännom kameňolome - Velkom žulovom lome Devín,
Starom kameňolome Devín, ä o Waitovom lome, Sandbergu - významnom
paleontologickom nálezisku, alebo o Glavici, pôvodne kužeľovitom útvare
z piesku, v ktorom našli deti akad. maliara A. Brunovského stavec veľryby
Mnohých určite zaujme informácia o Štokerauskej vápenke s odkrytými pod
zemnými krasovými útvarmi a puklinami vyplnenými unikátnymi pozostat
kami suchozemských stavovcov, napr. predchodcov kont, homoidných opíc
a iných živočíchov. Zoznam kameňolomov dopĺňa kameňolom Srdce, nesláv
ne známy skládkou gudrónov, odpadových produktov pn spracovaní ropy
ktorého názov vystihuje jeho tvar, ako aj teheľňa v Devínskej Novej Vsi. Aj tú
to časť skladačky dopĺňajú farebné fotografie
Geologické múzeum „pod holým nebom" je určené predovšetkým peda
gógom prírodovedných predmetov na jednotlivých stupňoch škôl, ich žiakom
a študentom. Pomerne ľahký pn'stup a dostatočne velký pnestor. ktorý vznikol
vyčistením kameňolomu, dáva dobrý predpoklad pre využitie v rámci exkurznej činnosti a praktických cvičení z geológie nielen pre bratislavské školy, ale
aj pre školské kolektívy z celého Slovenska.
Priestor kameňolomu sa bude ďalej upravovať, a veríme, že sa v blízkej bu
dúcnosti stane miestom stretávania nielen sochárov, ako tomu bolo doteraz,
ale aj učiteľov, žiakov a všetkých milovníkov prírody
RNDr Mária Blzubová
Katedra fyzickej geografie a geoekoiógie PRIF UK
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Okolie Devína poskytuje mnoho príležitostí k prijemným prechádzkam. Jednou z možností je prejsť sa
pešo alebo na bicykli popri rieke Morave a využiť pri tom aj informácie, ktoré ponúka náučný chodník
Nivou Moravy. Vďaka tomu, že záplavové územie pri rieke Morave bolo dlhé roky chránené „železnou
oponou", zachovali sa tu vzácne mokraďové rastlinné a živočíšne spoločenstvá, chránené na medzinárodnej
úrovni Ramsarskou konvenciou. Aj ďalšie skutočnosti, napríklad podobnosť geologickej stavby a vývoja
Malých Karpát a Hainburgských vrchov v Rakúsku, historické a archeologické zaujímavostí či vztah človeka
ku krajine, sa stali dôvodom na vytvorenie tohto náučného chodníka.

Vyioki pri Morave

Tip na príjemnú prechádzku
Táto nenáročná poznávacia trasa z Devína do
Vysokej pri Morave bola verejnosti sprístupnená
ešte v roku 1996. Vstupné informačné panely (nie
ktoré bohužiaľ už zničené) boli inštalované pod
Devínskym hradným vrchom, v Devínskej Novej Vsi,
v Devínskom jazere a vo Vysokej pri Morave.
Na trase dlhej 23 km je 16 zastávok s názvami:
1. Sútok Moravy a Dunaja, 2. Zaplavované jazierka
pri Devíne, 3. Xerotermné rastlinné spoločenstvá,
4. Velkomoravské hradiská pri Devine a Devínskej
Novej Vsi, 5. História Devínskej Novej Vsi, 6. Slo
vansko - avarské pohrebiská, 7. Fauna nivy Moravy,
8. Mŕtve ramená, 9. Ryby rieky Moravy, 13. Rieka
Morava, 11. Prečo je potrebné zachovať aluviál
ne lúky, 12. Vtáky rieky Moravy, 13. Ochrana prí
rody, 14. Lužné lesy, 15. Regulácia rieky, 16. Ľudia
a rieka.
Rieka Morava tečie vo Viedenskej kotline, zníženine medzi Východnými Alpami a Západnými Kar
patami. Slovenská časť Viedenskej kotliny sa geo
graficky kryje so Záhorskou nížinou. Jej súčasná
podoba je výsledkom zložitého geologického
vývoja v mladších treťohorách, ktorý sa začal asi
pred 23 mil rokov a skončil pred 2 mil rokov Za
toto obdobie sa usadili v rozsiahlom morskom
bazéne, ktorý sa postupne zmenšoval a vysladzoval, 3000 až 5000 m hrubé vrstvy hornín, hlavne
ílov, pieskov, štrkov, pieskovcov, zlepencov a vá
pencov. Vrtné veže v okolí Malaciek a inde upo
zorňujú na výskyt ropy a zemného plynu. Mladé,
štvrtohorné pohyby zemskej kôry pozdĺž zlomov
sú príčinou posunu toku Moravy smerom na zá
pad. Koryto rieky na väčšine územia meandruje.
Na nive je mnoho mŕtvych ramien v rôznom stupni

vývoja a zamokrené úseky. Medzi nivou Moravy
a centrálnou častou Borskej nížiny - Borom, bu
dovaným naviatymi pieskami, sa nachádzajú zvyš
ky terás Moravy. Známa je napríklad devínskonovoveská terasa. Podľa materiálu patrí Dunaju,
bola však rozrezaná a modelovaná riekou Mora
vou. Na časti terasy je postavený podnik Volkswa
gen Slovakia a. s.
Pod Devínskym hradom sa Morava vlieva do
Dunaja. Hradný vrch predstavuje skalnú ostrohu obtočník, ktorý zostal v jadre riečneho meandra
po tom, čo rieka pretrhla meandrovú šiju - naj
užšie miesto meandra a skrátila si tak svoj tok.
Tvoria ho rôzne druhohorné hominy, predovšet
kým vápence a dolomity. Boli odkryté pri zařezá
vaní vodného toku do dvíhajúceho sa pohoria
Dunaj tečie v tejto časti územia Devínskou bránou,
zníženinou zemskej kôry medzi Malými Karpatmi
a Hainburgskými vrchmi, ktoré majú podobnú geo
logickú stavbu. Vytvára prielomovú dolinu. Kedysi,
na konci mladších treťohôr, tiekol po plochom
povrchu a často menil svoje koryto. Potom sa Ma
lé Karpaty začali dvíhať a Dunaj sa postupne do
nich zařezával
Pokiaľ sa rozhodnete prejsť sa po náučnom chodniVu, môžete využiť aj ponuku Ekocentra DAPHNE
a požičať si bicykel Časťou trasy Vás bude spre
vádzať pohľad na majestátny masív Devínskej
Kobyly, s výrazným vrcholom tvoreným tvrdými
druhohornými kremencami, plošinami hovoriacimi
o zarovnávaní georeliéfu v mladších treťohorách
a svahmi rozčlenenými mladými eróznymi zárez
mi, úvalinami a kameňolomami. Nemožno zabud
núť ani na Sandberg, významné paleontologické

nálezisko, ktorého pieskové a pieskovcové steny
patria k neopakovateľnej atmosfére tohto unikát
neho územia
Volným pokračovaním náučného chodníka Ni
vou Moravy z Devína do Vysokej pri Morave je
náučný chodník Nivou Moravy II., ktorý bol otvo
rený v roku 2000 Súčasne s ním bola v Devínskej
Novej Vsi na korci uličky Na mýte otvorená prírod
ná expozícia Štátna hranica popri hraničnej neke
Morave. Je tu inštalovaný 16 m dlhý a 2,2 m vyso
ký plot z ostnatého drôtu, ako spomienka na ,že
leznú oponu", vyhliadková veža, používaná pred ro
kom 1989 ako vojenská pozorovateľňa, informačný
panel a vojenský bunker, v ktorom sa plánuje vybu
dovať múzeum.
(mb)

KAMAKO a aktivity jej študentov
História KAMAKO - Katedry marketingovej komunikácie Filozofickej
fakulty UK - sa datuje od roku 1979. kecf na Katedre žurnalistiky FIF
UK vznikla novinárska špecializácia - propagácia. Samostatný študijný
odbor propagácia pod Katedrou žurnalistiky vznikol v roku 1991,
spočiatku ako bakalárska forma štúdia. Od roku 1995 sa propagácia
stala riadnym magisterským štúdiom a ako študijný odbor sa študova
la v dvojkombinácii s dalším odborom. V roku 1996 sa Katedra žurna
listiky rozdelila a vznikla samostatná Katedra propagácie FIF UK.
Jednoodborové magisterské štúdium otvorila Katedra po prvýkrát
v roku 1999 a o dva roky neskôr sa Katedra propagácie premenovala
na Katedru marketingovej komunikácie, skrátene KAMAKO. Štúdium
prebieha dennou formou a trvá 10 semestrov. Profil absolventa zahŕňa
pripravenosť na pôsobenie v riadiacich funkciách v reklamných agen
túrach, ako aj v kreatívnych oddeleniach, absolventi môžu pracovať
ako odborníci na public relations, v marketingových oddeleniach spo
ločností a pod.
Katedra marketingovej komunikácie ako prvá na Slovensku vytvorila
tak podmienky pre špecializované štúdium marketingovej komuni
kácie (druhým takým pracoviskom |e Katedra masmediálnej komu
nikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave s odborom marketingo
vá komunikácia). V roku 2001 bolo do 1. ročníka na KAMAKO prijatých
24 študentov, v súčasnosti na Katedre študuje približne 120 študen
tov. Sídli na Štúrovej ul. 9 v Bratislave a vedúcim Katedry je doc.
PhDr. Pavel Horňák, CSc. Kontakt so študentmi je možný na adrese
kamako@zoznam. sk.

V súčasnosti študenti KAMAKO spolu so študentmi Katedry žurna
listiky FIF UK spolupracujú na vydávaní monotematického časopisu
Zmysel. Časopis je určený vysokoškolským študentom na celom Slo
vensku a jeho prvé číslo, venované otázke bývania, vyšlo na konci mi
nulého roka. Druhé číslo sa venuje akreditáciám vysokoškolských štu
dijných odborov a objavilo sa na prelome februára a marca Informácie
je možné získať na adrese zmysel@nextra.sk.
Jednou z ďalších aktivít študentov Katedry marketingovej komuni
kácie je KAMAKO projekt - možnosť pre študentov prejaviť svoju krea
tivitu a invenciu pri vypracovaní zadaných tém v troch kategóriach
Kategória REMAKE umožňuje študentom dokázať, že kecf sa im niečo
nepáči, vedia to spraviť lepšie. V kategórii KREATIVITA môžu prejaut
svoju nápaditosť vypracovaním časti reklamnej kampane na základe
zadania jediného slova. Kategória TEÓRIA dáva šancu aj študentom,
ktorí nechcú tvoriť plagáty alebo spoty, ale radšej prispejú teoretickým
pohľadom na prax v marketingovej komunikácii. Na mesiac marec
2002 boli vyhlásené napríklad tieto témy - remake kampani Mille
chuti skvele. Ludová banka - dôvera zavázuje a v kategorii Kreatuta ie
heslom chuť.
Pripravujú sa aj mnohé dalšie projekty, napr. nad\ aza-.e užšej
spolupráce s odborným časopisom Stratégie a pomaly sa rozbiehaj
aj prípravy na tohtoročný veltrh marketingovej komunikácie intermedia
2002, ktorý sa bude konať v októbri.
(mh)
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Zbohom a ďakujeme PÁN PROFESOR
V o veku 75 rokov nás 30. januára 2002
navždy opustil prof. RNDr. Michal Greguš,
DrSc., prvý dekan Matematicko-fyzikálnej
fakulty Univerzity Komenského a osob
nosť, ktorá význačne ovplyvnila oblasť ve
dy i vzdelávania na Slovensku. A ž ťažká
choroba v polovici uplynulého roka podlo
mila jeho vitalitu a znemožnila m u pokračo
vať v aktívnej pedagogickej a vedeckej práci
v kruhu svojich kolegov n a Katedre mate
matickej analýzy FMFI UK.
Profesor Michal Greguš s a narodil 22. de
cembra 1926 v Z be ho ch. V rokoch 1946 1950 študoval matematiku a fyziku n a Prí
rodovedeckej fakulte vtedajšej Slovenskej
univerzity v Bratislave. Titul kandidáta v i e d
obhájil v r. 1957 n a Univerzite J a n a Evange
listu Purkyně v Brne a n a tej istej škole zís
kal ako 39-ročný hodnosť doktora vied. V ro
ku 1959 sa stal docentom, o 6 rokov neskôr
profesorom.
Prevažná časť jeho života a aktivít bola spo
jená s o školstvom, najmä s Univerzitou Ko
m e n s k é h o v Bratislave, n a ktorú nastúpil
v roku 1953 p o krátkom pôsobení n a Vojen
skej technickej akadémii v Brne a S V Š T
v Bratislave. A k o čerstvý docent s a p o nes
torovi slovenských matematikov - profeso
rovi Jurovi Hroncovi - stal v roku 1959 vedú
cim Katedry matematiky Prírodovedeckej
fakulty U K a n a začiatku 60. rokov sa na tejto
fakulte pričinil o budovanie nových katedier
matematiky. Funkcia vedúceho katedry bola
prvým z viacerých význačných miest, ktoré
v neskoršom období zastával: bol prodeka
n o m PRIF U K v rokoch 1959 - 1962, neskôr
jej dekanom, v rokoch 1965 - 1968 bol pro
rektorom Univerzity Komenského, 1968 1973 námestníkom ministra školstva, 1973 1978 vedúcim československej delegácie pri
U N E S C O v Paríži s titulom veľvyslanca. Výz
načným spôsobom prispel k rozvoju univer
zity, n a jm ä a n g a ž o v a n í m s a pri výstavbe
pavilónov v Mlynskej doline. Stál pri zrode
matematického časopisu Acta Mathematic a Universitatis Comenianae a bol členom
jeho redakčnej rady. R o v n a k o tak s a výz
namne zaslúžil o organizáciu česko-sloven
s k ý c h konferencií o diferenciálnych rovni
ciach EQUADIFF, ktoré s a konajú o d roku
1962 striedavo v Prahe, Brne a Bratislave

a v rokoch 1966 a 1981 bol prof. Greguš ich
hlavným organizátorom. Bol dlhoročným čle
nom Jednoty slovenských matematikov a fy
zikov, jej podpredsedom a v rokoch 1990 1993 predsedom.
S m e n o m prof. Greguša zostane navždy
spojený vznik Matematicko-fyzikálnej fakulty
UK, ktorej prvým dek an o m s a stal v roku
1980. Zrodu novej fakulty predchádzalo úsi
lie o zlepšenie kvalifikačného zloženia peda
gogického zboru, pri ktorom s a usiloval a často úspešne - odolávať nepriaznivým
politickým tlakom a pridržať s a hodnotenia
podľa odborných, a nie politických kritérií.
A j napriek záťaži rôznych funkcií si prof.
Greguš vždy považoval z a svoju povinnosť
venovať s a s plným nasadením pedago
gickej práci. J e h o snaha o prispôsobenie
s a potrebám študentov prispela k výraznej
zrozumiteľnosti a názornosti jeho prednášok
a prejavila s a a k o v učebnici obyčajných
diferenciálnych rovníc, ktorej je spoluau
torom, tak i v učebnom texte z parciálnych
diferenciálnych rovníc, ktorý napísal. Štu
dentov si získaval úprimným záujmom o ich
problémy. A k bol presvedčený o oprávne
nosti ich požiadaviek, neváhal podporiť ich
názor aj proti názoru svojich kolegov n a
katedre ä fakulte. Svojou pedagogickou prá
c o u prof. Greguš ovplyvnil celý rad súčas
n ý c h profesorov, docentov či kandidátov
vied. J e h o žiaci pôsobia dnes n a vysokých
školách, vedeckých a výskumných ústavoch
p o celom Slovensku
S mimoriadnym záujmom sa venoval ve
deckej práci. Prejavila s a tu j e h o odvaha
vstúpiť n a dovtedy matematicky nepreskú
mané územia i húževnatosť a vytrvalosť pri
prekonávaní prekážok. Diferenciálnym rov
niciam vyšších rádov zasvätil celý svoj ve
decký život a ďalšiu jeho vedeckú činnosť
znemožnila a ž ťažká choroba, ktorej napo
k o n podľahol. Jeho záujem o lineárne diferenciálne rovnice podnietil v 50. rokoch ta
liansky matematik G. Šansone a ďalej h o
rozvíjal profesor Otakar Borůvka. Prof. Gre
g u š vypracoval ucelenú teóriu lineárnej
diferenciálnej rovnice 3. rádu, pričom pouká
zal na viaceré predtým netušené súvislosti
s dovtedy známymi poznatkami. Výsledkom
jeho dlhoročnej intenzívnej činnosti v tejto

oblasti j e okrem 8 0 vedeckých prác mono
grafia Third Order Linear Differential E q u a
tions. D o s i a h n u t é v ý s l e d k y v e d e l prof
Greguš aplikovat pri skúmaní fyzikálnych
a neskôr aj ekonomických modelov Z a ve
decké zásluhy sa stal členom S A V aj Č S A V
V súvislosti s vedeckou prácou prof Gre
guša treba spomenúť a| j e h o vzťah k osobe
prof Borůvku V y š e 2 0 rokov navštevoval
j e h o vedecky seminár v Brne SpajaJa e h
nielen spoločná láska k matematike ale aj
dlhoročná spolupráca p n organizovaní tra
dičných matematických výletov, ktoré s a
niekolko desaťročí uskutočňovali striedavo
n a Morave a n a Slovensku a boli zdrojom
m n o h ý c h trvalých kontaktov a priateľstiev
medzi moravskými a slovenskými matema
tikmi. Prof. Greguš si veľmi vážil tohto svoj
h o učiteľa a otcovského priateľa a v o b d o b í
normalizácie s a snažil prispieť k zmierneniu
jej dopadov na prof. Borůvku. Napriek osob
n ý m rizikám neváhal prevziať záštitu n a d
oslavou 70. narodenín tohto vtedy proskri
bovaného vedca. Prejavila s a tak jedna z je
h o vzácnych vlastností: priamosť a zmysel
pre fair-play, ktorý m u bol a k o športovcovi
vlastný.
Šport sprevádzal prof. Greguša už o d štu
dentských čias. Generácii tých skôr narode
ných s a iste vybavia volejbalové, futbalové
či stolnotenisové zápasy n a dvoroch legen
dárnej starej „Šmeralky", d n e š n í štyridsiat
nici zasa nezabudnú n a tradičné zápasy
vedenia fakulty proti študentom a n a vitalitu
a zápal profesora Greguša v roli kapitána
učiteľského mužstva
V osobe prof. Greguša odchádza význačný
slovenský matematik, vedec a učiteľ. Odchá
d z a náš kolega a priateľ, ktorého rada, pria
teľské pochopenie, vôľa riešiť problémy a pre
konávať prekážky, n á m b u d ú veľmi chýbať
Pán profesor, v našich spomienkach si
Vás navždy uchováme. Ďakujeme Vám za
všetko a nezabudneme!
Česť Vašej pamiatke!
Katedra matematickej analýzy
Fakulty matematiky,
fyziky a Informatiky UK
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Z a PhDr. Elenou Králikovou
S tichou s p o m i e n k o u a s kyticou o d kolegov a pria-«
teľov z letnej školy Sfud/'a Academica
Slovaca pri
ШЁХ
Filozofickej fakulte U K s m e sa 3. januára 2002 na
posledy rozlúčili s našou dlhoročnou lektorkou
E j f S
slovenského jazyka PhDr. Elenou Králikovou, rod.
Berackovou. Z á k e r n á choroba, s ktorou d l h o bojova
la s nesmiernou silou a vierou, j u predčasne, v o v e k u
nedožitých 57 rokov, vytrhla z kruhu rodiny a širšieho
spoločenstva kolegov, priateľov a velkého počtu za
hraničných študentov. T ý m totiž venovala najviac rokov
svojho aktívneho pedagogického života na slovenských
vysokých školách i a k o vyslaná lektorka slovenského jazyka a kul
túry n a univerzitách v zahraničí.
P o absolvovaní štúdia n a Filozofickej fakulte UK, odbor sloven
čina a nemčina, pracovala E. Králíková a k o učitelka v rozličných
t y p oc h škôl, a k o o d b o r n á i riadiaca pracovníčka n a Filozofickej
fakulte UK, kde dlhé roky pôsobila v Oddelení matematickej ling
vistiky u prof. J. Mistríka a v o funkcii vedúcej študijného oddelenia.
Najdlhšie však pôsobila v oblasti slovenčiny a k o cudzieho jazyka,
a t o a k o o d b o r n á asistentka a v e d ú c a Metodického oddelenia
v Ústave jazykovej a odbornej prípravy U K v Bratislave i a k o lektor
k a n a poľských univerzitách v Katoviciach a Lodži. Poslednou zas
távkou v jej lektorskej kariére bola Petrohradská univerzita, odkiaľ
s a n a jeseň pre zdravotné ťažkosti musela predčasne vrátiť a kde
s nádejou čakali n a jej návrat, pretože Elenka si vedela získať srd
cia študentov i uznanie kolegov. Svoje pedagogické majstrovstvo
takmer desaťročie odovzdávala aj poslucháčom letnej školy SAS,
ktorých zanietene zasväcovala d o tajov slovenčiny a s prehľadom

vysvetľovala rozdiely m e d z i slovenskou gramatikou
a materinským jazykom frekventantov.
Svoje poznatky a skúsenosti zúročila v metodicky
precízne koncipovanom kurze slovenčiny pre cudzincov
Slovenčina - moja láska (1998), ktorý obsahuje štyri
kompaktné časti: základné učebné texty, dialógy, gra, .
matiku a slovník. Samotný názov tejto (vo vlastnom náB t a j klade vydanej) publikácie a z d a najlepšie vystihuje
životnú lásku Dr. Eleny Králikovej - slovenčinu, ktorú so
zanietením sprístupňovala zahraničným záujemcom.
Uvedený učebný materiál, vystúpenia n a konferenciách,
odborné články v periodikách i osobné rozhovory svedčia o schop
nosti E. Králikovej pretransformovať zložité poznatky o jazyku d o
didakticky adekvátnej a komunikatívne pútavej formy.
Odišla vynikajúca učitelka a metodička slovenčiny a k o cudzieho
jazyka. Odišla skvelá k o l eg y ň a a priateľka, ktorá p e v n o u vôľou,
duchovnou silou a nesmiernou húževnatosťou prekonávala nepria
z e ň osudu a úskalia v o s o b n o m živote. Odišla v plnom pracovnom
nasadení s predčasným prerušením pedagogických i publikačných
predsavzatí. V prvých dňoch tohto roku s a vrátila n a Dobroč, mies
t o svojho posledného odpočinku, d o svojho milovaného rodiska
Odišla, ale stopa, ktorú zanechala svojou profesionalitou i hlboko
ľudským prístupom na svojich učiteľských postoch, zostáva. Rov
nako ako iskra poznania nášho jazyka, ktorú desaťročia zapaľovala
v o svojich vďačných študentoch.
Č es ť Tvojej pamiatke,

Elenka!

PhDr. Jana Pekarovičová, PhD., zástupkyňa riaditeľa S A S

Odišiel popularizátor astronómie

Záviš Bochníček
Vo veku nedožitých 82 rokov zomrel dňa 23. februára 2002
po ťažkej chorobe popularizátor astronómie doc. RNDr. Záviš
Bochníček, CSc.
Záviš Bochníček s a narodil v Prahe, ale vä čš inu svojho života
žil n a Slovensku. A k o šestnásťročný objavil hvie zd u N o v a C P
Lacertae a táto udalosť p o z n a m e n a l a j e h o ďalšie kroky v živote.
Pri tejto príležitosti h o ocenili exprezident T o m á š Garrigue Masa
ryk a vtedajší prezident E d u a r d Beneš.
P o d oštu d o v a n í astronómie pôsobil d o roku 1952 n a Karlovej
univerzite v Prahe, neskôr n a Slovensku. Bol riaditeľom Astrono
mického ústavu S A V a Observatória n a Skalnatom plese. O d roku
1985 a ž d o d ô c h o d k u pracoval n a Matematicko-fyzikálnej fakulte
Univerzity K o m e n s k é h o v Bratislave.
Záviš Bochníček prednášal o pozorovaní a pohybe umelých dru
žíc a kozmických sond. Vypracoval a publikoval metódy a k o určiť
najvýhodnejšiu polohu družice v o vzťahu k miestu pozorovania.
V roku 2000 pri príležitosti j e h o osemdesiatin pomenovali podľa
hvezdára Bochníčka n o v o o b j a v e n ý k o zm ick ý objekt - asteroid
15053. Občanovi Slovenskej republiky českého pôvodu h o pride
lilo Cen tr u m pre v ý s k u m malých planétok pri Harvardskej univer
zite v Bostone v štáte Massachusets a 44. komisia pri Medziná
rodnej astronomickej únii.
SME, 25. februára 2002
Oprava
V januárovom čísle Našej univerzity, v článku „Odysseus vo Dvorane alebo
ako si nemýliť gréckych hrdinov", sa nedopatrením vyskytla v texte zásadná
chyba, a síce, že téza prof. L. Kováča správne znie: Veda jediná netvrdí,i e
má pravdu!
Organizátori podujatia sa spolu s autorkami článku touto cestou pánovi
profesorovi Kováčovi ospravedlňujú.

Jar na Devínskej

Kobyle
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Študentským perom

T/Tiihy

Balada o ukradnutom(?) muzikáli

sa napriek svojej

J\^hodnote

čítajú stále

menej. Jedni tvrdia, že to
spôsobili elektronické

médiá,

ktoré sú, najmä pre mladých
ľudí, atraktívnejšie.

Príčiny

však treba hľadať aj inde.
Počet kníh, ktoré vychádzajú
v slovenčine, je biedny, rov
nako ako finančná situácia
slovenských

autorov.

Tí šťastnejší

nájdu spon

zorov, tým však
o komerčný

ide najmä

Muzikál Cigáni idú do neba alebo
Balada o zlodejovi koni sa stihol
presláviť ešte skôr, ako bol
v novembri minulého roka s veľkou
slávou uvedený na doskách Novej
scény.
Či už dobrú alebo zlú, ale v kaž
dom pripade neprehliadnuteľnú
reklamu urobil dielu i všetkým, ktorí
sa na ňom podieľali, medializovaný
spor s režisérom Jurajom Jakubiskom. Ten po nezhodách prerušil
spoluprácu s Novou scénou a
v súčasnosti vyhlasuje, že divadlo
mu jeho muzikál ukradlo.
Jakubisko má koncepciu muzi
kálu s pracovným názvom Zlodej
koni alebo Cigáni idú do neba re
gistrovanú v pražskej literárnej a
divadelnej agentúre Dilia. Preto

úspech knihy, jej

Z extrému do extrému

umelecká hodnota je až
druhoradá. Autormi najpredá
vanejšich

kníh na Slovensku

väčšinou nie sú spisovatelia
či novinári, ale mediálne
známe tváre - moderátori,
herci. Diela renomovaných
zahraničných
slovenčiny

autorov sa do

prekladajú

výnimočne,

len

čitateľ sa väčši

nou musí uspokojiť s českou
verziou.
Ďalšou prekážkou

je cena. Aj

tenučká knižočka

dnes stojí

okolo 200 korún, tie hrubšie
často až do 600 korún.
Stávajú sa preto luxusom

a

väčšina ľudí si ich nemôže
dovoliť.

požadoval, aby Nová scéna pred
stavenie prepracovala. Réžie sa
ujal Štefan Kožka, ktorý tvrdi, že pri
tvorbe muzikálu sa striktne vyhýbali
veciam, vpísaným do scenára
v rámci Jakubiskovej koncepcie.
Podľa Jakubiska sa tak nestalo.
Tak či onak, predstavenie malo
premiéru 16. novembra a zdá sa,
že sa zaradí medzi komerčne
úspešné muzikály Novej scény.
Napomáha tomu nielen herecké
obsadenie, ale najmä hudobné
spracovanie a choreografia Jána
Ďurovčíka. Samotný dej príbehu
diváka možno neuchváti, ale
vynikajúce piesne a tanec tento
„drobný" nedostatok bezpochyby
kompenzujú.
Hana Gallová

Nezabúdajme

na knižnice,

však

ktoré by mali byť

Patríte k priaznivcom adrena
línových športov? Alebo v á m
hladina adrenalínu stúpa už pri
pohľade na bankové konto?
Každopádne by som v á m dopriala pohľad na dvadsaťpäťmetrový
žeriav, z ktorého visí kabínka a
v nej šialenec, vrhajúci sa strm
hlav ponad hlavy zvedavcov
Zima j e tým správnym obdobím
na to, aby ste si vyskúšali hranice
svojich možností. Okrem bungee-jumpingu máte na výber
medzi opačným extrémom - vy
strelením, lepšie povedané katapultovaním do závratných výšok.
Nie je to nič pre vás? Tak stačí
zbaliť rodinu či priateľov a vyraziť
na lyže. Okrem klasických sa
dnes na svahoch objavujú všeli
jaké iné „dosky" - snoubordy a
bigfooty v rôznych dĺžkach a
úpravách. Počas vystávania
v rade na vlek som dokonca
objavila krikľavo oranžové lyže,
špeciálne prispôsobené na jazdu

A k ste lyžiar začiatočník, kto
vieako si náročný strmý svah asi
neužijete Ale keď registrujete
ostatných lyžiarov pri svojej
rýchlosti len ako farebné škvrny,
mali by ste sa zamyslieť a
vyskúšať niečo extra - napríklad
zjazdovku posiatu polmetrovými
bubnami. Vek ani pohlavie nie je
prekážkou, pri pomalej pohodlnej
jazde dolu svahom som sa stret
la s drobcami, trieliacimi pred
svojimi rodičmi a pritom im nesia
hali ani do pol pása
AX nemáte chuť trýzniť svoje
telo namáhavým pohybom zľava
doprava a pérovaním v kolenách,
nechajte iných, aby vaše srdce
rozbúchali z a vás. Sadnite si do
teplovzdušného balóna, helikop
téry, alebo spolu s inštruktorom
vyskúšajte paragliding Pohľad
na zasnežené vrcholky kopcov,
na ktorých sa hmýria mravceľudia vás zaručene rozpáli.
Dana Chudá

dozadu...

dostupné každému. A preto
výhovorka

„nečítam, lebo na

Spýtali sme sa...

to nemám peniaze" vôbec
neobstojí.
Viaceré výskumy

ukazujú, že

dnešní ľudia čítajú až tragic
ky málo. Uponáhľaný
množstvo

práce a

v neposlednom
televízia,

život,

rade aj

ktorú vraj priemerný

Slovák pozerá až päť hodín
denne, nás okrádajú o čas,
ktorý by sme mohli stráviť pri
dobrej knihe.
Marec - mesiac knihy - je
možno ten správny

čas na

zmenu.
Petra Jedličková

Študentovi vraj stačí
na
živobytie 4000 Sk mesačne.
Opýtali sme sa našich študentov,
či by si s takýmto obnosom na
dlhé štyri týždne vystačili.
Petra, 20: Bývam u rodičov, tak
áno. Platia mi stravu a veci zá
kladnej potreby, no na ostatné si
musím zarobiť sama.
Adriana, 19: Keby som nebola
študentka, tak asi ťažko. No
momentálne, kecfže žijem u
rodičov, ako vreckové by mi to
stačilo. Neviem si však pred
staviť, ž e by som s týmito pe
niazmi študovala mimo rodin
ného krbu. Zoberme si na porov
nanie cenu potravín, školských
potrieb alebo hocičoho iného. Ak
nerátame ubytovanie, vychádza
nám konečný súčet hlboko pod
nulou.
Ivica, 20: Áno, žijem z troch tisíc

Stravujem sa v školskej jedálni,
takže za jedlo' nedám veľa. ale
veľa záleží na tom, či idem cez
víkend domov. Cesta ma stojí tak
4 stovky.
Martin, 19: Mám to štastie, ž e sa
nemusím vtesnať do takejto
sumy. Nestravujem sa v jedálni,
jazdím
autom
a
ostošesť
používam mobilný telefón. A tých
pár výčitiek na konci mesiaca od
svojich rodičov znesiem
Saša, 22: Štyritisíc korún
mesačne j e pre študenta vysokej
školy veľmi málo. I j a patrím
medzi tých, ktorí pracujú a
takýmto spôsobom si zarábajú
ako na štúdium, tak aj na život
Veď takmer každý z nás už má
mobilný telefón, piati si stravu a
chce sa aj kultúrne vyžiť. A to
nepočítam náklady na štúdium.
Dorota Kráková

Zažeňte
jarnú únavu
knihou!
Marec j e mesiacom knihy.
V marci prichádza jar a s ňou aj
jarná únava. Skúste ju zahnat
dobrou knihou. Ponúkame v á m
prehľad nových knižných titulov,
ktoré v á m pomôžu relaxovať,
zahnať únavu a niečo sa naučiť.
Jarná erotika
John Grey: Mars a Venuša
O tom, ako si udržať vášeň a
správne sa navnadiť, v á s zaují
mavou cestou prevedie práve
táto kniha.
Kreatívne s počítačom.
Vladimir Némec: Vytváříme
hudební CD а МРЗ
Autor vysvetľuje a poukazuje
na nedostatky vlastnoručne
vytvorených nosičov. Autor vám
nenásilnou formou poradí, ako
ich odstrániť a ako zosynchroni
zovať počítač a vežu. či mag
netofón
Hor sa do boia
Kolektiv a u t o r o v : Terorizmu»
a my
Со sa zmenilo po utoku na
USA? Ako sa zachovať v podob
ných situáciách? Na tieto a
podobné otázky odpovedaiu
autori s dlhoročnými skúse
nosťami.
Mvslim.
sa zamyslím
Joseph Heller: Niečo sa stalo
Úradník Bob Slocum sa
zamýšľa a spomína na deti,
manželku a na splnené a ne
splnené sny a túžby. A k sa
chcete zamyslieť aj vy, určite si
nenechajte ujsť práve túto pub
likáciu.
Nňrifiiná kultovka'
Michal Hvorecký: Lovci &
Zberači
Päť literárnych jázd po svete
popkultúry. O čom? O chorob
nom sledovaní televíznych se
riálov, modelingu, okultných
vraždách, street parties a super
marketech.
Pre detskú dušu
Eoin Colfer: Artemis Fowl
P o Harry Potterovi ďalší z rodu
čarodejníkov. A k si chcete oživiť
fantáziu a vrátiť sa do detských
rokov, je pre v á s táto kniha ako
stvorená.
Adriana Mikundovä

Zrnká múdrosti...
Múdrosť je nekonečná. Stáva sa
nám tým potrebnejšou, čím viac
sa jej venujeme
Antické príslovie
Ľudia sa často chvália svojím
čistým svedomím iba preto, lebo
majú krátku pamäť
Jonisad
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