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NASA UNIVERZITA
Profesorská komunita
Univerzity Komenského
sa opäť rozrástla
Prezident SR R. Schuster vymenoval dňa
21. marca 2002 v Bratislave nových profe
sorov Z celkového počtu 69 novovymenova
ných profesorov 14 sú členmi akademickej
obce Univerzity Komenského.
1. prof. RNDr. Milan Bobák, DrSc.
na odbor: všeobecná biológia, Prírodovedec
ká fakulta UK
2. prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
na odbor gynekológia a pôrodníctvo, I. Gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a FN

Rektor UK sa stretol s predstaviteľmi odborov
Pred nadobudnutím platnosti nových zákonov - Zákonníka práce a Zákona o vysokých školách,
prijal rektor UK prof. F. Devínsky spolu s členmi vedenia UK dňa 12. marca 2002 reprezentantov
odborov na UK - predsedníčku Rady predsedov OZPŠaV na UK RNDr. L Turanovú, PhD.,
podpredsedníčku doc. RNDr. I. Paulíkovú, CSc. a tajomníčku A. Novackú, spolu s podpredsedom
VŠaPRO OZ PŠaV SR RNDr. M. Vachulom.
Predmetom rozhovoru bol spoločný postup vedenia UK a odborovej organizáae najmä pn realizácii
ustanovení Zákona o vysokých školách, ako aj očakávaný dopad Zákona o verejnej službe a nového
Zákonníka práce na fungovanie Univerzity. Osobitnú pozornosť venovali transformácii pracovnoprávnych
vzťahov v zmysle vysokoškolského zákona a zákona o verejnej službe a otázkam odmeňovania všetkých
zamestnancov UK v súlade s novou tarifnou tabulkou platnou od 1. 4 2002 ako aj pripravovanou tarif
nou tabulkou, ktorá nadobudne účinnosť 1.1 2003
Podrobnejšie prerokovali problematiku oddelenia pracovných miest vysokoškolských uatefov (najmá
profesorov a docentov) od funkcií, do ktorých budú zaradovaní, a možné postupy pn vytváraní štruktúry
funkcií vysokoškolských učiteľov.
Zaoberali sa tiež postavením a funkciou Rady predsedov fakultných organizácií, ktorá zastupuje za
mestnancov, a otázkami kolektívnych pracovných vzťahov medzi zamestnávateľom - Univerzitou Komen
ského - a zamestnancami, upravenými zákonom o verejnej službe. Zákonníkom práce, ako aj platnou ko
lektívnou zmluvou.
(It)

3. prof. PhDr. Ján Botík, CSc.
na odbor: folkloristika, Filozofická fakulta UK
4. prof. RNDr. Ján Lehotský, CSc.
na odbor: biochémia, Jesseniova lekárska fa
kulta UK, Martin
5. prof. PhDr. Milan Leščák, CSc.
na odbor: folkloristika, Filozofická fakulta UK
6. prof. doc. PaedDr. Roman Moravec, CSc.
na odbor: športová kinantropológia, Fakulta te
lesnej výchovy a športu UK
7. prof. PharmDr. Ladislav Novotný, DrSc.
na odbor: laboratórne vyšetrovacie metódy,
Farmaceutická fakulta UK
8. prof. PhDr. Peter Ondrejkovlč, PhD.
na odbor pedagogika, Pedagogická fakulta UK
9. prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
na odbor: vnútorné choroby, I. Interná klinika
LF UK a FN
10. prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
na odbor: dermatovenerológia Jesseniova le
kárska fakulta UK, Martin
11. prof. MUDr. Peter Strmeň, CSc.
na odbor: oftalmológia, Klinika oftalmológie LF
UK a FN
12. prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc.
na odbor: chirurgia, Neurochirurgická klinika
LFUKaFNsP
13. prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.
na odbor: normálna a patologická fyziológia,
Ústav patologickej fyziológie JLF UK Martin
14. prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc.
na odbor: chirurgia, II. Ortopedická klinika LF
UK, Bratislava
N o v ý m univerzitným profesorom
srdečne blahoželáme!

Slávnostné promócie
V Aule UK sa dňa 22. marca 2002 usku
točnilo slávnostné odovzdávanie diplomov
absolventom rigorózneho konania z ôsmich
fakúlt UK. Od roku 1999 to bola v poradí šiesta
promócia rigoróznych doktorov, na ktorej z rúk
predstaviteľov PRIF UK, PRAF UK, FAF UK, PDF
UK, FMFI U K FIF UK, FTVŠ UK a FM UK pre
vzalo diplomy 103 nových doktorov prírodných
vied (RNDr), 71 doktorov práv (JUDr.), 55 dok
torov farmácie (PharmDr.), 47 doktorov peda
gogiky (PaedDr.) a 29 doktorov filozofie (PhDr ).
Medzi promujúcimi bolo 17 nových doktorov zo
zahraničia.
Na slávnostnom verejnom zasadnutí Ve
deckej rady UK dňa 26. marca 2002 v Aule
UK bol odovzdaný diplom jednému novému
doktorovi vied, dekréty po ukončení habilitač
ného konania prevzalo 14 nových docentov UK
a 34 absolventov doktorandského štúdia ob
držalo diplom oprávňujúci používat titul PhD

Z obsahu:
• Dar čínskeho veľvyslanectva
univerzitnej sinológii
• V SD LŠ sa zrekonštruovali dalšie bloky
• Výzva Európskej komisie
k 6. Rámcovému programu
• Ochrana biodiverzity a projekt Natura 2000
• Kto je hlavným sponzorom ŠVOČ na LF UIC
• Medzinárodné fórum bilingvistov
• Japonológiu možno študovat iba na UK
• Predstavujeme Centrum rodových štúdií
• Rezervované pre bohoslovcov
• Katedra didaktiky prírodných i ied, psychoiôg e
a pedagogiky PRIF UK má 15 rokov
• Názor študentov na nový vysokoškolsky zákon
• Ponuka letných prázdnin v zariadeniach UK
• K výročiu prof. D. Orla.
zakladateľ muzikológie na UK
• Studentským perom z Katedry žurnalistiky

Čínsky veľvyslanec sa zaujímal o výučbu Sinologie na UK
Na pôde Filozofickej fakulty UK privítal dňa 5. marca 2002
doc. PhDr. Ladislav Kiczko, CSc., dekan FIF UK, delegáciu Veľ
vyslanectva Čínskej republiky. Z a prítomnosti prorektora U K doc.
RNDr. Pavla Súru, CSc., pedagógov a študentov Katedry jazykov
a kultúr krajín východnej Ázie FIF UK, a k o aj zástupcov Ministerstva
zahraničných vecí S R a novinárskej obce, prevzal z rúk veľvyslan
c a Č L R akreditovaného v SR, J. E. Y u a n a GU IS ENA , dar Minister
stva školstva Č L R Univerzite Komenského - počítač s multimediáln y m vybavením a približne 3 0 0 knižných publikácií.
V o svojom príhovore velvyslanec Č L R vyzdvihol prínos výučby čín
skeho jazyka na U K k rozvoju vzájomných vzťahov medzi S R a ČLR.
Zmienil s a aj o niektorých aktivitách, konaných n a podporu výučby
Sinologie, ako napr. organizovanie recipročných pobytov študentov,
alebo opakované venovanie knižných darov. A k o uviedol v odpo
vedi prorektor U K doc. Súra, tieto formy podpory prinášajú lepšie
a hlbšie poznanie jazyka študovanej krajiny, jej histórie a kultúry.
Na záver stretnutia dekan FIF U K doc. L. Kiczko poďakoval z a náv
števu a dary a otvoril neformálnu diskusiu, v ktorej si mohli študenti
preveriť svoje schopnosti komunikovať s hosťami v ich rodnom ja
zyku.
Sinológiu - náuku o čínskom jazyku, kultúre, histórii a etnografii
Číny možno študovať n a FIF U K o d roku 1988, otvára s a len raz z a
šesť rokov, vždy p o skončení celého študijného programu jedného
ročnil<a. Do ročníka s a prijíma maximálne 15 študentov, hoci záu
j e m o čínštinu j e oveľa vyšší. Terajších druhákov j e v ročníku se

dem. Na záver štúdia odchádzajú študenti na Pekinskú univerzitu
k d e absolvujú šiesty ročník aby zdokonalili svoje znalosti V rámci
dohody o výmenných programoch v školstve pôsobí v súčasnosti
na fakulte čínska lektorka a s e d e m študentov z Činy
(zl)

Tlačová konferencia
rektora UK
K aktuálnym otázkam nového vysoko
školského zákona uskutočnil rektor UK
prof. F. Devínsky dňa 12. marca 2002 na
pôde UK tlačovú konferenciu. Rektor U K
zhodnotil novoprijatý zákon a k o potrebný
pre reformu slovenského vysokého škol
stva, osobitne vyzdvihol j e h o ekonomickú
časť, n o vyslovil vážne výhrady voči uzáko
neniu rezortných vysokých škôl. Poukázal
tiež na množstvo legislatívnych krokov, kto
ré bude v krátkom čase potrebné urobiť,
aby sa naplnila dikcia nového zákona. Väč
ší priestor venoval problematike externé
h o štúdia, čo bolo aj ťažiskom otázok prí
tomných novinárov.

Univerzita Komenského
v Bratislave
V á m úprimne ďakuje,
ž e ste s a rozhodli
1 % z Vašich minuloročných d a ní
venovať n a rozvoj A l m a Mater
prostredníctvom
neinvestičného fondu

j „Univerzita Komenského n.f."
so sídlom Šafárikovo nám. 6,
818 0 6 Bratislava
Identifikačné číslo organizácie
(IČO): 30845831

Z výjazdového rokovania Kolégia rektora UK
Koplingov d o m v Spišskej Kapitule bol miestom rokovania výjazdového Kole
gia rektora UK, ktoré sa tu pod vedením rektora UK prof. Ing. F. Devínskeho, DrSc.
uskutočnilo v dňoch 14.-16. marca 2002.
K prvým b o d o m programu rokovania Kolégia patrila problematika Implementácie
nového zákona o vysokých školách a príslušných ustanovení Zákona o verejnej
službe a Zákonníka práce n a U K a s t ý m spojená realizácia postupov v oblasti ľud
ských zdrojov, pracovných činností a odmeňovania.
Ďalej sa Kolégium rektora U K zaoberalo Informáciou o počte prihlásených uchá
dzačov o štúdium na UK, o projekte Študent 2 a o dálšom postupe pri zavádzam
E C T S na UK. Pozornosť v en o v al o Perspektívam rozvoja MKS na UK a súhlasilo
s prioritami stanovenými na rok 2002. Taktiež vzalo na vedomie Informáciu o Grantoch UK a mobilitách doktorandov a osobitne prerokovalo aktualizáciu Strategic
kého plánu UK do roku 2003 a dlhodobé zámery Univerzity.
Odporučilo obnoviť iniciatívu UK z roku 1999 „Umožnime R ó m o m študovat na
U K " a prijať opatrenia na zvýšenie šancí Rómov získať vysokoškolské vzdelanie

(Jh>
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Študenti majú k dispozícii ďalšie rekonštruované bloky v ŠO LŠ
Neuplynuli viac ako dva roky od ostatnej rekonštrukcie a sprevádzkovania blokov „K" (od 1. 3. 2000)
i.H" (od 1. 9. 2000) v Átriových domkoch, ktoré sú súčasťou areálu vysokoškolských internátov
L Štúra a je tu ďalší zrekonštruovaný pavilón „A", ktorý bol daný do prevádzky s účinnosťou od 1. aprí
la 2002. Zároveň sa rekonštruuje pavilón „B", ktorý je pred dokončením a predpokladá sa, že bude
študentom k dispozícii od 1. septembra 2002. Celková ubytovacia kapacita obidvoch pavilónov bude
369 lôžok. Treba však poznamenať, že obnova pavilónov, ktoré boli v havarijnom stave, sa podarila
jedine vďaka neúnavnej snahe vedenia UK získať na rekonštrukciu finančné prostriedky z MŠ SR.
Blok „A" s kapacitou 177 lôžok má k dispozícii 12 jednolůžkových a 55 trojlôžkových izieb. Zároveň
je to prvý ubytovací objekt v študentských domovoch Univerzity Komenského, v ktorom je jedno celé
podlažie (prízemie pavilónu „A") prispôsobené na ubytovanie imobilných študentov. Vstup do objektu
ako aj pohyb v rámci celého podlažia, vrátane sociálnych zariadení, je bezbariérový, vhodný pre teles
ne postihnutých študentov - vozíčkarov. Blok „B" s kapacitou 192 lôžok má 12 jednolôžkových izieb
a 60 trojlôžkových izieb. Vyšší ubytovací štandard bude premietnutý aj v cene poplatku za ubytovanie
- v jednolôžkovej izbe 780 - Sk za mesiac a v trojlôžkovej izbe 630 - Sk za lôžko a mesiac
Komisia pre študentské domovy a ubytovanie pri AS UK plánuje v týchto blokoch ubytovanie
stabilizovať tak, aby tu bývali študenti príslušnej fakulty počas trvania celého štúdia Pôjde o študentov
len tých fakúlt, ktorí majú kmeňové ubytovanie v ŠD L. Štúra. Na blokoch „A" a „B" nebude umožnené
ani celoročné ani letné ubytovanie, takže fakulty môžu tieto ubytovacie kapacity prideliť len slovenským
študentom bakalárskeho a magisterského štúdia. Na prekleňovacie obdobie od 1 4. 2002 do 30. 6. 2002
budú na bloku „A' ubytovaní len ti študenti, ktorí predložia ŠD príslušné aktuaJizované potvrdenia o náv
števe školy a potvrdenie, že im nebolo pridelené ubytovanie v inom ŠD.
Predsedkyňa KŠDaU AS UK Ladislava Samuhelová v mene študentov vyjadruje podákovanie ve
deniu UK za uskutočnenú rekonštrukciu, ktorou sa skvalitnil ubytovací štandard a o 67 miest zvýšil
počet ubytovacích miest pre študentov.
Ing. Lubomíra Garová
a

6. Rámcový program - výzva Európskej komisie
Európska komisia dňa 20. 3. 2002 oficiálne zverejnila výzvu záujemcom o riešenie tém v rámci
6. Rámcového programu. Výzva sa týka integrovaných projektov a sieti excelencie (dva nové nástroje
6RP), konkrétne 7 tematických priorít 1.1.1 až 1.1.7 (pozri dokument EK Specific programmes) a priorít
2.2 a 2.3 rámcového programu Euratom (všetky dokumenty má k dispozícii v elektronickej forme Misia
SR pri ES v Bruseli a záujemcom ich môže zaslat).
Podrobnejšie informácie - návod na podávanie návrhov, ako aj formuláre sa nachádzajú na
internetovej adrese:
www.cordis.lu/fp6/eoi-instruments
Časový harmonogram EK
7. júna
Jún - júl
September
Október
November

-

Záverečný termín na prijímanie návrhov
Vyhodnotenie podaných návrhov
Publikovanie vzniknutej analýzy
Príprava „pracovných programov" pre jednotlivé tematické okruhy
Možnosť prvých výziev na podávanie projektov do 6RP

Botanická záhrada
je tu pre vás
Po intenzívnej zime, ktorá na pár mesiacov
uspala Botanickú záhradu UK, ju neobyčajne
rýchlo prebudili lúče jarného slnka Kvitnúce
skalničky, cibuloviny, rododendrony a azalky
magnólie a mnohé ďalšie stromy a kríky za
plnili pestrofarebnou škálou celú záhradu.
Túto nádheru si nenechali ujsť prví skalní náv
števníci, ktorí sa prišli pokochať jamou krásou
v deň otvorenia tohoročnej tohoročné) sezóny
- 2 9 . marca 2002.
Od tohoto dňa je Botanická záhrada UK
otvorená denne od 9.00 hod. do 18.00 hod.,
a to až do 31. októbra 2002. Skleníky su
cez týždeň otvorené do 15.00 hod., v sobo
tu a nedelu do 17.00 hod.
V dňoch 4. a 5. mája 2002 sa uskutočni
v poradí už tretí ročník Dňa otvorených dverí.
Exponáty Botanickej záhrady UK môžu záu
jemcovia vidieť aj na výstave „Gartiena 2002"
ktorá bude v dňoch 18 - 21. apnla 2002
v areáli Agrokomplexu v Nitre, ako aj na tra
dičnom veltrhu „Flóra Bratislava 2002', kona
nom v termíne 1 . - 5 . mája 2002 v priestoroch
Výstaviska INCHEBA.
Nezabudli sme ani na milovniVov skalničiek,
pre ktorých je pripravená výstava od 27. aprí
la do 5. mája 2002 v novovybudovaných pries
toroch v Botanickej záhrade U K Aby ani kaktusári neboli ukrátení o svoje exponáty, je pre
nich pripravený 8. ročník medzinárodného se
minára „Kaktusárska jar" vtermíne 17. - 19. má
ja 2002, taktiež v priestoroch BZ UK.
Verím, že si návštevníci vyberú z ponuky
akcií, ktoré sme pre nich pripravili. Nedá mi
však nespomenúť, že naša botanická záhrada
je očarujúca v každom ročnom období, a preto
ju nestačí navštíviť len raz. Všetci zamestnan
ci záhrady sa snažíme vytvárať všetko pre to.
aby ste sa do nej často vracali a popri nado
budnutí nových poznatkov z oblasti flóry od
nás odchádzali spokojní a oddýchnutí.
RNDr. Jaroslav Bella, riaditeľ BZ UK

Misia SR pri ES upozorňuje všetkých potenciálnych záujemcov, že z hľadiska úspešnosti podania
projektu v rámci 6RP je mimoriadne dôležité, aby sa zapojili do tejto výzvy. Ak nebude podaný návrh
teraz, kľúčové slová a témy sa nedostanú do pracovných programov a budúce projekty nebudu mať
šancu na úspech.
Z uvedenej informácie vyplýva:
Všetci potenciálni záujemcovia o podanie projektu v rámci 6RP by si mali prezrieť špecifikáciu schvá
lených tematických priorít 6RP a pokúsiť sa osloviť niektorých významnejších európskych partnerov
v danej oblasti a ponúknuť im hneď v tejto úvodnej fáze spoluprácu a upresnenie zamerania, ktoré su
schopní riešiť. Návrh môže podat aj jeden kolektív, ale nebude mať v hodnotení žiadnu váhu Preto už
v tejto etape je potrebné naznačiť kontúry budúceho riešiteľského konzorcia, ktoré bude musieť mať
jasný európsky rozmer a ktoré bude vedieť dokázať svoju dôležitosť v európskom kontexte Tak sa zvý
ši šanca, že EK bude návrh akceptovať a zapracuje ho do formy konkrétnych výziev na podávanie pro
jektov. Predpokladá sa, že až 70 % finančných prostriedkov 6RP bude alokovaných prostredníctvom
dvoch vyššie spomenutých nástrojov. Ak v nich SR nebude úspešná, nebude úspešná ani v 6RP ako
takom a stratí velké finančné prostriedky, ktoré do programu vloží
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Ochrana biodiverzity patrí k základným predpo
kladom prežitia ľudskej populácie na Zemi. O tomto
probléme prebehlo už mnoho diskusii' a medzi
národných konferencií, z ktorých najvýznamnejšia
sa konala v Rio de Janeiro v roku 1992. Vládni
predstavitelia na nej podpísali celosvetovú dohodu
o využití prírodných obnovitelných zdrojov, medzi
ktorými hrá rozhodujúcu úlohu ochrana biodi
verzity. Tým sa otvorili dvere prijatiu legislatívnych
opatrení v štátoch, ktoré dohodu podpísali.
Jedným z programov, ktorý túto úlohu zastre
šujú v rámci Európskej únie, je program Natura
2000. Jeho plnenie patrí k podmienkam environ
mentálneho okruhu ochrany prírody a obnovitel
ných zdrojov zahrnutých do kapitol, ktoré podmie
ňujú vstup Slovenska do Európskej únie. Cieľom
tohto projektu je na základe jednotného odbor
ného a legislatívneho postupu stanoviť na území
jednotlivých členských štátov najcennejšie prírod
né hodnoty z hľadiska ochrany biodiverzity. Pretože
Slovensko uzavrelo už kapitolu o ochrane prírody,
tak sa tento program stal jedným z nosných prog
ramov v rámci rezortu Ministerstva životného pros
tredia SR.
Č o je konkrétnym cieľom projektu?
Stanoviť na území Slovenska miesta výskytu
tých druhov rastlín a živočíchov, ktoré sú chrá
nené v rámci medzinárodných dohovorov (napr.
Bemského dohovoru, Washingtonského dohovoru),
a pre ochranu ktorých EÚ vypracovala príslušnú
legislatívu, schválenú smernicou EHS č. 92/43
o ochrane prírodných stanovíšť voľne žijúcich
živočíchov. Tieto územia by sa mali stať miestami
s prísnou ochranou druhov vymenovaných v kon
venciách a ich ochrana musí byť v dlhodobom
horizonte zabezpečená programami environmen
tálneho manažmentu. Majú tvoriť súvislú ekologic
kú sústavu zvlášť chránených oblastí. Tieto oblasti
sú definované v prílohe č. I. uvedenej smernice.
Príloha č. II. tejto smernice stanovuje najohroze
nejšie živočichy a ich biotopy z hľadiska druhové
ho zloženia fauny a flóry na vybraných územiach.
Definícia týchto území je uvedená v smernici
č. 79/409/EHS.
Obsah projektu
Projekt NATURA 2000 vznikol v roku 1992 a všet
ky krajiny Európskej únie ho mali do roku 2000
realizovať. Keďže z rôznych dôvodov niektoré kra
jiny do uvedeného termínu nemohli projekt úspeš
ne naplniť, bol predĺžený na ďalšie roky.
Územia zaradené do projektu NATURA 2000 pod
liehajú zvláštnemu právnemu režimu, ktorý kontrolu
je Európsky súdny dvor.
Projekt definuje 2 typy území. Prvú skupiny tvo
ria územia zvláštnej ochrany (Special Protection
Area - SPA). Do tejto skupiny patria všetky lo
kality, ktoré v členských štátoch EÚ vznikli v rámci
smernice EHS č.79/409 o voľne žijúcich vtákoch.
V nej je uvedených 181 druhov vtákov vyžadujúcich ochranu.
Druhú skupinu tvoria zvláštne oblasti ochrany
(Species Areas of Conservation - SAC) definova
né smernicou EÚ č. 92/43, ktorá obsahuje 198 ty
pov chránených biotopov. Všetky členské štáty EÚ
sú povinné vykazovať takéto lokality ako význam
né pre Európske spoločenstvo (Proposed Sites of
Community Importance - PSCI).
Uvedené smernice vypracovalo Európske stredis
ko ochrany prírody (ETC/NC) so sídlom v Paríži.
Táto inštitúcia eviduje vybrané biotopy vo všetkých
členských krajinách a po ich schválení musia
byť do 6 rokov zakotvené v legislatíve členských
krajín.
Cieľom projektu NATURA 2000 v Slovenskej re
publike je v oblasti ochrany prírody vytvorenie
predpokladov pre dosiahnutie súladu s právnym
systémom EÚ a definovanie území, ktorých sa na
Slovensku uvedené smernice dotýkajú. Projekt pod
poruje MATRA, Senter International (Holandsko)
a garantmi v rámci SR je Ministerstvo životného
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druhov, podobne ako niektorých západoeuróp
skych alebo východoeurópskych druhov. Sloven
sko je považované za dôležitý región pre ochranu
biodiverzity európskeho významu a zároveň aj za
významnú oblast ekologicky stabilizujúcu európsky
kontinent. Význam Slovenska ako centra európ
skej biodiverzity tým značne narastá. Na našom
území žijú stále ešte relatívne bohaté populácie
medveďov, rysov, vlkov a niektorých iných cicav
cov, ktoré v západnej časti Európy už chýbajú
Počet vzácnych druhov je obzvlášť velký medzi
bezstavovcami, kde sa u nás vlastne vyskytuje naj
pestrejšia fauna lesných biotopov (lesy na území
pokrývajú skoro polovicu územia krajiny).
Okrem toho pomery definuje aj blízkosť hranice
deliacej európsky kontinent klimaticky na atlantic
kú západnú časť s miernym letom a zimou a kon
tinentálnym podnebím východnej časti Európy
s teplými letami a chladnými zimami. Taktiež nečna
sieť s otvorenými migračnými cestami dunajskej
prostredia SR a Štátna ochrana prírody. Na reali
sústavy a prítokmi do Baltického mora. poskytuje
zácii sa podieläjú medzinárodné organizácie - kon
rozvoj spoločenstiev vodných organizmov tvoria
zorcium W M Z , Wetlands International, AVALON,
cich prierez európskou vodnou faunou a flórou
SAVON (Holandsko) a na Slovensku Prírodove
Dunaj a jeho prítoky umožňujú prenikanie pontic decká fakulta UK, Botanický ústav SAV a mimo
kej fauny od Čierneho mora proti prúdu, kým od
vládne organizácie DAPHNE a SOVS. Okrem nich
severu na naše územia prenikajú formy battické
spolupracujú na projekte niektoré pracoviská Mi
Rieka Dunaj, jej prítoky a ramená na Slovensku
nisterstva pôdohospodárstva SR, SAV a pod
napriek všetkým, často aj nepřemýšleným zásahom
človeka do ich ekosystémov, predstavuju stale
Účast Katedry zoológie PRIF UK
veľmi význačné retúgiá vodnej fauny
Katedra zoológie PRIF UK sa do programu za
Problémom projektu v ráma Slovenska je zara
pojila prostredníctvom svojho projektu - Databanky
diť do zoznamov chránených druhov EU ďalšie
fauny Slovenska (DFS). Databanka vznikla v roku
druhy, ktoré sú na našom uzemi vzácne a tvoria
1980 a jej cieľom je zhrornažďovaf údaje o rozšíre
súčasť biotopov Karpatského systému Mnohé dru
ní živočíchov na území Slovenska. V súčasnosti
hy. ktoré su na našom uzemi chránené v rámo
DFS eviduje výskyt zhruba 30 000 druhov živo
smerníc, sa vyskytujú v bohatých populáciách prv
číchov, pričom predpokladáme, že na Slovensku
čom naše vzácne druhy (hlavne vyše 100 éndem.ich žije až 60 000 druhov. Z nich je podľa pro
tov - druhov žijúcich len na našom uzemú bude
tokolov EÚ chránených skoro 200 druhov
treba navrhnúť na príslušnú ochranu
Toto pestré druhové zloženie zabezpečuje Slo
Tieto zistenia ukazujú, že z híadiska ochrany
vensku významné postavenie v Európe Na uzem
prírody a biodiverzity ma Slovensko dôležité po
Slovenska sa totiž vyskytujú ekosystémy, ktoré
stavenie medzi európskymi krajtfiami Preto чД#v mnohých krajinách strednej Európy u i chýbajú
n e problémov vyčlenenia vtednych u n m Sloven
Na pomerne malom uzemi sa tu nachadzaiu spo
ska pre prísnu ochranu ma nielen kuHumy »ochra
ločenstvá organizmov od teplých nížin až po vyso
nársky význam, ale je mimoriadne dôležité aj pre
kohorské polohy alpínskeho charakteru. Slovensko
ochranu biodiverzity a tým aj pre ochranu obnosvojím fyzicko-geografickým charakterom - prevý
viteľných prírodných zdrojov, čo je základným
šením od 96 do 2655 m n. m., rôznorodými mikro predpokladom pre budúci úspešný vývoj spoloč
nosti.
klimatickými podmienkami, geologickým podkla
dom a dobre vyvinutou riečnou sieťou je dôležitým
Projekt NATURA 2000 má preto dlhodobý spo
centrom európskej fauny. Z nášho územia sa roz ločenský význam a stáva sa kostrou budovania
širujú mnohé druhy hlavne do lesných systémov efektívnej ochrany biodiverzity na Slovensku.
západnej Európy.

Projekt
NATURA
2000

Územím Slovenska prebiehajú hranice rozšírenia
mnohých teplomilných, južných, resp. severských

Doc. RNDr. Dušan Matis, CSc.,
Katedra zoológie PRIF UK

Príklad z á z n a m u rozšírenia

chráneného druhu chrobáka fúzača alpského
n a Slovensku
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Spoločnosť Johnson and Johnson hlavným sponzorom ŠVOČ na lekárskych fakultách
Študentská vedecko-odborná činnosť na lekárskych fakultách na Slovensku získala významnú podporu pre vedeckovýskumné aktivity, ale aj pre
ekonomické zabezpečenie účasti na domácich i zahraničných vedeckých podujatiach a pre oceňovanie najlepších, keď sa jej hlavným sponzorom stala
spoločnosť Johnson and Johnson. Sponzorstvo vzniklo na základe získania grantu tejto spoločnosti, o ktorý sa uchádzala za lekárske fakulty SR a Moravy
Rada ŠVOČ na LF UK. Predseda Rady ŠVOČ M. Bernadič a vedecká sekretárka MUDr. B. Mladosievičová, PhD. vypracovali návrh grantu, v ktorom sú
obsiahnuté hlavné aktivity v rámci ŠVOČ a predpoklady jej ďalšieho rozvoja. Významná je najmä integrácia ŠVOČ v rámci Slovenska a posilnenie spolupráce
s lekárskymi fakultami Čiech a Moravy. Šek v hodnote 25 ООО USD odovzdal prodekanovi LF UK M. Bernadičovi obchodný riaditef spoločnosti Johnson and
Johnson Slovakia Ing. J. Suchý v prítomnosti ďalších zástupcov LF UK a spoločnosti Johnson and Johnson Slovakia. Tieto prostriedky budú rozdelené me
dzi lekárske fakulty na Slovensku a Morave v zmysle prijatého grantu.
Pri tejto významnej udalosti, ktorá znamená
medzná pre ďalší rozvoj práce ŠVOČ nielen na LF
UK v Bratislave, ale na všetkých slovenských lekár
skych fakultách, nám rozhovor poskytol obchod
ný riaditeľ spoločnosti Johnson and Johnson
Slovakia Ing. J. Suchý.
• Pán riaditeľ, mohli by ste nám stručne před
stavit spoločnost Johnson and Johnson?
- Spoločnosť Johnson&Johnson založil r. 1887
v USA p. Róbert Wood Johnson, ktorý využil objavy
známeho anglického chirurga sira Josepha Listera
(identifikoval baktérie ako zdroj infekcie) pri výrobe
chirurgického oblečenia a zabezpečovaní antisep
tických metód liečby poranení. Roku 1888 vydala
spoločnosť Johnson&Johnson knihu „Moderné
metódy antiseptickej liečby poranenľ, ktorá sa stala
základným kameňom rozvoja tejto oblasti medi
cíny.
Vývoj nových technológií bol hnacím motorom
rozvoja spoločnosti v jej počiatkoch a zohráva
rozhodujúcu úlohu aj v súčasnosti. Spoločnosť
Johnson&Johnson postupne rozširovala svoje akti
vity aj do dalších oblastí medicíny a dnes zabez
pečuje výrobu najširšieho sortimentu produktov
zdravotnej starostlivosti na svete. Zamestnáva viac
ako 100 000 zamestnancov a zabezpečuje výrobu
a dodávky zdravotníckeho materiálu, farmaceutic
kých a kozmetických prípravkov v 175 krajinách.
Dnes je celosvetová najvýznamnejšou spoločnos
ťou pôsobiacou v zdravotníckom sektore Od r. 1991
úspešne pôsobí v ČR a od r. 1993 rozvíja svoje akti
vity aj na Slovensku.
• Vieme, že významné svetové spoločnosti ma
jú svoju filozofiu, svoje krédo. Mohli by ste nás
s ním oboznámiť?
- Samozrejme, pre rozvoj aktivít našej spoloč
nosti má mimoriadny význam filozofia formulovaná
do „Kréda spoločnosti Johnson&Johnson". Toto
Krédo vymedzuje správanie sa spoločnosti na
zdravotníckom trhu, ktorý vyžaduje dodržiavanie
prísnych etických pravidiel. Krédo vytvoril v r. 1943
syn zakladateľa spoločnosti Robert Wood John
son jr. a je v rovnakej podobe platné dodnes.

nosti. ktorá napr. v r. 2000 investovala do výskumu
Základnou myšlienkou Kréda je zodpovednosť.
V prvom rade je to zodpovednosť voči zákazníkom, a vývoja nových produktov 2.9 miliardy USD. Vy
ktorí musia od spoločnosť Johnson&Johnson dos užitie takýchto nových produktov je však podmie
távať len najlepšie a najkvalitnejšie produkty. Zodpo nené schopnosťou ľudí ovtádať najmodernejšie
technológie Preto vzdelávanie v tom najširšom
vednosť voči zamestnancom, ktorí svojím tvorivým
význame slova je jednou z priorít spoločnosti John
potenciálom vytvárajú produkty. Zodpovednosť voči
son&Johnson.
spoločnosti, ktorú v Kréde vyjadruje aj myšlienka
o nevyhnutnosti podpory spoločenského pokroku,
• Zrejme tu sa zrodila aj Vaša iniciativa podpořit
zdravotníctva a vzdelávania, ale aj nevyhnutnosť
tvořivost mladých ľudí v rámci úspešnej ŠVOČ
ochrany životného prostredia a prírodných zdro
aktivity.
jov. Mimoriadny význam pre rozvoj spoločnosti
- Rozvoj potenciálu našich zamestnancov - ale
Johnson&Johnson má tá časť Kréda, ktorá obsa aj našich zákazníkov - je neoddeliteľnou súčasťou
huje zodpovednosť voči akcionárom a hovorí o ne
stratégie spoločnosti. Podpora ŠVOČ na lekár
vyhnutnosti využívania nových nápadov, podpory
skych fakultách v ČR a na Slovensku je konkrét
výskumu a vývoja nových programov a nových vý
nym vyjadrením myšlienok obsiahnutých v Kréde
robkov.
spoločnosti.
• Myšlienky vyjadrené v Kréde spoločnosti John
son&Johnson sú nadčasové a ich využitie mô Vedenie LF UK spolu s dekanom LF UK prof.
že byt základom pre zabezpečenie úspešného P. Traubnerom privítalo a mimoriadne ocenilo
rozvoja moderného podnikania v akejkoľvek aktrvňu spoločnosti Johnson&Johnson a jej spon
oblasti.
zorstvo študentskej a vedeckej činnosti na na
- Áno, osobitne chcem zdôrazniť podporu po šich lekárskych fakultách.
kroku a výskumu, čo je základom úspechu spoloč
Rozhovor pripravil M. Bernadič

VYDAVATELSKÉ ODDELENIE PRÁVNICKEJ FAKULTY UK
informuje o tituloch,
ktoré vyšli v roku 2001, v prvom štvrťroku 2002 a o pripravovaných

publikáciách

Dulak: Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom
Havranová: Krok k dokonalejšiemu vzhľadu a zdraviu
145,- Sk
Chovancova: Liberalizmus verzus komunitarizmus (vyjde 5/02)
Macková: Princíp solidarity v práve sociálneho zabezpečenia SR
295,- Sk
Machajová: Ústavnosť rozhodovania subjektov miestnej verejnej správy
v SR a v CR
280-Sk

Miháliková - Horniaková: Finančné a menové vztahy v teórii
a praxi (dotlač)
Králik - Grúň - Balko: Základy daňového, poplatkového a colného prava
Ottová - Vaculíková: Úvod do právnického štúdia (vyjde 4/02)
Posluch - Cibulka: Štátne právo SR (dotlač)
Prusák: Teória práva (dotlačí
Valent - Chovancová: Kapitoly z filozofie dejín
Vrabko a kol.: Správne pravo. Procesná časť

Učebnica

Iné:

Matlák - Macková - Hrvolová: Právo sociálneho zabezpečenia SR
230,- Sk
Učebné texty:
Abrahámová - Škvareninová: Kapitoly zo štylistiky a rétoriky (vyjde 4/02)
Bakošová: Sociálna psychológia pre právnikov (dotlač)
160,- Sk
Bakošová: Základy sociológie pre právnikov (dotlač)
250,- Sk
Balko - Grúň: Základy bankového práva
289,- Sk
Čečot - Samaš: Základy trestného práva
8 0 , - Sk
Duračinská - Grúň: Praktické cvičenia z daňového práva
260,- Sk
Hubenák: Rasové zákonodarstvo na Slovensku v rokoch 1938-1945
(vyjde 6/02)

Právnici na UK. 80 rokov Právnickej fakulty UK (1921-2001)
Bibliografia prác učiteľov PF UK 1994-1999
Cibulka a kol.: Kapitoly z dejín a náuky o spoločnosti
Zborník Ochrana duševného vlastníctva
The Faculty of Law Universitas Comenius University (nepredainéi
Európsky trend 4/2000,1/2001 - 4 2001 (od čísla 1 2002
je časopis zverejňovaný na webovej stránke Knižnice PRAF UK)
Acta Facultatis luridicae UC XX, XXI

Monografie

280,-Sk
500,- Sk
180,-Sk
280,- Sk
262,-Sk
1 4 0 - Sk

458,90 Sk
373.50 Sk
250,- Sk
3 5 0 , - Sk

á 60,- Sk
a 50,- Sk
(•v)
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Bilingvizrnus - minulosť, prítomnosť a budúcnosť' - pod týmto názvom sa 22. februára 2002 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave uskutočnilo
medzinárodné kolokvium o viacjazyčnosti. Podujatie zorganizovala Katedra slovenského jazyka FIF UK a pobočka Rakúskeho inštitútu pre východnú
a juhovýchodnú Európu v Bratislave z podnetu doc. PhDr. Jozefa Štefánika, CSc., ktorý sa problematike bilingvizmu venuje už niekolko rokov.

Medzinárodné kolokvium o bilingvizme
Zámerom kolokvia bolo rozprúdit v slovenských vedeckých kruhoch živší
záujem o bilingvizrnus, nadviazať užšie kontakty medzinárodného významu
a poukázať na paradox, že na Slovensku sa síce bilingvizrnus vyskytuje, no
predsa len sa neskúma tak, ako by bolo žiaduce.
Pozvanie prijalo 15 vedcov zo štyroch krajín: 2 z Rakúska, 1 z Čiech, 1 z Madärska; ostatní účastníci boli zo Slovenska.
Ako prvý vystúpil Georg Kremnitz (Viedenská univerzita) s príspevkom
O koncepte Jazykového konfliktu" dnes, v ktorom sa pokúsil o revidovanie
konceptu jazykového konfliktu, ktorého podobu sformulovali v 60. rokoch
katalánski sociolingvisti. Ako základné pripomienky G. Kremnitz uviedol na
sledujúce body: plurilingvizmus hovoriaceho; okrem komunikatívnej funkcie
jazyka treba hovoriť aj o demarkačnej funkcii jazyka, ktorá je dôležitá pre
vybudovanie identity hovoriaceho; nerovnaký status a prestíž jazykov v rámci
bilingvizmu.
Peter Cichon (Viedenská univerzita) v príspevku Prekonávanie jazykových
konfliktov vo vedomí bilingválrrych hovoriacich uvažoval o koncepte jazykové
ho vedomia a zameral sa predovšetkým na prfčiny a odstraňovanie konfliktov
vo vedomí bilingválnych hovoriacich. Príčiny konfliktov podľa neho pramenia
v štyroch dichotomických vlastnostiach jazykového vedomia: vedomé - ne
vedomé, kolektívne - individuálne, konštantné - premenlivé, homogénne nehomogénne. Jazykový konflikt sa rieši niektorým z týchto troch spôsobov:
asimiláciou, segregáciou alebo nevnímáním konfliktu.
Marta Botíková (FIF UK Bratislava) a Ján Botík (UKF Nitra) v spoločnom
príspevku Bilingvizrnus v živote etnických minorít zdôraznili, že aj pn etnologickom výskume národnostných menšín treba venovať pozornosť biling
vizmu. Dvojjazyčnosť je „univerzálnym a zákonitým" javom v živote každej
etnickej minority a stáva sa impulzom k etnokultúrnej asimilácii s majorit
ným obyvateľstvom. Etnická subkulťúra (a v rámci nej aj jazyk) prestáva byť
postupne pre príslušníkov minority každodennou nevyhnutnosťou a mení sa
na emocionálnu či symbolickú hodnotu.
O pojmovom aparáte teórie bilingvizmu uvažoval Ján Horecký (Jazyko
vedný ústav L Štúra Bratislava). Poukázal na potrebu viacvýchodiskového
lingvistického prístupu k objektu bádania v oblasti bilingvizmu. Štyri aspek
ty. ktoré uvádza J. Štefánik (2001) - deskriptívnolingvistický. kognitívnolingvistický, psycholingvistický a sociolingvistický, navrhuje J. Horecký obohatiť
o edukačný aspekt, ktorý vymedzuje pre oblasť skúmania procesov osvo
jovania bilingvizmu, Tiež pripúšťa tradičné používanie predpony bi- aj na
označenie viacjazyčnosti. Vychádzajúc zo Štefánikovej definície bilingvizmu
(2001) ako schopnosti alternatívne používať dva alebo viaceré jazyky pri ko
munikácii s ostatnými v závislosti od situácie a prostredia, v ktorom sa táto
komunikácia uskutočňuje, J. Horecký terminologicky rozlišuje teóriu biling
vizmu (skúmajúcu „vzťahy k osobe", k hovoriacemu), teóriu viacjazykovosti
(skúmajúcu „vzťahy k situácii", ku komunikačnému spoločenstvu) a teóriu
diglosie (skúmajúcu „vzťahy spôsobu" komunikácie).
Miroslav Dudok (FIF UK Bratislava) sa vo svojom referáte O prirodzenom
bilingvizme venoval problematike prirodzeného bilingvizmu na Slovensku,
v slovenských enklávach a v zahraničných diaspórach. Nahliadol najmä na
slovensko-srbský bilingvizrnus vojvodinských Slovákov a v tejto súvislosti uva
žoval o komplexnosti výsledkov deskriptívnolingvistického prístupu, napríklad
v súvislosti s výskumom M. Myjavcovej (niektoré jej články z 90. rokov), kto
rá v dôsledku čisto jazykovedného pohľadu dospela k istému jazykovému
skepticizmu. Pri bádaní v oblasti bilingvizmu navrhuje zjednotenie poznat
kov lingvistiky, psychológie, sociológie a ďalších antropocentrických discip

lín zameraných na rečovú komunikáciu, aby sa zohľadnil komunikačno
pragmatický aspekt rečového správania bilingválnych jedincov
V úvode príspevku Jazyková kompetencia bilingvistov spomenul jeho
autor Jozef Štefánik (FIF UK Bratislava) dva rozdielne prístupy k výskumu
jazykového správania bilingválne hovoriacich tzv. monolingválny a tzv.
bilingválny. Do centra pozornosti priniesol tiež úvahy F. Grosjeana (1998)
o tzv. jazykovom mode bilingvistov - stave aktivácie oboch jazykov (alebo
deaktivácie jedného z jazykov) pri komunikácii Pre úroveň jazykovej kompe
tencie je podľa J. Štefánika dôležitá tiež miera motivácie a potreby komuni
kovať v dvoch (viacerých) jazykoch. Jeho úvahy tu pritom súviseli s výsledka
mi štúdie I. Bogoczovej (1994), ktorá skúmala úroveň jazykovej kompetencie
poľskej dvojjazyčnej mládeže na Tešínsku
Objektom analýzy Márie Žilákovej (Univerzita Eótvôsa Loránda Buda
pešť) bol vývin jazykovej kompetencie Slovákov v Madarsku (Dvo//azyčnos(
Slovákov v Maďarsku) - strata dominancie slovenčiny a posun od pnrodze
ného bilingvizmu ku školskému. Autorka sa tiež venovala interferenčným
javom v slovenských komunitách v Maďarsku, pričom sa opierala o doklady
z básní naivnej poetky Cenné v príspevku boli aj zmienky o aktuálnom
stave školského bilingvizmu a bilingválneho slovensko maďarského vzdela
vania v Maďarsku.
Príspevok Istvána Lanstyáka (FIF UK Bratislava) bol zameraný na niekto
ré pojmy z oblasti kontaktológie Najskôr sa sústredil na prípadové kontak
tové javy. t. j také. ktoré sa do prejavov bilingválne hovoriacich dostávajú
pod vplyvom konkrétnych elementov alebo gramatických foriem odoijdava
júceho jazyka. Pod diskurznými kontaktovými javmi rozumie také jazykov«
prvky a formy, ktoré sa nevyskytuju ani v jednojazyčných ani v dvojazyč
nych varietach prvého jazyka, pnlezitostne sa však objavuju v prvojazyčných
diskurzoch bilingválne hovonacich pod vplyvom ich cudzieho jazyka
Ciefom príspevku Ireny Bogoczovej (Ostravská univerzita; K fungovaniu
iesko-poíske/ dvojjazyčnosti na Tešmsku v Českej repubxe bolo cha-aMc
zovať jazykové pomery na českom Tešínsku. kde sa bežne hovo" po des
ky. po poľsky a těšínským nárečím Autorka podala komple»ny obraz o fcm
govaní týchto jazykových kódov v rodinnom prostredí v škoie ( .«•'•' •
komunikácii, v relácii k médiám a k cirkvi V druhej časti príspevku prezento
vala výsledky analýz autentického jazykového matenalu získaného na l e i
skych poľských školách
Niekolko poznámok к špecifikám fungovania česko-slovenskych jazyko
vých vzťahov priniesla Mira Nábélková (Univerzita Karlova Praha) s prí
spevkom Medzi pasívnym a aktívnym bilingvizmom. Z jej záverov nevyplýva
„podstatná rezignácia" Slovákov na češtinu - vázby k češtine sa udržiavajú
najmä nepriamo (literatúra, film, televízia), kým v českom prostredí možno
pozorovať neočakávané posilnenie najmä priamych kontaktov (s prácou, so
štúdiom alebo s rodinou súvisiace pobyty Slovákov v Čechách). M. Nábél
ková spomenula aj experiment uskutočnený medzi slovenskými študentmi
vzdelávajúcimi sa v Českej republike, ktorý skúmal ich schopnosť zaktivovat
pasívnu znalosť češtiny a vyprodukovať český text.
Spoločný príspevok Jozefa Pallaya (FIF UK Bratislava) a Michaely Palcútovej (FIF UK Bratislava) K niektorým lingvistickým, psycholingvistickým
a spoločenským aspektom intenčného trilingvizmu bol onentovaný na kon
krétny prípad kombinovaného prirodzeného a intenčného bilingvizmu.
J. Pallay v prvej časti zhodnotil jazykový vývin svojej trilingválnej dcéry Zu
zany a prezentoval výsledky testovania maďarčiny, v ďalšej časti M Palcútová zhrnula výsledky troch analýz dosiahnutej jazykovej kompetencie
v slovenčine a nemčine Rečové
schopnosti trilingválneho dieťaťa
mohli účastníci kolokvia posúdiť aj
sami vďaka magnetofónovým záz
namom.
Viacerí účastníci kolokvia pou
kázali na obsahovú a rozsahovu
nejednotnosť pri pojme bilingviz
rnus. ktorá podľa M Dudoka vy
plýva jednak z multidisciplmarity
pri bádaní v tejto oblasti a jednak
z toho, že .máme do činenia s kom
plexnou jednotkou jazykovei komu
nikácie".
Záverom sa skonštatovala potre
ba prehĺbiť na Slovensku - no nie
len tu - výskum v oblasti biling
vizmu, ako aj potreba pokračovať
v organizovaní podujatí podobného
druhu Prednesené príspevky budú
publikované v osobitnom zbomiVu
Mgr Michaela Palcutová,
Katedra slovenského jazyka
FIF UK
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Japonológiu je možné študovať iba na Univerzite Komenského
N a Slovensku j e v súčasnosti m o ž n é štu
dovať japonológiu ako vysokoškolský študij
ný odbor len n a jedinom pracovisku, ktorým
je Katedra jazykov a kultúr krajín Východ
nej Ázie FIF UK. I keď j e slovo „japonológia"
pre jeho stručnosť často používané aj sa
motnými pracovníkmi katedry, presný názov
ponúkanej špecializácie z n i e japonský ja
zyk a medzikultúrna komunikácia T e n
totiž najlepšie vystihuje m o d e r n ý prístup
uplatňovaný pri sprostredkúvaní vzdialenej
kultúry slovenskému uchádzačovi.

História
Japonológia bola a k o riadny študijný od
bor prvýkrát v histórii Slovenska ustanovená
n a pôde Katedry anglistiky a amerikanistiky
FIF U K v akademickom roku 1986/87, kde
sa študovala v o forme kombinácie „japon
ský jazyk - anglický jazyk". A k o nový odbor,
ktorý s a začínal budovať takpovediac o d
nuly, trpela nedostatkom ľudských i mate
riálnych zdrojov. P o ukončení prvého cyklu
štúdia v roku 1991 vyústila existencia tohto
odboru d o j e h o transformácie na šesťročné
jednoodborové magisterské štúdium s náz
v o m Japonský jazyk a medzikultúrna komu
nikácia. Zároveň s a odbor odčlenil o d Kated
ry anglistiky a amerikanistiky a z á s l u h o u
ing. Štefana Pechu, C S c . a doc. PhDr. E v y
Ružičkovej, CSc. bola v roku 1993 vytvorená
Katedra j a z y k o v a kultúr krajín V ý c h o d n e j
Ázie, ktorá s p o l u s japonológiou zastrešila
i odbor sinológie.

Moderná koncepcia
Nové jednoodborové štúdium japonského
jazyka a medzikultúrnej komunikácie vychá
d z a z moderného prístupu k v ý u č b e jazyka
a vzdialenej kultúry. N o v á koncepcia spočí
v a v tom, ž e okrem samotnej výučby veľmi
odlišného jazyka a komplikovaného systému
písma, s a kladie dôraz predovšetkým n a
sociolingvistický aspekt komunikácie. V pra
xi to napríklad z n a m e n á zvládnutie japon
ských zdvorilostných rovín či poznanie spo
ločenských pravidiel a kultúrnych zvyklostí,
bez ktorých nemožno s Japoncami úspešne
komunikovať. V tejto súvislosti n e s m i e m e
zabudnúť n a z l o ž k u medzikultúrna
komu
nikácia, ktorej ú l o ho u j e rozvíjať v poslu
cháčoch cit pre vnímanie odtienkov medzi
vlastnou a inou kultúrou, učiť s a ich chápať
a akceptovať. Spätnou v ä z b o u takejto ak
ceptácie j e i sebareflexia, ktorá n á s v e d i e
k vnímaniu vlastnej kultúry „očami druhého"
a k pochopeniu, ž e poznanie rozmanitosti
navôkol nás učí poznávať samých seba.

Materiálna stabilita
Druhý cyklus štúdia, založený na tejto kon
cepcii, bol otvorený v akademickom roku
1993/1994 a v roku 1999 opustilo brány U K
j e h o 2 0 absolventov. Počas d r u h é h o c y k l u
došlo k stabilizácii materiálneho vybavenia
katedry vďaka daru o d japonskej vlády v po
d o b e j a z y k o v é h o laboratória určeného n a
výučbu japončiny. Velkú zásluhu n a rozvoji
katedry m á i japonská nadácia T h e Japan
Foundation, ktorá každoročne našu špecia

lizáciu podporovala knižnými darmi a dvoj
týždňovými poznávacími pobytmi v Japon
sku pre študentov s vynikajúcimi výsledkami.

Personálna stabilita
Ďalším krokom k upevneniu stability špe
cializácie bolo postupné prijatie 4 absol
ventiek 2. cyklu n a miesto asistenta. Hoci
naša republika nemá ešte s Japonskom pod
písanú zmluvu o vzájomnej spolupráci v ob
lasti vzdelávania a kultúry, všetkým mladým
pracovníčkam katedry s a podarilo využiť
pobyty ponúkané japonskou vládou alebo
nadáciou T h e Japan Foundation a zvýšiť si
tak svoju odbornú spôsobilosť. V školskom
roku 1999/2000 bolo prijatých 2 0 n o v ý c h
uchádzačov, z ktorých 12 v súčasnosti štu
duje v treťom ročníku štúdia.

Pobyty a lektor
Kameňom úrazu v dokonalom zabezpe
čení nášho študijného odboru j e vyššie spo
mínaná chýbajúca obojstranná zmluva s Ja
ponskom. Pre jej neexistenciu naši študenti
nemôžu na báze reciprocity vycestovať n a
pravidelné študijné pobyty d o Japonska. Sú
tak odkázaní len n a jedinú možnosť študij
ného pobytu v Japonsku, ktorou j e štipen
dijný program udeľovaný každoročne ja
ponským ministerstvom školstva. Účasť na
tomto pobyte j e však podmienená úspeš
n ý m zvládnutím veľmi náročného testu, kto
rý, v z h ľ a d o m n a š t ú d i u m j a z y k a o d j e h o
úplných základov, prichádza d o úvahy naj
skôr v treťom a ž štvrtom ročníku štúdia.

Počet akceptovaných uchádzačov j e pritom
limitovaný n a 2 - 3 osoby ročne.
V súvislosti s absenciou spomínanej zmlu
v y náš odbor nemá zabezpečený ani sys
tém pravidelnej cirkulácie japonského lek
tora, a k o j e t o napríklad v prípade štúdia
čínskeho jazyka. S m e preto odkázaní na ná
hodných záujemcov o takúto prácu, ktorých
prílev, v z h ľ ado m n a s ú č a s n é platové i iné
podmienky v slovenskom školstve, naozaj
nemožno označiť z a bohatý.

Uplatnenie
I napriek existujúcim problémom m á štú
d i u m japonológie n a Slovensku svoje velké
opodstatnenie. Uplatnenie našich absolven
tov v praxi j e n a jednej strane limitované, n a
druhej strane však veľmi žiadúce. Príkladom
m ô ž u byť absolventi pracujúci n a novo
otvorenom Japonskom veľvyslanectve, v ja
ponskej firme Y a z a k i Debnár Slovakia s o
sídlom v Prievidzi, či n a našej univerzite. P o
zrušení vízovej povinnosti s Japonskom, k u
ktorému došlo len v marci tohto roku, bude
určite aktuálne zamestnanie v o sfére ces
tovného ruchu. V poslednom období' badať
i rastúci záujem japonských firiem o našu
krajinu, nehovoriac o nedostatku kvalifiko
vaných prekladateľov a tlmočníkov. Zároveň
j e však potrebné zachovať filozofiu upred
n o s t ň o v a n i a kvality a b s o l v e n t o v pred ich
kvantitou. Táto filozofia im uľahčí ich uplat
nenie v praxi a zároveň umožní i plnohod
notnejšie zúročenie osvojených vedomostí
Mgr. Ľubica Mičková

Celosvetové uznanie vied o športe
Nedávno oslávila u ž 10. výročie založenia Slovenská vedecká spoločnosť pre
telesnú vý c h o v u a šport. Docenenie v ý z n a m u športu s a v p o s l e d n o m o b d o b í pre
mietlo aj d o celosvetového uznania „Vied o športe" - (Sports sciences) a k o samo
statnej skupiny v e d n ý c h odborov v systéme vied. M ô ž e m e s a o t o m presvedčiť a j n a
w w w stránke Inštitút pre v edec k é informácie (ISI) v o Filadelfii, ktorý iba n e d á v n o
začal registrovať aj karentované časopisy v o „Vedách o športe". Členenie v e d n ý c h
o d b o r o v (areas) j e však trochu iné, a k o s a po u ž í v a v súčasnosti n a Slovensku.
Isteže, v počte karentovaných zahraničných časopisov (SCI) s a n e m ô ž e m e porov
návať s inými v e d n ý m i odbormi, ktoré si tvoria tieto databázy niekolko desaťročí.
Slovenská v e d e c k á spoločnosť pre telesnú v ý c h o v u a šport, ktorá v y d á v a časopis
T e l o výcho va a šport, s a určitý čas usilovala o j e h o uznanie z a karentovaný. avšak
v súvislosti s o z m e n o u j e h o zamerania musela n a určitý č a s upustiť o d tejto snahy.
N a p o k o n zatiaľ s a z a takýto nepovažuje ani j e d e n renomovaný vedecký časopis
vychádzajúci v E u ró pe a priamo riešiaci problematiku športového tréningu a telesnej
výcho vy. V súčasnosti vzniklo a j niekolko špecializovaných športových informačnod o k um e nta č n ý c h centier, z ktorých slovenská v e d e c k á komunita najčastejšie použí
v a produkty d v o c h - Sportdiscus - Ontario, Spolit - Kolín n. R.
P o d ne to m pre vznik Spoločnosti v roku 1991 bolo zachytiť v rámci v ý z n a m n ý c h
c e l o s p o l o č e n s k ý c h z m i e n n o v é trendy a j v oblasti športu n a S l o v e n s k u . D n e s
m ô ž e m e s potešením konštatovať, ž e do š l o k legislatívnemu uznaniu V i e d o športe Í
v systéme prípravy telovýchovných pedag ó g o v , tak v rámci doktorandského štúdia,
a k o a j v procesoch habilitácií docentov a m e n o v a n í profesorov. Spoločnosť s a o d
s v o j h o vznik u snažila plniť svoje poslanie v smere pren o s u vedeckých, o db o rn ý c h
poznatkov a p o m á h a l a svojim členom pri ich kvalifikačnom raste a nadväzovaní
kontaktov s o zahraničnými mimovládnymi organizáciami.
prof. PaedDr. R. Moravec, CSc.
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Predstavujeme

Centrum rodových štúdií na Filozofickej fakulte UK
Centrum rodových štúdií (Gender Studies) bolo na FIF UK založené
v júni 2001. V rámci Slovenskej republiky je prvou inštitúciou svojho
druhu, ktorá pôsobí na akademickej pôde a je zameraná na vzdelá
vacie a výskumné aktivity. Predmetom záujmu Centra sú otázky rodovej
identity, rodovo špecifických rozdielov a symbolov, ktoré zásadným spôso
bom štruktúrujú povahu vzťahov medzi ženami a mužmi a organizujú nerov
nosti medzi nimi. Interdisciplinárny program sa sústreďuje na teoretickú
reflexiu vzťahov medzi rodmi v rôznych oblastiach života, ako aj na metodo
logické prístupy k rozdeľovaniu moci v minulosti a súčasnosti z rodového
aspektu. Nadväzuje na desaťročnú tradíciu podobne orientovaných pedago
gických a výskumných aktivít, ktoré sa realizovali na Katedre filozofie a dejín
filozofie FIF UK v spolupráci s odborníčkami a s odborníkmi iných odborov.
V priebehu tohoto desaťročia sa doc. PhDr. E. Farkašová, CSc., doc. PhDr.
Z. Kiczková, CSc. a PhDr. M. Szapuová, CSc. vdaka dobrým osobným
kontaktom s poprednými zahraničnými představitelkami feministickej filozo
fie zoznámili so širokou paletou feministického myslenia a svoje skúsenosti
a získanú poznatkovú bázu uplatňovali v špecializované zameraných kur
zoch. Niektoré z nich boli osnované interdisciplinárne, čím sa prostredníc
tvom tematických blokov (téma moci, identity, násilia, mýtu krásy) vytvoril
priestor pre spoluprácu predstaviteliek a predstaviteľov rôznych vedných
odborov, z ktorých sa sformovalo súčasné jadro učiteľského teamu Cen
tra Svoje teoretické znalosti sa snažili spájať s praktickou skúsenosťou, so
životom žien na Slovensku (domáca literatúra, proces emancipácie v našich
podmienkach). Stali sa členkami medzinárodnej organizácie lAPh, aktívne
sa podieľali na podujatiach v zahraničí a iniciovali prezentáciu feministic
kej teórie v domácich podmienkach (FIF UK, SAV, SFZ, slovenské médiá),
publikovali série odborných článkov v zahraničných a domácich perio
dikách.
V roku 1993 vyšla práca Štyri pohľady do feministickej filozofie, čo bol prvý
edičný, takto orientovaný počin, pripravený zostavovateľský, editorsky, pre
kladateľský a autorsky iniciátorkami Centra, ktorý priniesol vstupnú informá
ciu o feministickej teóni širokej odbornej i laickej verejnosti. Prvá pôvodná
slovenská monografia s problematikou ekofeministickej filozofie pochádza
z pera Zuzany Kiczkovej.

- povedú ku kultivácii kritického myslenia a schopnosti argumentácie z ro
dového pohľadu,
- odkryjú možnosti rodových analýz mnohých spoločensko-politických prob
lémov,
- prispejú k osvojeniu si rodovo-diferencovanej perspektívy pri dekonštrukcii rodových stereotypov, rolí a symbolov.

V roku 1995 členky Centra doc. Z. Kiczková a doc. E. Farkašová pôsobili
ako hosťujúce profesorky na Viedenskej univerzite a jeden semester viedli
kurz z feministickej teórie. Intenzívna spolupráce s rakúskymi expertkami na
Viedenskej univerzite vyústila v školskom roku 1998/1999 do doposiaľ ojedi
nelého projektu výmeny rakúskych a slovenských študentov a študentiek
a jeho výsledkom bola aj spoločná knižná publikácia Otázky rodovej identity
vo výtvarnom umení, architektúre, filme a literatúre.

Organizačná - organizovanie prednášok zahraničných a domácich ptm)
nášajúcich ako aj spolupráce s partnerskými inštitúciami

Pedagogickému a vedeckovýskumnému pôsobeniu výrazne napomáhala
spolupráca so záujmovým združením žien Aspekt a so zodpovednými
redaktorkami časopisu Aspekt, vdáka ktorej bolo možné zabezpečiť študij
nú literatúru a umožniť študentom a študentkám, aby sa oboznamovali
s prekladmi prác zahraničných autoriek a autorov. Druhou dimenziou tejto
spolupráce boli spoločné odborné diskusie a spoločné prednáškové po
dujatia.
V priebehu posledného desaťročia sa podarilo otvoriť každý školský rok
obsahovo nový kurz rodových štúdií, viesť niekolko ročníkových a diplomo
vých prác, ktoré skončili úspešnou obhajobou, zaviesť túto tému aj v post
graduálnej výchove.
V školských rokoch 1999/2000 a 2000/20001 za podpory Nadácie otvorenej
spoločnosti realizovali zakladajúce členky Centra v spolupráci s Aspektom
vzdelávacie programy yzíahy medzi rodmi v teórii a v živote" pre stredo
školských učiteľov a učitelky. Tento cyklus celodenných sústredení týkajú
cich sa problematiky rodu, rodových rolí, stereotypov a vzťahov medzi rodmi
vo výraznej miere prispel k teoretickej reflexii praktických otázok problema
tiky rodu v kontexte možností pedagogického pôsobenia.
Rôzne ďalšie aktivity, aj mimo akademickej pôdy vytvárajú predpoklad, že
v rámci Centra sa vytvorí nový vhodný priestor pre systematické dlhodobé
a širšie koncipované rozvíjanie rodových štúdií na inštiťucionalizovanej báze.
Založením Centra sa zároveň sledoval aj zámer priblížiť vzdelávanie a výs
kum na FIF UK štandardom v tých krajinách, kde Gender Studies sú legi
tímnou súčasťou spoločensko-vedných disciplín na univerzitách ako výraz
demokratickej politiky vzdelávania. Pri zakladaní Centra finančnú podporu
poskytli Vzdelávacia nadácia J. Husa a Nadácia otvorenej spoločnosti.

Realizácia vedeckovýskumnej činnosti, ktorá je tematicky zameraná na
rodovú problematiku a vychádza z metodologických prístupov vypracova
ných vo feministických teóriách.
Integrácia perspektívy rodu do spoločensko-vedných disciplín, ich obo
hatenie o nové témy, prístupy a výsledky
Otvorenie priestoru pre Interdisciplinárne diskusie o rodovej problema
tike tak z hľadiska historického, ako aj z hľadiska života žien a mužov v sú
časnej spoločnosti.
Odborné vedenie študentiek a študentov (dokťorandiek a doktorandov)
v ich vedeckom záujme o rodovú problematiku.
Činnost

CRŠ:

Vzdelávacia - kurzy voliteľných prednášok na FIF UK pre študentky
a študentov FIF UK, ako aj celej UK. Prednášky pre širšiu zainteresovanú
verejnosť
Výskumná - realizovanie vlastného výskumu v te|to oblasti a iniciovanie
interdisciplinárneho výskumu v oblasti rodu na rôzne témy
Koordinačná - vytváranie tímu prednášajúcich a organizovanie odbor
ných seminárov pre členov/členky CRŠ
Konzultačná - odborne konzultácie pre študentov študentky a širšiu za
interesovanú verejnosť.
Expertízno-poradenska
analýzy koncepčných mate- ílov pre v ü a n «
i mimovládne inštitúcie z rodového aspektu
Publikačna - vydávanie vlastných štud
riálov.

Medializačná - spolupráca s médiami pri oboznamovaní širšej verejnosti
s rodovou problematikou.
Dokumentačná - archivácia ročníkových, diplomových, dizertačných a ha
bilitačných prác, dokumentácia všetkých aktivít spojených s činnosťou CRŠ.
K u r z y v š k o l s k o m r o k u 2001/2002:
Rodové štúdiá - vztáhy medzi mužským a ženským svetom
Feministická etika
Kategória rodu v epistemologii I
Kategória rodu v epistemologii II
Problémy s rodovou identitou. Jazyk a telo
Základy feministickej filozofie I
Telo - krása - moc

C R Š s p o l u p r a c u j e p r e d o v š e t k ý m s týmito o r g a n i z á c i a m i
Centrum pro Gender Studies v Prahe, kultúrny feministický časopis a zá
ujmové združenie žien Aspekt. Centrum studii rodu (Gender Studies) pri Ka
tedre sociálnej práce Filozofickej fakulty Univerzity Karlove) v Prahe, Centrum
pro Gender Studies pri Katedre sociológie FSS MU v Brne, ženské vládne
i mimovládne organizácie na Slovensku.
CRŠ disponuje malou príručnou knižnicou. Spolupráca s Aspektom umož
ňuje využitie jeho bohatého knižničného fondu na štúdium.
Riadíťelkou CRŠ je doc. PhDr. Zuzana Kiczková, CSc., odbornými koordi
nátorkami sú doc. PhDr. Etela Farkašová, CSc. a PhDr. Mariana Szapuová,
CSc. Metodickou koordinátorkou je Mgr. Antónia Furjelová a organizačnou
koordinátorkou je Jana Zezulová. Zároveň Centrum tvorí kolektív prednáša
júcich z rôznych katedier FIF UK.
CRŠ sídli v budove Univerzity Komenského, 5 poschodie (v starej budove),
miestnosť číslo 505.
E-mail:GENDESTUDIES@FPHIL.UNIBA. SK
WWW.GENDERSTUDIES.FPHIL.UNIBA.SK

Ciele CRŠ:

Poštová adresa:

Príprava a realizácia kurzov, prednášok a seminárov, ktoré:

Centrum rodových štúdií
Filozofická fakulta UK,
Gondova 2
818 01 Bratislava

- sprostredkujú dôležité poznatky, teoretické koncepcie a reflexiu problémov
z tematickej oblasti rodových štúdií,
- podporia rodovú senzibilitu na jestvujúce štrukturálne nerovnosti medzi
rodmi,
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prekladov a študijných mate

Doc. PhDr. Zuzana Kiczková, CSc

REZERVOVANÉ PRE BOHOSLOVCOV

Sympózium študentov teológie
strednej Európy
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK usporiadala v dňoch 1.-2. mar
ca 2002 Študentské sympózium stredoeurópskych protestantských
fakúlt
Sympózium, prvé svojho druhu, otvoril prof. ThDr. Igor Kišš, dekan EBF
UK, a čestný predseda sympózia univ. prof. Dr. Karl Schwarz z Viedne.
Druhým predsedajúcim bol významný švajčiarsky teológ prof. Gunther Gas
smann, ktorý 11 rokov pôsobil ako vedúci teologického odboru Svetovej
rady cirkvi v Ženeve.
Sympózia sa zúčastnilo 14 zástupcov z radov študentov protestantských
fakúlt z Čiech, Slovenska, Rumunska, Juhoslávie, Rakúska a Madárska.
V programe, ktorý prebiehal v anglickom a nemeckom jazyku, študenti
v pätnásťminútových referátoch predstavili svoju diplomovú prácu a viedli
o nej i následnú diskusiu. Odzneli tu zaujímavé prednášky o kráse a láske
v Starej zmluve, kázňach Dietricha Bonhoeffera na texty Starej zmluvy,
Štefanova obranná reč, problém moci v evanjelicko-luteránskej farárskej
službe, koncepcia vo filozofii Nicolasa Kuzánskeho, misia medzi čínskymi
migrantami v Budapešti, Komenský v Sarospataku, vzťah rozumu a viery
v teológii, teologický výskum rukopisného výkladu Heidelbergského kate
chizmu, referát o medicíne a náboženstve v Biblii a v antickom staroveku,
o liturgii ako komunikácii evanjelia v postmodernej dobe a o etike teológa
Paula Tillicha. Referáty, prednesené na sympóziu, budú uverejnené v zbor
níku.
Vo voľnom čase sa zahraniční študenti zoznámili s najkrajšou časťou Bra
tislavy - Starým mestom. Zároveň sa stretli s poslucháčmi EBF UK, ktorí za
hraničným hosťom pripravili kultúrny program.
Sympózium, ako nová iniciatíva, malo veľmi pozitívnu odozvu a zdá sa, že
EBF UK založila zaujímavú tradíciu aj pre budúcnosť.
Igor Kiss

Nové teologické časopisy
V uplynulom roku 2001 sa na Rímskokatolíckej cyrilometodskej boho
sloveckej fakulte UK podarilo realizovať myšlienku, ktorá už dlhší čas dozrie
vala. Vďaka zahraničnému sponzorovi začal štvrťročne vychádzať fakultný
časopis ACTA Facultatis Theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, O jeho vydávanie sa najviac zaslúžili bývalý dekan RKCMBF UK
prof. ThDr. Jozef Kutarňa a prodekan pre vedeckú činnosť prof. ThDr. PhDr.
Štefan Vragaš.
Doteraz vyšlo páť čísel časopisu, ktorý publikuje vedecké články z rôznych
teologických disciplín: zo sociálnej náuky Cirkví, z cirkevných dejín, z kánonického práva, z dogmatickej, fundamentálnej a morálnej teológie, z biblika,
homiletiky, pastorálnej medicíny a ďalších. Nájdeme v ňom aj recenzie slo
venských i zahraničných teologických knih a časopisov. Jeho delom je pnspievať k rozvoju katolíckej teologickej vedy na Slovensku a reagovať na
aktuálne problémy súčasného sveta vo svetle katolíckeho učenia, ktoré sa
vynárajú ako huby po daždi.
Časopis ACTA Facultatis Theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis je adresovaný predovšetkým prednášajúcim a poslucháčom teolo
gických fakúlt, ďalej kňazom, diakonom, seminaristom, kresťanským laikom
a všetkým záujemcom o otázky katolíckej teológie, ktorí si chcú prehĺbiť ale
bo rozšíriť vedomosti z tejto oblasti
Časopis si možno objednať na adrese: Redakcia časopisu Acta, Rím
skokatolícka cyrilometodská bohoslovecká ťakulta UK, Kapitulská 26.
814 58 Bratislava. Cena jedného čísla je 70 Sk, ročne predplatné je 280 Sk.
S podobným zameraním vyšlo na začiatku roku 2002 prvé číslo teolo
gického časopisu Verba Theologica ktorý vydali Teologické inštitúty RKCMBF
UK v Košiciach a v Spišskom Podhradí. Prvé äslo sa zaoberá problema
tikou sekularizmu a sekularizácie. Časopis si možno objednať na adrese:
Verba Theologica, Hlavná 91, 042 03 Košice.
doc. ThDr. Jozef Krupa, PhD.
šéfredaktor časopisu ACTA

Na Kolibe postavia bohosloveckú fakultu
Nová Rímskokatolícka cyrilometodská boho
slovecká fakulta UK spolu s kňazským seminá
rom by sa v dohládnom čase mala začať stavať
na Krahulčej ulici na Kolibe, pod kopcom zva
ným Ahoj. Také sú predstavy Arcibiskupského
úradu rímskokatolíckej cirkvi Bratislavsko-tmavskej diecézy.
Ako by mala nová fakulta a seminár vyzerať, na
značila kombinovaná (verejná a vyzvaná) anonym

ná urbanisticko-architektonická súťaž, ktorej výsled
ky vyhodnotili koncom marca v priestoroch arci
biskupského úradu. Porota, ktorej čestným pred
sedom bola Jeho excelencia Möns. Ján Sokol,
arcibiskup metropolita, udelila prvé miesto návrhu,
ktorý predložil Ing. arch. Jozef Šoltés. Na druhom
mieste skončil návrh kolektívu autorov Projekt Team, tretie miesto získal Ing. akad. arch. Lubo
mír Hrapko s kolektívom. Odmenu získal návrh

Mgr. arch Andreja Režuchu a Ing. arch Ľudovíta
Režuchu.
„Zmyslom súťaže bola snaha dopracovať sa k opti
málnemu riešeniu areálu nielen z pohľadu predstáv
investora alebo jedného navrhovateľa, ale do koneč
ného riešenia zakomponovať aj prvky z iných návr
hov", uviedol jeden z členov poroty Rastislav Janák
„Porote šlo o to, aby toto riešenie boh optimálne а/
z krajinárskeho hľadiska. Nejde o jeden objekt, ale
o súbor objektov, teda ur
banistický celok. O poradí
rozhodlo viacero faktov - si
tuovanie do krajiny, funkčnopriestorové riešenie, dodr
žanie podmienok sútaže, ale
aj ekonomické hľadisko."
A kedy by sa malo začať
stavať? Arcibiskupský úřad
by bol najradšej, keby to
bolo už v auguste tohto
roka hlavný architekt mest
skej časti Bratislava - Nové
Mesto Jaroslav Kocka však
predpokladá oveľa neskor
ší termín. .A* by sa a/ hneď
vybral vŕtazný návrh, mini
málne tri šhrte roka až rok
by trvalo, kyw by sa pripra
vila pro/ektová dokumen
tácia.- konštatoval .Potom
by malo nasledoval územne
konanie a napokon staveb
né копагие. Vetru optimis
tický by teda bol predpo
klad. že zakladny kameŕt by
mohol byt poklepaný c rok."

4v.;':
Staromestské noviny.
28 marca 2002
(vlzuallzacla autor projektu
J. Šoltes)
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Pätnásť rokov Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
Prírodovedeckej fakulty UK
Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky patrí
medzi mladšie katedry Prírodovedeckej fakulty UK. V rámci študijného
odboru sa v podstatnej miere podieľa na príprave učiteľov základných
a stredných škôl, vrátane gymnázií s osemročným vyučovaním v odbo
roch biológia, chémia, geológia, geografia a environmentalistika. V úvo
de uvedieme niekolko historických faktov, ktoré sa viažu k vzdelávaniu
učiteľov na PRIF UK a anticipačne pôsobili na vznik katedry.
I keď založenie Prírodovedeckej fakulty U K predpokladal už zákon
z roku 1919, ktorým bola založená Univerzita Komenského, Prírodo
vedecká fakulta vznikla až v roku 1940 ako súčasť vtedajšej Slovenskej
univerzity a začala vychovávať základný káder stredoškolských učiteľov
(profesorov). Štúdium bolo 8 semestrové, po dvoch rokoch štúdia mu
seli študenti absolvovať prvú štátnu skúšku, bez ktorej by nemohli po
kračovať v učiteľskom štúdiu. Po skončení ôsmeho semestra mali povin
nosť vypracovať klauzúrne písomné práce (tzv. štátne práce) a potom
nasledovala druhá štátna skúška pred skušobnou komisiou pre učiteľ
stvo na stredných školách.
V roku 1980 sa Prírodovedecká fakulta U K rozčlenila na dve samo
statné fakulty: prírodovedeckú a matemaťicko-fyzikálnu.
O d roku 1948 sa jednotlivé didaktiky zabezpečovali na jednotlivých
katedrách rôznym spôsobom. A ž d o roku 1977 s a výučba najmä didak
tiky chémie uskutočňovala na novovytvorenom oddelení teórie vyučo
vania chémie pri Katedre anorganickej chémie. V roku 1977 s a odde
lenie odčlenilo z Katedry anorganickej chémie a vznikol Kabinet teórie
vyučovania chémie. O d roku 1982 sa Kabinet teórie vyučovania chémie
znovu pričlenil ku Katedre anorganickej chémie ako Oddelenie teórie
vyučovania chémie. Výučba didaktiky zemepisu a vedenia pedagogic
kej praxe bola do roku 1974 zabezpečovaná pracovniVmi Katedry fyzickej
geografie, ktorí prešli v roku 1974 na novovzniknutú Katedru regionálnej
geografie. V roku 1984 vzniklo na tejto katedre Oddelenie teórie vyučo
vania geografie. Výučbu biológie o d roku 1959 zabezpečovala Katedra
geobotaniky. V roku 1984 vzniklo na Katedre fyziológie rastlín Oddele
nie teórie vyučovania biológie.
V školskom roku 1986/87 bola zriadená Katedra didaktiky prírod
ných vied (neskôr premenovaná na Katedru didaktiky prírodných
vied, psychológie a pedagogiky), ktorej 15. výročie vzniku si dnes
pripomíname. Prvým vedúcim katedry bol doc. RNDr. Ján Turkota, CSc.
a postupne sa v o funkciách vedúceho katedry vymenili doc. RNDr.
Peter Silný, CSc, a doc. RNDr. Beáta Brestenská, CSc. V súčasnosti
katedru vedie doc. RNDr. Miroslav Prokša, CSc. Katedru po stránke or
ganizačnej tvoria oddelenia didaktiky biológie a geografie, oddelenie
didaktiky chémie a oddelenie informačných a komunikačných tech
nológií. Začlenená je medzi samostatné katedry a účelové zariadenia.
V súčasnosti na katedra pôsobí 1 profesor, 4 docenti, 6 odborných
asistentov, 4 doktorandi a 3 administratívno-technickí pracovníci. Prie
merný vek pracovníkov katedry je 41 rokov.
Po profesijnej stránke katedru tvoria učitelia didaktiky biológie, geo
grafie, chémie, ďalej psychológovia, pedagóg a filozof. Táto konštelácia
pedagogického zboru je jediná na Slovensku a umožňuje úzku vzájom
nú spoluprácu, ktorá sa kladne odzrkadľuje v príprave budúcich uči
teľov ako i vo vedeckovýskumnej práci.
Ťažiskom činnosti katedry je príprava budúcich učiteľov prírodovedných
predmetov. Základná pedagogicko-psychologická príprava sa zabez
pečuje v týchto aprobačných skupinách: biológia - chémia, biológia geografia, environmentalistika - biológia, environmentalistika - chémia,
matematika - biológia, matematika - chémia, matematika - geografia,
geológia - chémia, matematika - geológia. V náväznosti na pedagogicko-psychologické predmety sa vyučujú predmety didaktík biológie, geo
grafie a chémie, či už v povinnej alebo výberovej forme. Medzi povinné
predmety vlastnej didaktickej prípravy patria napr.: didaktika biológie,
geografie, chémie, technika a didaktika školských pokusov z biológie
a chémie, exkurzia z geografie Slovenska pre učiteľské štúdium, infor
mačné a komunikačné médiá (biológia, geografia, chémia), pedago
gické praxe. Medzi výberové predmety patria napr.: nové informačné
technológie vo vyučovaní prírodovedných predmetov, príprava budú
cich učiteľov na prácu s internetom a jeho službami, moderná škola
s IKT, tvorba edukačnýchW W W stránok, vplyv látok na ľudský organiz
mus, diagnostické a spätnoväzbové prostriedky v o vyučovaní chémie,
prostriedky motivácie v o vyučovaní chémie, sexuálna výchova a vý
chova k manželstvu a rodičovstvu, nové trendy vo vyučovaní geografie,
úloha učiteľov pri prevencii drogových a iných závislostí, filozofia výcho
vy, pedagogicko-psychologická diagnostika.
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Učitelia katedry sa aktívne podieľajú na riešení viacerých vedec
kovýskumných úloh. O d roku 1990 získali na svoje projekty niekolko
grantov, z ktorých najvýznamnejšie sú: medzinárodný grant Comenius
(1990 - 1994) „Implementácia PC d o vyučovania prírodovedných pred
metov", ktorý bol riešený spolu s Českou republikou a Anglickom
Katedra bola jeho koordinátorom a zameriavala sa využitie P C v o vyu
čovaní chémie na Z Š a SŠ. Koordinovala tiež grant z proiektu INFOVEK
Slovenska (1999), ktorý bol zameraný na integráciu nových informač
ných a komunikačných technológií d o vyučovania na všetkých stupňoch
škôl na Slovensku.
Katedra bola hlavným riešitelóm grantu z projektu KEGA (2000 2002)
„Nový program prípravy budúcich učiteľov prírodovedných predmetov
zameraný na IKT". Medzinárodný grant z Európskej únie RAFT (2002)
je zameraný na vytváranie nových komunikačných technológií a ich
overovanie v o vyučovacom procese Úloha sa rieši v spolupartnerstve
s Anglickom, Kanadou a Nemeckom, pričom katedra je hlavným koor
dinátorom. Ďalej katedra pracuie na grante KEGA (2000 2002) „Di
daktické aspekty environmentálnej výchovy" so zameraním na využitie
pracovných listov. Úspešní boli aj mladí doktorandi katedry ktorí na
riešenie projektov získali 3 interné granty UK.
Z iných aktivít katedry spomenieme poriadanie kurzov doplňujúceho
pedagogického štúdia pre absolventov odborného magisterského Stu
dia. Úspešným absolvovaním kurzu účastníci ziskavaiu pedagogickú
spôsobilosť na vyučovanie biológie, environmentaľistiky chémie geo
lógie a geografie Katedra školí dokťorandov z chemie a biologie a po
dieľa s a na vedení rigoróznych prác Členovia katedry skušai u na
štátnych záverečných skúškach, vedu diplomantov a su ikotttelia
účastníkov študentskej vedeckei a odbornej činnosti Vyznamrvi je anga
žovanosť pracovníkov katedry v organizovaní a riadení chemických
a geografických olympiád D o povedomia širokej slovenskej učiteľ
skej verejnosti sa katedra dostala svojou organizačnou a koordinátor
skou činnosťou v rámci projektu INFOVEK (lektorovanie Letných 4kól
INFOVEKU). Členovia katedry su zastúpení v rôznych redakčných
radách (Technology vzdelavania, Biologia, ekuiugia, chémia, Ivunvust),
Katedra je zastúpená v manažérskych funkciách orgánov Akadémie
vzdelávania taktiež je zastúpená v Rade ministra školstva pre projekt
INFOVEK. Aktivita katedry sa prejavuje aj v poriadaní a spoluorganizovaní rôznych konferencií a seminárov.
Bohatá je i publikačná činnosť členov katedry. Pri hodnotení publi
kačnej činnosti v rámci Annual 2001 katedra mala spolu 83 záznamov.
Najväčšie zastúpenie mala kategória „vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch" - 15, „publikované príspevky na domácich
vedeckých konferenciách" - 12, a „Publikované príspevky na zahranič
ných konferenciách" - 1 1 . Publikačná činnosť je orientovaná najmä
na prezentáciu výsledkov výskumov, publikovanie učebníc pre Z Š a SŠ
ako i metodických materiálov pre učiteľov Z Š a SŠ.
V rámci medzinárodných vzťahov katedra úzko spolupracuje najmä
s Katedrou učiteľstva a didaktiky biológie Prírodovedeckej fakulty UK
v Prahe, Katedrou chémie Pedagogickej fakulty Vysokej školy pedago
gickej v Hradci Králové, Katedrou chémie Pedagogickej fakulty Um
verzity v Opole. Z o slovenských pracovísk spolupracuje so Štátnym
pedagogickým ústavom v Bratislave, Ústredným metodickým centrom
v Bratislave, Katedrou pedagogiky a psychológie SPU v Nitre, Katedrou
chémie Prírodovedeckej fakulty UKF v Nitre. Katedrou chémie. Katedrou
biológie a Katedrou geografie Prírodovedeckej fakulty UMB v Banskej
Bystrici.
Ťažisko činnosti katedry bude i v budúcnosti spočívat v príprave
učiteľov prírodovedných predmetov V súčasnosti pracuje na novei
koncepcii prípravy budúcich učiteľov prírodovedných predmetov, ktorá
sa postupne realizuje v nasledovných smeroch inovácia obsahu di
daktických a pedagogicko-psychologických predmetov, vypracovanie
návrhov a realizácia nových predmetov vysokoškolskej prípravy, spra
covanie študijných a pracovných materiálov pre budúcich učiteľov na
V Š s možnosťou využitia aj pre učiteľov prírodovedných predmetov
z praxe. Budú v nich prezentované nové metódy a formy výučby kon
štruktivistické a projektové metódy s využitím IKT. V rámci národného
projektu INFOVEK plánuje katedra spolu so študentmi a doktorandmi
vytvoriť edukačný program a študijné materiály na využitie IKT vo vý
učbe chémie, biológie a geografie, vytvorený obsah sprístupniť na vzde
lávacom serveri INFOVEK a odskúšať možnosti jeho využitia v o výučbe
a dälšom vzdelávaní učiteľov prírodovedných predmetov
Doc. PhDr. Ing. Milan Gnoth, CSc.

Názor

študentov

Z á k o n päť m i n ú t p o d v a n á s t e j
Prednedávnom prijala Národná rada SR oča
kávaný nový zákon o vysokých školách. Po
dobne ako pri príprave zákona a počas jeho
schvaľovania v pléne NR SR, najväčšia pozor
nosť politikov sa venovala spoluúčasti študenta
externej formy štúdia na jeho financovaní, kto
rá na základe pozmeňujúceho návrhu počas
druhého čítania zo zákona vypadla. Třenice
okolo zavedenia účasti študentov na financo
vaní svojho štúdia boli od začiatku čisto poli
tickým problémom, ktorý zastrel podstatu re
formy vysokého školstva a jej hlavné princípy.
K týmto patrí najmä ekonomická, teda skutočná
autonómia vysokých škôl, zameranie vysoko
školského systému na študenta a jeho potreby
a v neposlednom rade vstup Slovenska do eu
rópskeho vzdelávacieho priestoru. Neprijatie
zákona by znamenalo, že sa ním pravdepo
dobne bude parlament zaoberať najskôr v bu
dúcom roku - ako by bol riešený a kedy by
vstúpil do platnosti, sa odhadnúť vôbec nedá.
Ďalší, napr. dvojročný časový sklz pri jeho pri
jímaní, by však mohol spôsobiť už kritické za
ostávanie slovenskej reformy nielen v porovnaní
s Európou, ale aj ČR. Pritom vždy, keď sa otvo
rila otázka zachovania takzvaného bezplatného
štúdia, hrozilo zamietnutie zákona ako celku.
Po prvýkrát to bolo ešte počas schvaľovania
zákona vládou. Pre problém spoplatnenia bol
návrh zákona dvakrát stiahnutý z rokovania

vlády a až do tretice sme sa dočkali jeho schvá
lenia kompromisným riešením - zavedením
poplatkov za externé štúdium. Druhýkrát bolo
„bezplatné" štúdium problémom počas roko
vania v pléne NR SR, pred ktorým poslanci za
SDL upozornili svojich kolegov, že ak sa schvá
lia poplatky za štúdium, oni nebudú môcť taký
zákon podporiť. Podmienili teda reformu ce
lého vysokého školstva princípom, ktorý je
kľúčový pre ich stranu. Kedže proti spoplatneniu externého štúdia sa postavilo aj HZDS,
obidve národné strany, SOP, KDH a LDÚ, bolo
o osude spoplatnenia rozhodnuté.

znamenať, že Slovensko by práve na tomto
prípade malo preukázať svoje približovanie sa
k vyspelému svetu, ktoré nespočíva len v apro
ximácii právnych noriem, ale aj vo vytváraní
politickej kultúry. V o vyspelých krajinách totiž
celonárodné reformy nie sú záležitosťou vlád
nej koalície a nekončia sa ťunkčným obdobím
jednej vlády tak, ako je to zvykom na Sloven
sku. Jednou z takýchto reforiem je nepochybne reforma vzdelania, ktoré dnes vo všetkých
ekonomicky zdatných krajinách stojí na vrcho
le záujmu. Toto v Čechách pochopili už pred
pár rokmi. Zákon o vysokých školách sa začal
pripravovať počas vlády ODS a ukončil sa za
vlády ČSSD, pretože politici sa jednoducho
dohodli, že reforma školstva je národným záuj
mom krajiny a spoločne ju pripravili. A Slo
vensko by teda mohlo akceptovať štýl bežný
už z a riekou Moravou a po nástupe novej vlá
dy jednoducho rozvíjať začatú reformu. Toto
by umožnilo v pokoji a bez volebnej horúčky
vyriešiť niektoré čiastkové problémy, akým je
o. i. aj spoluúčasť študentov na financovaní svoj
ho štúdia. A to komplexne, čiže spolu s návr
hom fungujúceho systému sociálneho zabezpe
čenia študentov.
Renáta Králikova, predsedníčka
Študentskej rady vysokých škôl SR
Sme, 73. marca 2002

Dnes už niektoré univerzity začali rušiť odbo
ry externého štúdia a zrejme sa naplní prog
nóza, podľa ktorej niektoré VŠ zákon obídu
a iné externé štúdium začnú obmedzovať. To,
čo spája všetky prípady, je snaha niektorých
politikov takýmto spôsobom zastaviť reformu
vysokého školstva a vytĺcť z toho patričný poli
tický kapitál. Nie náhodou patria medzi najväč
ších kritikov zákona práve poslanci, ktorí sami
hlasovali proti spoplatneniu externého štúdia.
Je smutné, že aj zákon o vysokých školách sa
stal politickou témou na presadzovanie straníc
kych záujmov, a nie na riešenie otázok dôleži
tých pre študentov či pre pedagógov a vedcov
pôsobiacich na vysokých školách. Vzhľadom
na čas zvolebnievania tento vývoj nie je pre
kvapujúci. Na tomto mieste sa však žiada po

Niektoré údaje o externom štúdiu
v a k a d e m i c k o m roku 2001/2002

Vysoká škola

Schválený
rozpočet bežných
výdavkw
na rok 2002
(tis. SK)

% prilmu
Orientačná suma,
ktorou exL študenti z externého štúdia
zo schváleného
prispievajú
rozpočtu
na náklady
na Štúdium
vakad. .r 2001/2002
(tis. SK)

Počet
denných
študentov
k 31.10.2001

Počet
externých
študentov
k31 102001

%
externých
z denných

Počet
nwoprijatých
denných
študentov
akad. roku
2001/2002

UK Bratislava

1 274 693

79 186

6,2

16 697

4 859

29,1

3 839

UPJŠ Košice

287 634

4 190

1.5

3 921

132

3,4

874

PU Prešov

211 642

34 512

16,3

4 730

3 311

70,0

UCM Trnava

63 394

13 653

21,5

1 951

774

UVL Košice

158 048

0

0,0

722

0

UKF Nitra

211 699

57 828

27,3

4 648

4 323

UMB B. Bystrica

282 752

88 403

31,3

5 951

8 872

TvU Trnava

108 096

27 141

25,1

2 172

2 658

Počet
nwoprijatých
extemýtíi
študentov
vakad. roku
2001/2002

1 658

%
novoprijatých
extemýdi
zdefmýd)

43,2

89

10,2

1 270

959

75,5

39,7

542

382

70,5

0,0

163

0

0,0

93,0

1 230

1 040

84.6

149,1

1 463

3 363

229.9

122,4

574

742

129,3

STU Bratislava

993 582

6 936

0,7

13 571

1 217

9,0

4 431

500

11.3

TU Košice

522 656

4 828

0,9

9 447

2 015

21,3

3 059

715

23.4

ŽU Žilina

403 110

5 353

1,3

6 857

776

11.3

2 125

222

10.4

81 986

4 385

5,3

2 027

794

39,2

493

423

85.8

EU Bratislava

342 922

32 726

9,5

8 381

5 772

68.9

1 562

1 588

101.7

SPU Nitra

391 328

24 833

6,3

6 468

3 058

47.3

1 538

983

63.9

TU Zvolen

TrU Trenčín

207 341

0

0,0

3 116

354

11.4

777

99

12.7

VŠMU Bratislava

79 000

660

0,8

668

33

4.9

168

0

0.0

VŠMU Bratislava

60 213

0

0,0

490

0

0.0

87

0

0.0

AU B. Bystrica

39 301

0

0,0

323

0

0,0

75

0

0.0

5 719 396

384 624

6,7

92 140

38 948

42,3

24 270

12 763

52.6

Spolu
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Univerzita a Lekárska fakulta UK
na aténskom veltrhu vzdelávania
V gréckych Aténach sa v dňoch 6.-10. marca 2002 konal medzinárod
ný „vellrh" o možnostiach štúdia na vysokých školách (IVth international
exhibition on education in Greece and Overseas). Toto podujatie nadväzuje
na podobné akcie v ďalších krajinách, napríklad vo Viedni, získava novú tvár,
keď sa na ňom zúčastňuje stále širšie spektrum vysokých škôl, ktoré ponú
kajú nové, interdisciplinárne programy štúdia, prinášajú nové demonštračné
programy s využitím výpočtovej techniky, dokonale zvládnuté propagačné
ponukové materiály s možnosťou otestovania si svojich vedomostí či danos
tí pre vybraný odbor.
Na podujatí prezentovali Lekársku fakultu UK, najmä program štúdia v od
bore všeobecnej medicíny a stomatológii v anglickom jazyku, prodekan pre
výchovno-vzdelávaciu činnosť M. Bernadič a referentka študijného oddele
nia K. Csériová. Prezentácia sa týkala samozrejme aj Univerzity Komen
ského, ako vysokej školy s dlhoročnou tradíciou a modernými výučbovými
programami. Prezentovali sme aj Slovensko ako krásnu krajinu s bohatou
kultúrnou históriou, ako krajinu, ktorá má rozvinuté vysoké školstvo s naj
staršou tradíciou v regióne Strednej Európy. Slávnostné otvorenie veltrhu sa
uskutočnilo v prítomnosti zástupcov Ministerstva školstva Grécka, starostu
Atén, predstaviteľov vysokých škôl a dalších významných osobností a bolo
v strede záujmu masovokomunikačných prostriedkov. Podľa záujmu náv
števníkov môžeme konštatovať, že naša Univerzita a jej Lekárska fakulta ma
jú v Grécku dobré meno, oslovilo nás viac rodičov potenciálnych študentov,
ktorí vyslovili uznanie práci učiteľov na vysokých školách SR. Počas veltrhu
sme nadviazali kontakty so zástupcami Veľvyslanectva SR v Grécku p. P. Michalkom a p. M. Bielou, zástupcami firiem, ktoré zabezpečujú v Grécku štu
dentov pre našu fakultu - Mrs, G. Kostakisovou, Mr. E. Menandrosom. ale aj
Dr. Ch. Vlachosom z Cypru, s ktorými sme na pracovných stretnutiach ho
vorili o ďalších možnostiach spolupráce. Počas veltrhu sme nadviazali kontakty
s predstaviteľmi Univerzity sv. Klimenta zo Sofie (prof. S. Shenková). Univerzity
Plovdiv (prorektor prof. Z. Kozludjov), Lekárskej fakulty Szeged (prof Lászió)
a ďalšími. Celkovo sa na prezentácii zúčastnilo asi 200 vysokých škôl z Európy
a Ameriky.
Marián Bernadič

Ponuka letných prázdnin
v zariadeniach UK
UVZ UK Modra-Piesok
Od 4. 8. 2002 do 31. 8. 2002 (so stravou)
Pobyty začínajú v nedeľu obedom a končia v sobotu raňajkami Ná
stup na rekreáciu je v deň nástupu po 10.00 hod.
K dispozícii sú nasledovné izby:
2 dvojposteľové izby
11 trojposteľových izieb
1 štvorposteľová izba
1 päťposteľová izba
1 šesťposteľová izba

UVZ UK Richňava
Od 14. 7. 2002 do 24. 8. 2002 (so stravou)
Pobyty začínajú v nedeľu večerou a končia v sobotu obedom Nástup
na rekreáciu je v deň nástupu po 14.00 hod.
K dispozícii sú nasledovné izby:
Stará chata:
5 dvojposteľových izieb Nová chata
6 trojposteľových izieb s prísť.
2 trojposteľové izby
2 štvorposteľové izby
Nová chata - prístavba
1 dvojposteľová izba
2 trojposteľové izby

UVZ UK Poprad - Velká
Od 06. 7. 2002 do 31. 8 2002 (bez stravy)

S

Pobyty začínajú v sobotu a končia v sobotu
C. izby/počet lôžok'phstelka 2/3/1. 3/3 1 . 4 3 1 . 7 2.2

Poplatky za ubytovanie
v jednotlivých UVZ UK v zmysle Cenníka služieb v UVZ UK 6. 243b/
CHČ/2000 sú pre zamestnancov UK a ich rodinných príslušníkov na
sledovné:
Modra-Piesok
50,- Sk za lôžko na 1 noc
Richňava
50,- Sk za lôžko na 1 noc
35,- Sk za prísť, na noc v novej chate
30,- Sk za lôžko na noc v starej chate
100,- Sk za lôžko na noc v prístavbe NCH
Poprad-Velká
50,- Sk za lôžko na noc
40,- Sk za prístelok na noc

Ceny celodenného stravovania
V telocvični Lekárskej fakulty UK v Mlynskej doline sa 22. februára 2002
ukončila športovými súťažami druhá „zimná" časť Pohára dekana LF
UK. Pohár dekana je už tradičná športová súťaž zamestnancov LF UK všet
kých vekových kategórií, odborných zaradení v teoretických i klinických dis
ciplínách. Súťažia jednotlivci, dvojice i celé kolektívy pracovísk. Súťaže pra
videlne pripravujú a organizačne zabezpečujú pracovníci Ústavu telesnej
výchovy a športu LF UK na čele s prednostom Mgr. Eduardom Brunovským.
Aj tohtoročných súťaží sa aktívne zúčastnilo viac ako 100 súťažiacich zo
17 pracovísk. Športové zápolenie slávnostne otvoril v zastúpení dekana LF
UK prodekan M. Bernadič, ktorý ako dlhoročný účastník Pohára dekana
vysoko ocenil jeho význam pre život fakulty, pre rozvoj priateľských vzťahov
a samozrejme aj telesnú a duševnú výkonnosť jeho aktívnych účastníkov.
Stále platí „V zdravom tele zdravý duch" a je potrebné, aby lekári športové
aktivity nielen „predpisovali", ale aj sami aktívne vykonávali.
Z výsledkov športového dňa uvádzame aspoň víťazov - v stolnom tenise
zvíťazili Ing. I. Žítňanová a MUDr. I. Vacula, v tenise RNDr. V. Repiská, PhD.
a MUDr. M. Mrázik, v tenise v kategórii nad 45 rokov doc. MUDr. P. Stanko,
CSc., vtenise vo štvorhre zvíťazili prof. MUDr. M. Profant CSc. s MUDr. M. Mrá
zikom. V kolektívnych športoch sa darilo celkovému víťazovi Pohára dekana
za rok 2001 kolektívu Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej bio
chémie LF UK, ktorý zvíťazil nielen v halovom futbale a volejbale. Na ďalších
miestach skonali kolektívy I. otorynolaringologickej kliniky LF UK a Fyziolo
gického ústavu LF U K
Nielen víťaznému kolektívu súťaže, ale všetkým účastníkom a naimä orga
nizátorom súťaží patrí uznanie a poďakovanie za vytvorenie skvelej atmosfé
ry súťaží, výbornú organizáciu a priateľské prijatie každého účastníka.
(mb)
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v UVZ UK Modra-Piesok a UVZ UK Richňava sú:
- pre dospelé osoby
200,-Sk na osobu za deň
- pre deti do 12 rokov
140,- Sk na osobu za deň.
Za rodinných príslušníkov zamestnanca UK sú považovaní len
manžel, manželka a vlastné nezaopatrené deti. Na všetkých ostat
ných záujemcov sa vzťahujú ceny určené pre tuzemských mimoumverzitných, resp. zahraničných záujemcov v zmysle cenníka č. 2436 CHČ/2000.
Poukazy si záujemcovia môžu vyzdvihnúť až po zaplatení po
bytu poštovou poukážkou - najneskôr do 13. 5. 2002 na CHČ
RUK, Šaťárikovo nám. 6, v historickej budove UK, č. dv. 217 u p. Cslnovej. Zároveň je potrebné predložiť aj doklad o zaplatení. Po uve
denom termíne budú nevyzdvihnuté poukazy poskytnuté ďalším záu
jemcom.
Ak rekreant na rekreáciu nenastúpi bez preukázania závažnej okol
nosti (napr. choroba a pod), platí postup podľa podmienok uvede
ných v časti IV. Cenníka služieb v UVZ UK

Telefónne čísla na UVZ UK:
Modra-Piesok vedúci p. Andrej Kulich, č t. 033/6470 129
Richňava vedúci p Dušan šrámek, č t 045/6929 148
Poprad-Velká vedúci p. Vladimír Bielený, č t. 052/7768 205
Ing. Ján Špička, riaditeľ CHČ RUK

К ž i v o t n é m u j u b i l e u p á n a doc. Viliama Sitára
V plnej sile sa dňa 18. marca 2002 dožil
svojich sedemdesiatin doc. RNDr. Viliam
Sitár, CSc., pracovník Katedry geológie a pa
leontológie PRIF UK.
Je rodákom z Beznice-Záhorčia. Svoje det
stvo strávil pod najmladšou sopkou na Slo
vensku, ale to ešte netušil, že život ho okľukou
privedie na geológiu. V roku 1956 absolvoval
na Prírodovedeckej fakulte U K v Bratislave štú
dium v odbore biológia a štatistika. Kedže na
vtedajšej katedre paleontológie chýbal učiteľ
na paleobotaniku, dostal ponuku, aby sa špe
cializoval v tomto odbore. Pod vedením profe
sora Němejca obhájil v roku 1967 v Prahe kan
didátsku prácu, v roku 1973 s a habilitoval a bol
vymenovaný z a docenta pre odbor paleonto
lógia. K jeho vedeckému rastu prispeli študijné
cesty do Francúzska a Talianska.
Po dlhoročnej výskumnej činnosti zrekon
štruoval z odtlačkov listov, z fosílnych semien,
pelových zŕn a úlomkov fosílnych driev lesné
porasty dávnych geologických dôb z územia

Slovenska. Z vyše tridsiatich vedeckých publi
kácií treba spomenúť najmä výskum neogénnej flóry z Turčianskej a Žiarskej kotliny,
handlovsko-nováckej hnedouhoľnej panve, mo
nografiu makroflóry z diatomitov lokality Močiar.
Spracoval aj permokarbónsku flóru zo Zem
plínskej hráste a Nízkych Tatier. Má nemalú
zásluhu na palynologickom vyhodnocovaní hlbo
kých naftových vrtov do druhohorného podložia
viedenskej panvy.
Doc. V. Sitár vykonával rozsiahlu organizač
nú prácu ako tajomník katedry, zástupca ve
dúceho a v rokoch 1988 - 1989 ako vedúci ka
tedry. Starší zamestnanci fakulty ho poznajú
ako dlhoročného funkcionára R O H a športové
ho klubu Slávia Prírodovedec. Viedol mnohých
diplomantov, ašpirantov a doktorandov. Pôso
bil ako člen početných komisií a redakčných
rád.
Jeho optimizmus, ochota pomôcť, obdivu
hodná všestrannosť a neutíchajúca aktivita
mu zadovážili veľa priateľov, pre ktorých je

jeho jubileum príležitosťou poďakovať mu za
dlhoročnú spoluprácu a popriať ďalšieho ži
votného elánu.
Prof. RNDr. Milan Mišík, DrSc.

Právnici bilancujú svoje 80. jubileum
V priebehu celého roka 2001 si Právnická fakulta U K pripomínala
80. výročie začatia svojej činnosti. Oslavy tohoto významného výročia
vyvrcholili v októbri 2001 slávnostným zasadnutím Vedeckej rady
PRAF UK, na ktorom boli odovzdané pamätné listy a medaily zaslúži
lým pracovníkom a spolupracovníkom fakulty.
Pri príležitosti 80-ročného jubilea bolo na PRAF U K zorganizovaných
7 medzinárodných konferencií a sympózií, z ktorých príspevky boli
publikované v samostatných zborníkoch, resp. časopisoch. Ústav me
dzinárodných vzťahov a aproximácie práva PRAF U K zorganizoval
panelovú diskusiu s recepciou a Knižnica PRAF U K uskutočnila stret
nutie pracovníkov Knižníc právnických fakúlt Českej republiky a Slo
venskej republiky.
V spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave sa konala v jej
priestoroch výstava Počiatky a súčasnosť Právnickej fakulty U K v Bra
tislave, na ktorej boli prezentované najvýznamnejšie publikácie uči
teľov PRAF UK. Konali s a aj ďalšie akcie kultúrneho a športového
charakteru, napríklad výstup na Sitno, tenisový turnaj, divadelné pred
stavenie či hokejový turnaj.
V rámci osláv 80. výročia fakulty vyšli aj dve reprezentačné publi
kácie:

Bibliografia prác učiteľov Právnickej fakulty UK
za roky 1994 - 1999
Prvý titul tohto edičného radu vyšiel z a obdobie rokov 1990 - 1993.
V druhom titule s a nachádzajú najdôležitejšie výstupy vedeckový
skumnej práce učiteľov a ostatných pracovníkov Právnickej fakulty UK
z a roky 1994 - 1999.

Právnici na Univerzite Komenského v Bratislave.
80 rokov činnosti Právnickej fakulty UK (1921 - 2001)
Publikácia dopĺňa titul Právnici na Univerzite Komenského. 75 rokov
činnosti Právnickej fakulty UK, ktorý vyšiel v roku 1996. Má rovnakú
podobu aj štruktúru predchádzajúceho titulu, ktorý zmapoval se
demdesiatpäť uplynulých rokov. Dopĺňa posledných päť rokov v o
vývoji fakulty, charakterizuje jej právne postavenie, zmeny v študijnom
programe a všíma si aj postavenie učiteľov a študentov. V ďalšej časti
sú biografie profesorov, s ktorými sme sa, žiaľ, z a posledných päť
rokov rozlúčili. Boli to prof. JUDr. Andrej Bajcura, CSc.. prof. JUDr.
Stanislav Matoušek, DrSc., prof. JUDr. Gabriela Nikšová, CSc.. prof.
JUDr. Karol Plank. DrSc., prof. JUDr. Karol Rebro, DrSc., prof. JUDr.
Florián Sivák, CSc., a krátke životopisy dvoch profesorov, ktorým bol
udelený titul čestný doktor právnych vied - prof. JUDr. Karel Malý,
DrSc. a univ. prof. Dr. iur. Luzius Wildhaber.

Niektoré skúsenosti zo spracovávania zoznamov absolventov
Nová a najrozsiahlejšia je časť, ktorá obsahuje zoznamy absol
ventov Právnickej fakulty UK od roku 1922 do roku 2001 Spra
covanie zoznamov absolventov bolo v o viacerých momentoch kom
plikované. V prvých rokoch činnosti Právnickej fakulty U K sa vyskytujú
v záznamoch študenti z dvoch právnických fakúlt - Univerzity Ko
menského a Alžbetínskej univerzity. Navyše ešte aj absolventi, ktori sa
podrobili rigoróznym skúškam. K rigorózam museli vykonať de facto
prísnejšie, ale z hľadiska zápisu d o protokolu tie isté právnohistorické.
judiciálne (právovedecké) a štátovedecké skúšky.
Najjednoduchšie sa javilo spracovanie rokov 1954 až 2001, pri kto
rom ako podklady boli použité matriky absolventov a odpisy diplomov.
V odpise diplomu (ktorý by mal byť bez chyby) je meno a priezvisko
absolventa uvedené dvakrát. Nie raz sa však vyskytlo s odlišnou
transkripciou a pre definitívu sa bolo potrebné rozhodnúť na základe
citu pre jazyk, región pôvodu absolventa a morfológiu. Podobne sme
postupovali aj pri predchádzajúcich rokoch. Spracúvať obdobie rokov
1921, resp. 1922 a ž 1951 bolo však náročnejšie, pretože k dispozícii
boli iba protokoly z o skúšok - právnohistorickej, judiciálnej (právovedeckej) a štátovedeckej, zväčša z rigoróznych, menej z o štátnych
skúšok. Pre roky 1951 - 1953 boli k dispozícii viac-menej iba odpisy
diplomov z rigoróznych skúšok. Kedže nie každý absolvent musel vy
konať rigorózne skúšky, zoznamy, i kecf dôležité, neposkytli kompletné
údaje. V archívnych materiáloch Rektorátu U K sa v niektorých rokoch
našli zoznamy študentov, absolventov a poslucháčov, ktorí sa prihlásili
na absolutórium, prípadne nekompletné zoznamy z promócií a zá
pisné hárky. V Univerzitnej knižnici a v Archíve U K sme našli ročenky,
z ktorých sa niektoré zoznamy dali prevziať. Opätovne sme však zistili
mnohé rozdielnosti a písanie mien a priezvísk bolo ešte kompliko
vanejšie. Fenomén nového štátneho celku priniesol i nový pristúp k ja
zyku, a teda aj k menám, ktoré sami ich nositelia, ale druhotne aj
inštitúcie uvádzali často v inej. deklaratívne nacionálnej podobe. Proto
koly. najmä v prvých rokoch, písali učitelia s českým vzdelaním, a tak
aj z tohto dôvodu dochádzalo k nepresnostiam. Nositeľ jedného mena
bol v priebehu štúdia, resp. pri rigoróznych skúškach, v záznamoch
uvádzaný nerovnako. A k o pnklad uvedieme krstné mená - Ludevrt.
Ludevít, Ľudovít a Ľudovít, Jozef a Josef, Alžbeta a Elizabetta. a pod ,
z priezvísk Hoschek a Hošek, Hoselitz a Hozelitz, Hudczovsky a Hudcovský, Miszkowicz a Miškovič. Palkovits a Palkovič, Ryboš. Rybos
a Ribos, Sinčák a Szincsák, atd.
Zoznamy sme usporiadali podľa kalendárnych rokov a ak sme zistili
mená vyznamenaných študentov, dali sme ich v danom zozname na
začiatok. Publikácia je doplnená fotografickým matenalom
Obe tieto knihy reprezentujú nielen historický prierez dejinami PRAF
UK, ale sú prejavom vďaky tým. kton boli pri jej zrode a pn rozvoji jej
ďalšej činnosti.
Mgr. Eva Vlkova. PRAF UK
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Pripomíname si výročie
prof. Dr. Dobroslava Orla - zakladateľa muzikológie na UK
Muzikológia patrí medzi
najstaršie odbory Univerzity
Komenského a jej začiatky sa
datujú od roku 1921, keď sa
otvorila výučba na Filo
zofickej fakulte UK. Do for
movania a rozvoja muzikolo
gickej, bádateľskej a edu
kačnej činnosti zasiahol rad
osobnosti, ktorých výročie si
v roku 2002 pripomíname.
Jedným z nich je Dr. Dobroslav Orel, prvý profesor hu
dobnej vedy na Univerzite
Komenského, teológ, hudob
ný historik, hymnológ, diri
gent, pedagóg a významný
organizátor hudobnej kultú
ry, od úmrtia ktorého uply
nulo 60 rokov.
Genéza odboru muziko
lógie na Filozofickej fakulte
UK sa spája s osobnosťou
Dr. Dobroslava Orla (1870 1942), zakladateľa hudobnovedného seminára a priekopníka výskumu hu
dobnej histórie Slovenska. Narodil sa 15. 12. 1870 v Ronové nad Doubravou
(okr. Chrudim), absolvoval Bohoslovecký ústav v Hradci Králové a vysvätený
bol v roku 1894. Spevácku školu (učiteľ Jindřich Pech) ukončil štátnou skúš
kou v roku 1901. Ďalšie štúdium absolvoval v Prahe u Vítězslava Nováka (kom
pozícia) a u Otakara Hostinského. Štúdium zavŕšil na viedenskej univerzite
kde v roku 1914 získal doktorát (PhDr.) u jedného z najvýznamnejších muziko
lógov Quida Adlera, a to na základe obhajoby dizertačnej práce: Der Mensuralkodex Speciálník (Ein Beitrag zur Geschichte der Mensuralmusik im
Böhmen). Svoju prvú objavnú hudobno-historickú prácu Kancionál Frunsúv
začal publikoval v roku 1915.
Aktivity Dr. Dobroslava Orla už od počiatkov jeho profesionálnej dráhy boli
mnohostranné. Pôsobil ako vrcerektor seminára a učiteľ cirkevného spevu na
bohosloveckom ústave, ako katechéta na reálnom gymnáziu i ako organi
zátor koncertných podujatí Jednoty Cyrilskej, ktorej riaditeľom sa stal v roku
1902. Počas pražského pôsobenia v rokoch 1907 - 1919 učil na reálke spev
a náboženstvo, na konzervatóriu liturgický spev, viedol redakciu časopisu Cyril.
Do Bratislavy prišiel Dr. Orel v roku 1919 už ako všestranne erudovaný a re
nomovaný bádateľ hymnológ, hudobný historik, odborník v oblasti cirkevnej
hudby a pedagóg. Habilitoval sa na Teologickej fakulte Univerzity Karlovej
a pôvodne mal od roku 1919 pôsobiť na Bohosloveckej fakulte UK v Bra
tislave. Keďže sa fakulta nevybudovala, stal sa riadnym profesorom hudob
nej vedy na FIF UK (14. 9. 1921) a bol ustanovený za riaditeľa novovzniknutého Hudobnovedného seminára, ktorý od začiatku budoval ako vedecký
ústav i hudobno-edukačnú univerzitnú inštitúciu. V prvých rokoch orientoval
seminár na historickú hudobnú vedu, najmä na pramenné bádanie (pripravil
základnú evidenciu pamiatok), na etnomuzikologický výskum slovenských hu
dobných prameňov a pamiatok a na slovenské ľudové piesne.
Prepojenie vedeckej a pedagogickej činnosti sa prejavilo v transfere vý
sledkov hudobno-vedného výskumu do pedagogického procesu a táto ko
operácia našla odraz aj v odbomo-vedeckých, prednáškových i popularizačných
aktivitách seminára hudobnej vedy nielen na univerzitnej pôde, ale aj v kultúrno-spoločenskom dianí mimo fakulty. Prvé prednášky a semináre prof.
Orel realizoval v akademickom roku 1921/22. Boli zamerané na dejiny hudby,
počnúc hudbou antickou a kresťanského staroveku, neskôr až po súdobú
hudbu 20. storočia a na dejiny hudby československej. Vyučoval aj hudobnú
paleografiu a prednášal o významných osobnostiach európskej, českej a slo
venskej hudobnej histórie, menovite sa sústredil na J. L Bellu. V akademickom
roku 1922/23 prednášal aj hudobnú estetiku, viedol semináre analýzy hudob
ných diel. V tom istom roku otvoril aj lektorát hudobnej teórie (lektor F. Kafenda, od roku 1926/27 aj O. Nedbal). Časť prednášok prof. Orel venoval hud
be Bratislavy (dvojsemestrálny cyklus roku 1927/28) a slovenskej ľudovej
piesni (zimný semester 1935/36). Pre potreby učiteľskej prípravy založil v ro
ku 1936/27 na UK lektorát hudobnej výchovy, z cieľom zvýšiť odbornú úro
veň učiteľov. V tom roku zaradil do svojich vyučovacích predmetov aj dejiny
hudobnej výchovy. Pravidelne prednášal na vysokoškolských kurzoch pre
ďalšie vzdelávanie pedagógov ľudových a měšťanských škôl.
Vďaka svojej odbornej i umelecko-kompozičnej a interpretačnej príprave
sa prof. Orel - a prostredníctvom neho aj hudobnovedný seminár - stal cen
trom hudobných aktivít a významne prispel k umeleckému, kultúrnemu a kon
certnému dianiu v 20. a 30. rokov minulého storočia. Z všestranných aktivít
proť. Orla možno ešte spomenúť napr. jeho účasť ako organizátora v diva
delnom výbore a v Družstve SND, členstvo v Učenej spoločnosti Šafárikovej
i jeho zásluhy pri budovaní Hudobnej a dramatickej akadémie Slovenska. Zá
roveň presadzoval a uvádzal tvorbu slovenských autorov, usilujúc predovšet
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kým o patričné zhodnotenie významu diela J. L. Bellu pre kreovanie sloven
skej národnej hudby. Už v roku 1921 založil na UK spevokol Akademické
spevácke združenie, ktorý vystupoval na vokálno-symťonických koncertoch
doma i v zahraničí.
Ako predseda slovenského Ústavu pre ľudovú pieseň (od roku 1928) sa
prof. Orel významne zaslúžil o zber ľudových piesní, organizoval kongres o ľu
dovej piesni v Bratislave a v Trenčianskych (1938), v roku 1935 pôsobil
ako predseda novovytvorenej pobočky Spoločnosti pre hudobnú výchovu
v Bratislave. Vo funkcii naditeľa hudobnovedného seminára pôsobil prof Orel
do roku 1938. keď za zmenenej spoločenskopolitickej situácie musel spolu
s dalšími českými profesormi odísť z Univerzity Komenského a vrátil sa do
Prahy. Pripravil ešte edíciu a vedecké spracovanie Královohradeckého
Speciálníka. Až do poslednej chvíle bol prof Orel aktívny Zomrel v Prahe
18. 2.1942.
Za dlhé obdobie pôsobenia na Univerzite Komenského zanechal po sebe
prof. Orel úctyhodné dielo. Z jeho najvýznamnejších publikácii uveďme aspoň
práce: J. L. Bella (1924), Hudební památky františkánske knihovny v Bratisla
vé (1930). Hudební prvky svatováclavské (1937).
Činnosť prof Orla na UK sa však neobmedzovala len na hudobnovedný
seminár. Už v počiatkoch budovania FIF UK zastával funkciu prodekana
(1922/23) a zároveň bol úradujúcim dekanom (1923/24-1925 26) V roku
1931/32 bol rektorom UK a v roku 1932/33 prorektorom UK
Žiakmi prof. Orla boli a jeho štafetu v muzikologickom bádaní a v publi
cistike prebrali K Hudec (1901 - 1952). A Hoŕe)š (1901 - 1967) Z Bokesová
(1911 - 1962) a F Zagiba (1912 - 1977) V povojnových rokoch sa prof K. Hu
dec stal Orlovým zástupcom na poste naditeľa hudobnovedneho semmara
F Zagiba sa po pôsobení vo funkcii riaditeľa Oddelenia hudobnei vedy SAV
stal docentom pre slovanské de|iny hudby na univerzite vo Viedni
Osobnosť a zásluhy prof PhDr Dr Dobroslava Orla. ako za* adatela hu
dobnovedného seminára a iniciátora výskumu slovenskei hudobnei histc • e,
jeho zásluhy o budovanie a formovanie FIF UK a reprezentáciu Univerzity
Komenského zostávajú natrvalo zapísané v histoni naíei Alma mater i v hi*
tórii slovenskej hudobnei kultúry
Doc PhDr Kristína Izákovi. C Sc
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Starostlivosť o zdravie a liečba ochorení liečivými rastlinami sprevádza človeka už od nepamäti. V priebehu stáročí si jednotlivé kultúrne etniká na základe
empirických a vedeckých poznatkov vypracovali rôzne liečebné systémy. Okrem súčasnej západnej medicíny na seba pútajú pozornosť aj iné medicíny, najmä
tradičná čínska a indická medicína, ktoré okrem niekolko tisícročí starej histórie majú aj originálne postupy, dennou praxou preverované a zdokonaľované.
Liečivé rastliny sú zdrojom početných biologicky aktívnych látok, ktoré pomáhajú ľuďom rôznych kultúr celého sveta pri zdolávaní rôznych zdravotných problé
mov. Pre ostatné roky je príznačná pomerne intenzívna výmena vedeckých poznatkov ako aj praktík západnej a východnej medicíny. Priestorové a filozofické
rozdiely sú už iba malou prekážkou pri ich zbližovaní. Fytoterapia tvorí akýsi spoj medzi ľudovým liečiteľstvom a vedeckou medicínou.

KURKUMA - j e d n a z liečivých r a s t l í n Ájurvedy
Keďže mladá generácia pozná mnoho liečivých
rastlín využívaných v rôznych oblastiach, chceli by
sme z pohľadu Ájurvedy predstaviť komplexnej
šie jednu z liečivých rastlín, ktorá patrí medzi
menej známe. Kurkuma - žlté indické korenie
pre nás je známejšia pod pojmom karí - indická
zmes korenia. Toto pomenovanie má v Indii ešte
dva ďalšie významy. Okrem koreniacej zmesi ozna
čuje sušené listy u nás neznámej rastliny Muraya
koenegii a rovnako spôsob prípravy mäsa alebo
zeleniny s pikantnou omáčkou, ktorá nemusí karí
korenie vôbec obsahovať. Koreniacu zmes karí
možno pripraviť z rôznych druhov korenia a v Indii
na to existuje mnoho receptov, dalo by sa pove
dať, že každá rodina má ten svoj. Žlťú farbu dodá
va karí práve kurkuma.
Podzemok z velhôr
Kurkuma zrejme pochádza z oblasti Biháru v se
verozápadnej Indii. Používali a používajú ju už od
dávna lekári, liečitelia aj obyčajní ľudia, nachádza
sa snáďv každej domácnosti.
O kurkume sa píše v dvoch starých spisoch ájur
vedy Sušrute a Čarake. Čaraka odporúča prášok
z kurkumy na kožné problémy vrátane lepry, aj
ako protijed. Kurkuma podľa tohto spisu čistí orga
nizmus. podporuje tvorbu mlieka a semena. V Suš
rute sa uvádza, že kurkuma zastavuje krvácanie
z nosa, je vhodná na očné choroby, na problémy
s močením a epilepsiu.
Z Indie pochádza väčšina svetovej produkcie kur
kumy a velká časť sa jej tam aj spotrebuje. Kurku
ma sa pridáva takmer do každého jedla, používa
sa viac čerstvá odnož ako sušená. V juhovýchod
nej Ázii je veľmi obľúbená žltá ryža, v ktorej je koko
sové mlieko, kurkuma adälšie korenie. Je príjemne
aromatická, má peknú farbu, podporuje trávenie,
má antiseptické účinky, pôsobí proti tvorbe hlienov
a čistí krv.
Stará kultúrna rastlina
Kurkuma dlhá (Curcuma longa L.) je trváca rastli
na s hlúzovitým článkovaným podzemkom a zhrub
nutými koreňmi. Z podzemku vyrastajú listy, ktoré
sú až 0,5 m dlhé, pred rozvinutím kornútkovite zvi
nuté a medzi nimi vyrastá priamy, asi 15 cm vy
soký stvol zakončený hustým klasom bledožltých
kvetov. Plodom je trojpuzdrová mnohosemenná
tobolka.
Liečivé látky sa získavajú z podzemku. Podzemky sa zbierajú, až keď rastlina odkvitne a stonka
začína vädnúť. Čerstvé podzemky kurkumy sú be
lavé. V ich pletive sa nachádzajú bunky oranžovej
farby obsahujúce silicu a žlté farbivo. Zozberané
podzemky sa rýchlo očistia, odrežú sa nadzemné
časti rastliny a vláknité korene a potom sa pod
zemky varia vo vode, kým nie sú tmavo žlté. Nako
niec sa nakrájajú a sušia na slnku.
Cenné látky v kurkume
Podzemok kurkumy obsahuje 30 - 40 % škrobu
a takmer 5 % silice, ktorá sa skladá prevažne z turmeronu a zingiberínu. Silica má antibakteriálne

a antivirózne účinky. Z farbív je pre kurtcumu charak
teristický kurkumín, ktorý dodáva koreniu peknú
žltú farbu. Uvoľňuje sa až pri varení. Je však rozpust
ný v tukoch a preto sa kurkuma používa k prifarbovaniu masla, tukov, syrov, cestovín, horčice atď.
Korenie, ktoré lieči
Kurkuma podporuje chuť do jedla, reguluje trá
venie a zlepšuje metabolizmus. Zvyšuje tvorbu
a vylučovanie žlče, priaznivo pôsobí pri ochoreniach
žlčových ciest a pečene, dokonca rozpúšťa niektoré
druhy žlčníkových kameňov. Má protibakteriálne
a protizápalové účinky, odporúča sa v prípade na
chladnutia alebo chrípky. Okrem toho je význam
ným antioxidantom, takže preventívne pôsobí proti
kardio-vaskulárnym ochoreniam a pod. Kurkuma
okrem toho zvyšuje účinky inzulínu.
V Indii odporúčajú kurkumu už/vaf vnútorne i v prí
pade bolesti. Čistí krv, priaznivo ovplyvňuje vylu
čovanie hlienov, podporuje močenie, pomáha telu
zvládnuť horúčku. Sčasti je účinná aj v prípade ma
larických horúčok. Podáva sa pri tehotenskej ne
voľnosti, zvracaní i hnačke. Je vhodným prostried
kom k vypudeniu parazitov. Pri bodnutí škorpiónom

sa v Indii doporučuje upražiť kurkumu na horúcich
uhlíkoch a dymu z nej vystaviť poškodené tkanivo.
V Ázii sa šťava z kurkumy lokálne aplikuje na opu
chy, rany, modriny a pohryznutia, pretože ťmí bo
lesť, čistí rany a podporuje ich hojenie. Tradične
bola y týchto oblastiach odporúčaná aj pri liečbe
lepry. Čerstvá šťava sa už/va pri ochoreniach hepa
titídy. Výluh z kurkumy podlá Ájurvedy hojí boľavé
a zapálené oči. Kurkuma taktiež priaznivo ovplyv
ňuje kvalitu pleti, preto sa vo velkej miere uplatňuje
v kozmetike.
V niektorých prípadoch sa kurkuma môže užívať
ako vnútorne, tak aj lokálne.
Potenciálne účinky na nezhubné nádory
Iba pre zaujímavosť uvedieme spôsob, akým sa
kurkuma v Ájurvede používa na liečbu niektorých
nezhubných nádorov. Sušené podzemky z kurku
my sa nechajú zuholnatieť a popol sa potom uloží
do tmavej, pevne uzatvorenej nádoby. V prípade
potreby sa trochu popola zmieša s vodou na hus
tú pastu. Tá sa tnkrát denne aplikuje na stred nádo
ru. Liečba trvá asi štyri dni. Potom sa stred nádoru
rozruší a objaví sa rana Do jej stredu sa vytlačí te
kutina zo zvyšnej časti nádoru vrátane hnisu. Pokiaľ
by sa nádor začal znovu tvoriť, líeä sa rovnakým
spôsobom. Predpokladá sa, že v priebehu liečby
sa vytvorí hnis a ten je vypudený von. Na vyhojerne
sa použije popol z kurkumy zmiešaný so sezamo
vým olejom, ktorý sa aplikuje dvakrát denne Pn
liečbe týmto spôsobom nie je údajne nutný chirur
gický zákrok, ale rozhodne nejde o príjemnú záleži
tosť a pokiaľ by to niekto chcel vyskúšať, tak jedine
pod lekárskym dohľadom.
S kurkumou opatrne
V prípade niektorých chorôb pečene a žalúdka
by sme kurkumu nemali vôbec užívať. Týka sa to
napríklad žltačky spôsobenej upchatím žlčovodu,
akútnych zápaloch pečene a žlčníka a pod.
Recept na karí korenia
Kurkuma je u nás známa hlavne ako zložka obľú
beného kari korenia. Recepty na toto korenie sa
prenášajú z pokolenia na pokolenie. Nezvyknú sa
zverejňovať a preto predkladáme čitatelbm jeden
zo známejších indických receptov karí korenia:
Karí korenie pre dobré trávenie
2 lyžičky sušenej kurkumy, 2 lyžičky kmínu, 2 ly
žičky anízu, 1 lyžička čierneho korenia, 1 lyžička
chilli, 1 lyžička sušeného zázvoru, Ví lyžičky kardamomu, Я lyžičky muškátového orecha,
lyžičky
fenyklu, M lyžičky koriandru, ü lyžičky semien hor
čice, % lyžičky hřebička.
Korenie podlä druhu nastrúhame, pomelieme ale
bo rozbčieme. Premiešame a uschováme v chlade
v tmavej nádobe
Súčasťou uvedeného receptu je aj spomínaný an
tioxidant kurkumín.
Venogupal Menon.
Ján Stano.
Marcela Koreňová

N A Š A U N I V E R Z I T A spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave • Vydáva Univerzita Komenského • Adresa: Šafárikovo nám č 6, 818 06 E>-atisa\B « T e l 59 2-í 4 i 1 ' í
• http://www uniba SK. položka Rektorát UK • Predseda redakčnej rady: doc JUDr Peter Kresák, CSc. prorektor UK Členovia RNDr Martin Beiluš. MFF UK. doc MUOr Манат |
Bernadič, CSc., LF UK. prof ThDr Juraj Bándy, EBF UK, ThUc Marián Gavenda, RKCMBF U K PhDr Anna Bujnová. CSc. FM U K doc PaedCr Roman Moravec CSc FT\$ Ж
doc. PhDr. Peter Ondrejkovič, PDF UK, prof. JUDr. Marian Posluch, CSc., PRAF UK, prof. MUDr. Štefan Straka. DrSc.. JLF UK, doc. RNDr Lubomír Tomáška C S c PFSiF V K
doc. RNDr Marián Bukovský, CSc., FAF UK, prof PhDr. Pavol Žigo, CSc . FIF UK • Zodpovedná redaktorka Mgr Ju'ina Hinnerova • Giaftcka up.a\a Г а " а :
•
Tlač: Polygrafické stredisko UK • Uzávierka 1 každého mesiaca

15

Študentským perom

Úbohé Slovensko
те známe,

že ľudia dnes

kJ čítajú menej ako kedysi.
Možno to majú na svedomí
nenávidené

čitateľské den

níky, ktoré v mnohých
vypestovali

odpor ku kni

hám. Nezanedbateľný

je

i fakt, že každá kniha niečo
stojí a rozhodne

nie málo.

Najprozaickejším

a určite aj

najpravdivejším

dôvodom je,

že ľuďom sa jednoducho
nechce alebo nemajú čas.

Najprv hokejisti, do ktorých
sme vkladali svoje nádeje,
vybuchli v Salt Lake City a potom
Horizont a BMG, do ktorých sme
vložili svoje úspory, skrachovali.
Všetko sa to začalo zápasom
Slovensko - Nemecko. Na vine
sú teda nemecki hokejisti. Keby
nám dovolili streliť gól, možno
dva, mohli sme v tú noc pokojne
spať. Zrodil sa ďalší neúspech
našich hokejistov, ktorý nega
tívne ovpyvnil celé Slovensko.
N a m i e s t o n e s p o k o j n ý c h fa
núšikov vítali smutných a dep
rimovaných hráčov po návrate
z olympiády čerstvo skra
chované nebankové inštitúcie

BMG a Horizont. Samozrejme,
už bez svojich konateľov.
Zbytočne sa pred zatvorenými
pobočkami tvorili zástupy nah
nevaných a oklamaných klientov.
A ako by to nestačilo o pár dni
prestali vyplácať svoje vklady
ďalšie nebankové spoločnosti
A G W a Sporoinvest, ktorý si
dokonca začal hľadať zahranič
ného investičného partnera
Konateľov BMG a Horizontu sice
Interpol zadržal v Chorvátsku, no
podľa všetkého budú stiháni na
slobode. Ich početni klienti už
svoje peniaze asi (určite) neu
vidia.
(pel)

Klišé, že v časoch internetu
nová generácia

radšej trávi

svoj voľný čas vysedávaním
pred počítačom,

tiež iste nie

je ďaleko do pravdy. Okrem
nezáujmu

o knihy sa objavu

je aj nový fenomén - ľudia
čítať a písať jednoducho
nevedia...

Podľa odhadov

UNESCO

žijú len vo

vyspelom

Nemecku

približne

tri až štyri milióny takzva
ných funkčných

analfabetov.

Títo ľudia sa základom
gramotnosti

síce naučili, ale

pre nedostatok
schopnosť

cvičenia

túto

stratili. Sú bez

mocní pri pohľade na plán
mesta, zúfajú, keď potrebujú

Jóóój, máme novú televíziu!
Prerodom televíznej stanice
Global pod taktovkou českého
podnikateľa a majiteľa T V Nova
Vladimíra Železného vznikla
nová
slovenská
komerčná
televízia
Pod názvom J O J
vstúpila na obrazovky divákov
v sobotu prvého marca 2002.
Heslom T V JOJ je veta „Nuda
na Slovensku konči." Premiérový
deň sa niesol v znamení hlavne]
spravodajskej relácie Noviny.
Podľa V. Železného bude ich
heslom „JOJ nekandiduje, JOJ
baví". Podľa prvých a druhých
odvysielaných novín sa zdá, ž e
redaktori vyplnia toto predsavza
tie do bodky. Diváci, modlite sa,
aby sa Teležurnál, aký sme ho
poznali z Globálu, nestal len piet
nou spomienkou.
Fraškou bola aj súťaž Miss
Universe Slovenskej republiky.

Dievčatá síce boli krásne, inte
ligentné a vzdelané, škoda len.
že organizátori nemysleli aj na
pohodu svojich kolegov - zá
stupcov médií a fotoreportérov
Smúti určite aj Eva Džodlová,
víťazka, ktorá sa z priestorov
Slovenského rozhlasu v Bratisla
v e nakoniec neodviezla na
novom Volkswagene Polo Kvôli
zadlženosti agentúry In ho
exekutorka nechala odtiahnuť
Neskôr sa veci vyjasnili.
Diváci, dosiaľ zvyknutí na Novu
a jej programy, nebudu určite
televíziou JOJ nadšení Staré
filmy, seriály, publicistické a
zábavné relácie z Novy zrejme
nepotešia verných divákov Novy.
Nič nové v najbližšom čase na
svojej televíznej obrazovke totiž
neuvidia.
Michaela Antašová

rýchlo vyhľadať dôležité
číslo v telefónnom

zozname.

Veľkú úlohu zohrávajú
samozrejme

rodičia - ak nie

sú pozitívnym

príkladom,

môže sa stať, že záujem
o knihy dieťa vôbec nepre
javí.

Výskumy

uvádzajú

alar

mujúce čísla: až 15 percent
detí mladších

ako desať

rokov nikdy nedržalo
v rukách knihu. Deti bez
pravidelného

a ustavičného

tréningu nemajú predpokla
dy zvládnuť
či písanie
žiakov

správne

čítanie

a až polovica

opúšťa základnú

školu bez toho, aby sa to
poriadne

naučila.
Dana CHUDÁ

AMERIKA PO 11. SEPTEMBRI
Cesta do Wáhingtonu bola zra
z u odlišná od predošlých. Bato
žinu stačilo kedysi položiť na
bežiaci pás a všetko bolo v po
riadku. Tentoraz mi kufor zobral a
otvoril priateľský Američan.
Skontroloval ho dokonale. Dlho
si prezeral fén na vlasy a
neustále sa ma pýtal, ako dlho
v štátoch ostanem. Nakoniec mi
povedal, ž e si kufor môžem
zavrieť. Išlo to dosť ťažko, po
prehliadke mi všetky vecí trčali
z kufra von. Nakoniec sa mi to
podarilo. Vybrala som sa teda
k bránam, ktoré viedli k lietad
lám. Bolo tam niekoľko brán pri
sebe, ktoré mali nápisy miest
z celého sveta. Iba jednu lemoval
dlhý rad. Rad na lietadlo do
Washingtonu.
Cestujúci musia totiž prejsť
mimoriadnymi bezpečnostnými
opatreniami, ktoré spomalili
vybavovanie Pomaly som sa
dostávala k letuškám a polícii,
prezerajúcej každého. Rad sa

delil na dva smery, ženský a
mužský. Do prehliadky boli
zahrnuté i topánky. Dala som si
dole kabát a tašky, ktoré prešli
cez rôntgenovú kontrolu. Policaj
tovi sa nezdali moje gombíky na
saku a niekoľkokrát ich preskú
mal. Nakoniec mi povedali, aby
som sa vyzula. Topánky boli
v poriadku. Inému cestujúcemu
dali topánky niekoľkokrát prejsť
na rôntgenovom páse. Z druhej
tašky mi vybrali nožničky z ma
nikúry. Letušky mi s profesionál
nym úsmevom oznámili, ž e si ich
môžem vyzdvihnúť, keď sa vrá
tim. Súhlasila som.
Prešla som konečne do miest
nosti, kde ostatní čakali na ná
stup do lietadla. Po chvíli som si
všimla arabskú rodinu, ktorá
osamotene sedela v rohu. Každý
sa im akosi vyhýbal a podozrivo
si ich prezeral Všetci si vydýchli
až po nástupe do lietadla
Veronika Hauswaldová

Tlkot srdca
parazitov
Mladé divadlá to na Sloven
sku nemajú ľahké. Dôkazom
toho je i osud študentov
VŠMU, ktorí pripravili pre
divákov konkurzné predstave
nie z autorskej dielne Maria
von Mayenberga.
Ako sa zrodila my&lienka na
prípravu tohto predstavenia?
Martin Náhalka (Multscher)
Paraziti j e názov hry mladého
nemeckého autora Maria von
Mayenburga Režisér Roman
Olekšák sa rozhodol pre túto
skvelú inscenáciu, čítal ju a aj
prekladal Kým si nevšimol, že
už j e to preložené (smiech) Je
n á m to blizke. my s m e boli
vlastne takí paraziti na internáte
(smiech).
Roman Olekšák (režisér) Je
to konkurzné predstavenie,
škola prispela len malou finanč
nou čiastkou, všetky prostriedky
sme si museli zháňať sami
Vytvorili sme ho bez pedago
gického dozoru, takže je to
vlastne čisto dobrovoľný projekt
a aj skúšať sme museli vo svo
jom voľnom čase
Milan Ondrik (Poter) Dúfa
me. ž e sa bude hrať a pa&r
Hrať?
Gabriela Csinová (Betsi)
Máme problém s priestormi na
skúšanie a hranie. Platiť prena
jatie si musíme sami a škola to
ešte schvaľuje, pretože j e to
predsa len predstavenie z vlas
tnej iniciativy a vôle.
O čom je príbeh tejto hry?
Milan: O problémoch dvoch
manželských párov, o viaznucej
komunikácii, o pocite viny a o
stiesnenosti. Paralyzovaný Ringo. o ktorého sa stará žena Betsi
a Petrik a tehotná Frederika,
ktorým krachuje vzťah.
Martin: Je tu ešte aj Multscher.
Zrazil Ringa autom a teraz mu
chce splatiť dlh tak, ž e sa plánu
j e spolu s ním zabiť.
Jeho
postava j e veľmi dôležitá pre
vývin udalosti, nadľahčuje vážnu
situáciu a celú tragédiu.
Milan Paraziti j e moderný
príbeh o ľudských vzťahoch, o
zneužívaní a o závislosti jed
ného na druhom. Táto téma má
čo povedať divákom všetkých
vekových kategórii
Roman: Chcem vyzdvihnúť
skvelú scénu, ktorá dokresľuje
celkovú stiesnenosť postáv a
pôvodnú hudbu vytvorenú len
pre toto predstavenie skupinou
Nylon Union Richarda Imricha,
ktorý kedysi pôsobil v This is
Kevin. Je vynikajúca, pripomína
tlkot srdca
Dorota Kráková

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

