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Na slávnostnom zhrom aždení akade
m ickej obce UK inauguroval rektor UK 
prof. F. Devínsky dekana novej Fakulty 
sociá lnych a ekonom ických vied UK 
prof. L. Kabáta.

K 10. výročiu vzniku Jazykového centra UK 
odovzdal prorektor UK prof. P. Mráz v za
stúpení rektora UK vyznamenania za prínos 
k vzniku a rozvoju Centra. Medzi ocenený
mi bola aj PhDr. A. Moravčíková, CSc.

Akademický senát UK uskutočnil dňa 20. novembra 2002 vofby 
kandidáta na rektora UK. V tajnom h lasovaní b o l v štvrtom kole  
zvolený za kandidáta na rektora UK doc. PhDr. F. Gahér, CSc., do
tera jší predseda AS UK. O phebehu volieb budeme akademickú 
obec UK informovat v osobitnom čísle NU.

Pri príležitosti Dňa študentstva bo li vynikajúci š tudenti Univerzity Kom enského odm enení Akadem ickou pochva lou  rektora UK za rok 2002.
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Z o b s a h u
•  Štart novej fakulty UK

•  Pred 10 rokmi vzniklo 
Jazykové centrum UK

•  Rektor UK odmenil vynikaniach študentov

•  Zmení sa aj u nás výučba biológie7

•  Jubileum Katedry žurnalistiky

•  Výstava umelcov -  farmaceutov

•  Kto obdržal Ceny Slovenskej spontefne7

•  K ubytovaniu študentov UK

•  Studenti o činnosti V klubu



Slávnostné otvorenie novej fakulty Univerzity Komenského

Noví univerzitn í profesori
Prezident SR R. Schuster vymenoval dňa 7. novembra 2002 štyridsať nových univerzitných 

profesorov slovenských a českých vysokých škôl. Medzi nimi je aj osem nových profesorov Uni
verzity Komenského.

1 prof. doc. Pavol Balgavý, CSc., na odbor: fyzika,Farmaceutická fakulta UK,
2. prof. ThDr. Július Filo, na odbor: evanjelická teológia, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK,
3. prof. RNDr. Dušan Kaniansky, DrSc., na odbor, analytická chémia, Prírodovedecká fakulta UK,
4. prof. PhDr. Milan Kips, CSc., na odbor: pedagogika, Fakulta telesnej výchovy a športu UK,
5. prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., na odbor: systematická filozofia, Pedagogická fakulta UK
6. prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., na odbor: chirurgia, Lekárska fakulta UK,
7. prof. RNDr. Vladimír Sucha, DrSc., na odbor: ložisková geológia, ekonomická geológia, Príro

dovedecká fakulta UK,
8. prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD., na odbor: teória vyučovania predmetov všeobecno

vzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii teória vyučovania predmetov na 1. stupni ZŠ, 
Pedagogická fakulta UK.

Srdečne blahoželáme!

Aula Univerzity Komenského bola dňa 18. no
vembra 2002 svedkom slávnostného zhro
m aždenia akadem ickej obce UK konaného  
na počesť inaugurácie novej, trinástej fakulty 
Univerzity Komenského -  Fakulty sociálnych 
a ekonomických vied, a jej prvého novozvo
leného dekana prof. Ing. Ladislava Kabáta, 
CSc. Inaugurácia sa uskutočnila v duchu historic
kých akadem ických zvyklostí, za účasti vedenia 
UK, dekanov fakúlt UK, pedagógov a š tudentov 
novej fakulty, ako aj členov akademickej obce UK 
a hostí.

V slávnostnom príhovore rektor UK prof. F. De
vínsky vyzdvihol význam te jto  h istoricke j chvíle, 
keď povedal: „Zrod novej fakulty žiadna univerzita 
nepokladala a ani dnes nepokladá za bežnú a ru
tinnú udalosť. Najmä na k lasických univerzitách, 
akou je  aj Univerzita Komenského, hrdiacich sa 
dlhoročnou tradíciou a širokou škálou študijných 
a vedeckých odborov, je  založenie novej fakulty 
výnimočným aktom, ku ktorému dochádza raz za 
viacero rokov, ba desaťročí. Je to však zároveň  
dôkazom toho, že aj stabilné, klasické univerzity 
dokážu byť flexibilné a reagovať na spoločenský 
vývoj nielen priebežným zriaďovaním nových štu
dijných odborov v rám ci už jestvujúcich fakúlt, ale 
tiež zavedením nového kom plexného uceleného  
štúdia, ktoré form uje ce lkom  nový p ro fil abso l
venta.“

Na úvod slávnostného aktu inaugurácie prevzal 
nový dekan zriaďujúcu listinu fakulty, ktorá ur
čuje jej základnú činnosť. Keď všetci v Aule po
vstali, spolu s dotykom ruky na žezlo rektora UK 
vyslovil sľub Spondeo ac polliceor  a následne 
mu rektor UK odovzdal dekanskú medailu, reťaz 
a vym enúvací dekrét.

Vo svojom vystúpení prof L. Kabát, dekan FSEV 
UK, poďakoval všetkým zainteresovaným akade
m ickým orgánom UK, vedeniam fakúlt a pracov
níkom UK, ktorí sa pričinili o úspešné kreovanie 
novej fakulty, osobitne rektorovi UK a vedeniu 
UK za preukázanú dôveru, podporu a pom oc 
A ako zdôraznil, ďalšia zodpovednosť za fungo
vanie fakulty, za je j budúce úspechy či neúspe
chy, je už v rukách jej novozvolených orgánov. 
V ďalšej časti predstavil študijné odbory fakulty, 
poukázal na význam prepojenia ekonom ického 
vzdelávania s po lito log ickou  a spo ločenskoved
nou prípravou a predložil niekolko myšlienok, 
ktoré by mali konkretizovať prácu fakulty v naj
b ližších m esiacoch a rokoch, osobitne v spojitos
ti s prípravou Slovenska na vstup do Európskej 
únie.

Po slávnostnom inauguračnom obrade sa usku
točnila imatrikulácia prvých študentov novej Fa
kulty sociálnych a ekonom ických vied UK.

m

Prof. Ing. Ladislav KABAT, CSc ,
13 10 1943 v Kozárovciach Po absdv

ako asistent a neskôr ako odborný asis

pobyt na University of Delaware, ktorého cieľom 
bolo štúdium výučbového systému PLATO. V roku 
1986 pôsobil ako hosťujúci profesor na Katedre 
štatistiky na University of Accra v Ghane. V roku 
1988 získal v rámci Fulbright programu miesto hos
ťujúceho profesora na University of Delaware v Ne- 
warku, kde v rokoch 1990 -  1995 opakovane pôsobil 
na oddelení operačného výskumu V roku 1992 viedol 
pracovný kolektív zástupcov českých a slovenských 
vysokých škôl a lowa State University, ktorý získal 
významnú grantovú podporu USAID na transfor
máciu systému vysokoškolského ekonomického 
vzdelávania.

V januári 1990 bol prof. L. Kabát zvolený za rek
tora Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre a túto 
funkciu vykonával dve funkčné obdobia, do roku 
1996. V tomto období aktívne participoval na čin
nosti Európskej rektorskej konferencie a Medziná
rodnej asociácie univerzít V rokoch 1996 -  1999 bol 
hosťujúcim profesorom na Cornell University, kde 
pripravil rozsiahly vzdelávací projekt v oblasti magis
terského ekonomického vzdelávania ako aj výskum
ný projekt v oblasti rozvoja vidieka

V roku 1996 prešiel úspešne medzinárodným vý 
bérovým konaním na miesto riaditeľa Štatistickej 
divízie Organizácie pre výživu a poľnohospodár
stvo OSN Počas pôsobenia vo FAO pracoval v šta
tistickej komisii OSN a zúčastňoval sa na činnosti jej 
regionálnych a subregionáinych štatistických štruk
túr v Afrike a Á z ii Angažoval sa predovšetkým v ob 
lasti organizácie, zberu a spracovania informácii 
v krajinách rozvojového sveta Aktívne vystupoval na 
odborných a profesionálnych akciách štatistických 
agentúr OSN. OECD i Eurostatu Pod jeho vedením 
participovala organizácia FAO na organizácii, spraco
vaní a prezentácii výsledkov prvého agrárneho a vi 
dieckeho cenzusu v Cíne v rokoch 1997 -  2000

Vo výskumnej a publikačnej činnosti sa prof Ka
bát v ostatných rokoch venuje predovšetkým prob 
lemalike regionálneho rozvoja agrárnej a vidieckej 
politike, jej komparatívnej analýze, analýze agrár
nych podporných a dotačných nástrojov a mecha 
mzmom ich uplatňovania V tejto oblasti partia poval 
aj na činnosti analytickej skupiny Svetovej banky, 
ktorá pripravovala ostatnú správu o konkurencie 
schopnosti a pripravenosti slovenského agrárneho 
rezortu na vstup do EÚ
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Desať rokov Jazykového centra UK
D ň a  11. n o v e m b ra  2 0 0 2  u b e h lo  p re s n e  d e s a ť  ro k o v  o d  s lá v n o s tn é h o  o tv o re n ia  J a z y k o v é h o  c e n tra  U n iv e rz ity  K o m e n s k é h o . 

T e n to  d á tu m  n e b o l v yb ra tý  n á h o d n e  -  J a zy k o v é  c e n tru m  vzn ik lo  v rá m c i s p o lu p rá c e  s U n iv e rz ito u  v h o la n d s k o m  m e s te  
G ro n in g e n , k to ré h o  p a tró n o m  je  sv. M a rtin . A  tak  svä tý  M a rtin , k to rý  m á  s vo j c h rá m  a j v B ra tis la v e , ro z h o d o l, o d  k to ré h o  d ň a  sa  
b u d e  o fic iá ln e  o d v íja ť  h is tó ria  C e n tra .

Tohto roku 11. novem ber pripadol na pondelok. Upršané počasie nič 
neubralo zo s lávnostnej atm osféry, ktorá v dopo ludňa jších  hodinách 
ovlád la  Rektorskú sieň UK, kde sa na počesť toho to  výročia  konalo 
slávnostné stretnutie za prítomnosti vedenia UK, zástupcov zahraničných 
partnerských univerzít, pracovníkov Jazykového centra UK a hostí. V za
stúpení rektora UK slávnostný prejav predniesol prorektor UK prof. MUDr. 
P. Mráz, DrSc., a odovzdal vysoké univerzitné vyznamenanie -  Zlaté me
daily UK Koosovi Gräperovi z Univerzity v G roningene a PhDr. Alžbete 
Moravčíkovej, CSc., riaditelke JC UK. Striebornú medailu UK obdržal Frans 
Geelen, riaditeľ Jazykového centra na Univerzite v Groningene, a Bron
zové medaily UK Richard Knight, riaditeľ Jazykového centra na Univerzite 
v Leeds a PhDr. Hedviga Dučáková, zástupkyňa riaditeľky JC UK Ďalším 
pracovníkom Univerzity a hosťom boli udelené Pamätné medaily UK a Ďa
kovné listy.

Riaditelka JC UK vo svojom prejave zhodnotila desaťročné pôsobenie 
tohto pracoviska z pedagogického, ako aj publikačného a vedeckovýs
kumného hľadiska. Vyzdvihla spoluprácu so zahraničnými partnermi, a to 
s Jazykovým centrom na Univerzite v Groningene a Jazykovým centrom 
na Univerzite v Leeds, ako aj s Britskou radou a G oetheho inštitútom  
v Bratislave. Poďakovala prítomným za pom oc a spoluprácu a zvlášť 
vyzdvihla podporu rektora UK prof. F. Devínskeho, ako aj celého vedenia 
UK. Osobitné slová vďaky patrili tiež učiteľom Centra a ostatným pracov
níkom, najmä zástupkyni pre pedagogické záležitosti Dr. Hedvige Du- 
čákovej. Pán Koos Gräper z Univerzity v Groningene, ktorý stál pri zrode 
JC UK, poukázal na plodnú, úspešnú a priateľskú spoluprácu, ktorá sa 
vdäka tom uto projektu rozvinula medzi našimi dvom a univerzitami. Túto 
skutočnosť vyzdvihol v svo jom  pozdravnom  liste tiež rektor Univerzity 
v Groningene prof. Frans Zwarts a prezident univerzitnej rady Dr. Simon 
Kuipers, ktorý, ako rektor Univerzity bol prítomný pri otvorení JC UK v ro
ku 1992.

Popoludní oslava výročia pokračovala pracovnou časťou na Laurinskej 
ulici, kde sa konala diskusia okolo  okrúhleho stola na tému Nové úlohy 
jazykových centier v zjednotenej Európe za účasti zástupcov niektorých 
katedier jazykov UK, STU a EU. S hlavným i príspevkam i vystúp ili pán 
Dick Knight, riaditeľ Jazykového centra na Univerzite v Leeds, pán Frans 
Geelen, riaditeľ Jazykového centra na Univerzite v Groningene, prof. PhDr. 
Eva Tandlichová, CSc., vedúca Katedry anglistiky a amerikanistiky na FiF 
UK a PhDr. Silvia Blašková, CSc., z Jazykového centra UK. Všetci účastníci 
si so záujmom vypočuli úvahy o nových úlohách a z nich vyplývajúcich 
problémoch, ako ich vidia naši zahraniční partneri a my sme našich hostí 
oboznámili s niektorými novými aspektm i výučby jazykov. V záverečnom 
príspevku dr. Silvia Blašková, členka užšieho výboru projektu Thematic 
Network Project 2 koordinovaného Freie univerzitou v Berlíne, predstavila 
prítomným výsledky riešenia troch sub-projektov TNP 2 a z nich vyplý
vajúce úlohy pre výučbu jazykov na vysokých školách. Diskusia sa ve
novala najmä otázkam kvality a náročnosti jazykovej prípravy budúcich 
študentov VŠ, postaveniu anglického jazyka, ako aj významu vyučovania 
a stupňa osvojenia dalších jazykov na pôde VŠ. V súvislosti s Boloňskou 
deklaráciou sa bude úloha jazykov nadälej rozširovať, a preto je dôležité, 
aby sa hovorilo o spolupráci jazykových katedier a odborných katedier 
pri tvorbe osnov, o špecifických odborných kompetenciách pri používaní 
cudzích jazykov a o dostupnosti učebných materiálov pre dištančné štú
dium a e-learning.

Z h is tó rie  J a z y k o v é h o  c e n tra  U K

Počiatky Jazykového centra UK siahajú do obdobia po novembri 1989, 
keď Univerzita Komenského nadväzovala a rozvíjala kontakty s mnohými 
európskymi a zámorskými univerzitami. Univerzita v Groningene nám po
núkla pom oc a spoluprácu pri zriadení jazykového laboratória pre výuč
bu cudzích jazykov celej univerzitnej komunity. Z pôvodnej myšlienky 
o zriadení jazykového laboratória sa neskôr zrodilo Jazykové centrum UK, 
keď Univerzita získala priestory na Laurinskej ulici a keď senát Univerzity 
v Groningene zistil, že vyčlenené finančné prostriedky budú stačiť aj na 
vybudovanie a zariadenie jazykového pracoviska. A ťak m odelom  nového 
pracoviska UK sa stalo Jazykové centrum na Univerzite v Groningene. 
Toto všetko sa mohlo uskutočniť vďaka zriadeniu Nadácie Jazykového 
centra UK v Bratislave, ktorá bola neskôr pretransformovaná na neinves
tičný fond a hlavne vdäka spojeném u úsiliu, efektívnej organizačnej práci 
a spolupráci oboch univerzít, reprezentovaných v tom to projekte pánmi 
Koosom Gräperom, Hanom Borgom  a Fransom Geelenom na holandskej 
strane a vtedajším rektor UK prof. J. Švecom a prorektorom UK prof. F. De
vínskym s kvestorkou UK Ing. Z. Dobríkovou, členm i správnej rady na
dácie, na našej strane.

To, že nové JC UK mohlo naplno začať pracovať hneď po svojom zria
dení, nebola náhoda. Jazyková a odborná príprava expertov -  JASPEX, 
ktorá sa nepretržite od roku 1974 uskutočňovala na UK ako samostatné 
postgraduálne štúd ium , sa stala jedným  z nosných program ov vďaka 
prechodu učiteľov Katedry JASPEX UK v januári 1993 na JC UK. Náš prvý 
kurz English for Congresses and Conferences sme pripravili pre učiteľov 
a vedeckých pracovníkov všetkých fakú lt a fakultnej nem ocnice. Naše 
aktivity i klientela sa postupne rozširovali a špecializovali. K angličtine, 
francúzštine, španielčine a nemčine pribudla taliančina, holandčina, čín
ština, japončina a slovenčina pre cudzincov. K Jazyku konferencií pribud
la Financial English, Business English, English Used in Media, English for 
Diplomats. Medzi našich klientov sa zaradili Národná banka Slovenska, 
Československá obchodná banka, Creditanstalt, Colná únia, Mazda, Sie
mens, Škofin a ďalšie. Kurzy na objednávku sm e tiež pripravili pre Úrad 
vlády SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Slovenský olympijský výbor 
i pre zástupcov zo všetkých ministerstiev.

Avšak jedným z najúspešnejších programov, ktorý ponúkame od roku 
1993, je jednoročný denný štátnicový kurz pre maturantov, ktorí neboli 
prijatí na vysokú školu a znova sa chcú uchádzať o prijatie Kurz. ktorý 
prebieha v jazyku anglickom  a nem eckom  v s iedm ich predm etoch, bol 
odsúhlasený Ministerstvom školstva SR, čím si naši „maturanti“ zachová
vajú štatút študenta.

Celkovo sme za desaf rokov odučili 355 kurzov pre 3 725 študentov, 
udelili 553 certifikátov jazykovej kompetencie a vysvedčení o záverečnej 
skúške JASPEX a 475 vysvedčení o všeobecnej štátnej jazykovej skúške

Okrem vyučovania sme sa tiež venovali publikačnej činnosti, zvyšova
niu odbornej kvalifikácie a zapojili sme sa do práce v mekolkých m edzi
národných projektoch. Inovovali sme učebné osnovy pre kurzy JASPEX 
a denný štátnicový kurz pre maturantov. Vytvorili sme mekolko interných 
odborných učebných materiálov vo forme príručiek pre konkrétne kurzy 
ako napr. Writing/Projects. English for Professional Communication. Vý
sledným produktom projektu Tempus/Phare European Integration -  Trai
ning for Civil Servants bola príručka Handbook on Professional Com 
munication for Euroclerks, ktorú sme dali k dispozícii každej katedre 
jazykov na našej univerzite. Tiež sme pre záujemcov o všeobecnú štátnu 
jazykovú skúšku z angličtiny vydali skriptá English Speaking Countries. 
Pri príležitosti 80. výročia Univerzity Komenského sme pre učiteľov cudzích 
jazykov zo všetkých katedier našej univerzity, ako aj pre hostí z STU zor
ganizovali tro jdňový sem inár na tém u W hat Can Language Centres Do 
fo r Language Learners, ktorý vied li D ick K night a Susan Kellerman z Ja
zykového centra na Univerzite v Leeds, s ktorým sme v apríli 1998 podpísali 
dohodu o spolupráci.

Spolupracujeme tiež s Goetheho inštitútom a Rakúskym inštitútom v Bra
tislave. V minulosti bola veľmi intenzívna naša spolupráca s British Council 
vďaka programu výučby odborného jazyka pre učiteľov angličtiny z ter- 
ciálnej oblasti. Naše intenzívne kontakty s Jazykovými centrami na Gro- 
ningenskej univerzite a v Leedsi umožnili viacerým našim učiteľom zúčastniť 
sa tu na krátkodobých študijných pobytoch a na odborných kurzoch. 
Najväčším prínosom našich kontaktov s Groningenskou univerzitou bol 
však program  vyučovania holandčiny a angličtiny, ktorý počas piatich 
rokov zabezpečovali ich absolventi v rámci povinnej pedagogickej praxe 
Tým sme sa stali jediným pracoviskom, ktoré ponúkalo holandčinu širo
kej verejnosti. V súčasnosti vďaka dohode s International Friendship Cul
tural Exchange Association v Tokiu už piaty rok takto ponúkame výučbu 
japončiny.

Naše profesionálne aktivity sa postupne zintemacionalizovali. Jazykové 
centrum UK sa stalo sídlom sekretariátu nadnárodnej Česko-Slovenske. 
asociácie učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách (CASAJC), ktorá 
v januári 2001 bola prijatá do Konfederácie univerzitných jazykových cen
tier (CercleS) so sekretariátom na University College Dublin v Irsku Tým 
sa aj rozšírili a upevnili naše kontakty s katedrami jazykov na vy soky ch 
školách nielen na Slovensku, ale aj v ČR Spoločne pracujeme na dvoch 
projektoch Rady Európy, a to na vzdelávacom  a certifikačnom  systeme 
UNIcert a na testovaní Európskeho jazykového portfolia

Jazykové centrum UK nechce stáf bokom  v procese vytvárania a for
movania európskeho občianstva, kde znalost m inimálne dvoch „velkých" 
jazykov a podľa m ožnosti ešte ovládanie aj „m enej rozšíreného" jazyka 
susednej krajiny, tvoria jeho podstatnú črtu. So zreteľom na nový európ
sky vzdelávací priestor chceme do ďalšieho desaťročia vstúpil s novými 
a inovovaným i jazykovým i p rogram am i i s novou kvalitou pnstupu vo 
výučbe jazykov.

Alžbeta Moravčikova
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F. DEVÍNSKY: Vy ste generácia, ktorá vie, čo znamená sloboda

Pri príležitosti Dňa studentstva prijal dňa 
18. novembra 2002 v Rektorskej sieni UK rek
tor UK prof. F. Devínsky vynikajúcich študentov 
Univerzity Komenského, aby im odovzdal Aka
demickú pochvalu rektora UK za rok 2002, 
najvyššie ocenenie, ktoré naša Alma mater ude
ľuje svojim študentom. Na udelenie pochvaly no
minovali dekani fakúlt tých študentov, ktorí počas 
svojho doterajšieho štúd ia dosiah li vyn ika júce 
študijné úspechy a svojim i výnim očným i znalos
ťami, schopnosťami a talentom sa stali známymi 
aj v zahraničí, resp. študentov, kton za svoj pnMad- 
ný čin či postoj si zaslúžia obdiv a úctu. Slávnost

né prijatie študentov sa konalo za účasti vedenia 
UK, dekanov fakúlt UK, ako i rodičov ocenených 
študentov.

V slávnostnom príhovore k študentom rektor 
UK prof. F. Devínsky vyzdvihol 17. november -  me
dzinárodný Deň Studentstva ako deň neodm ysli
teľne spojený s pojm om  slobody, slobody fyzic
kej i slobody ducha a ideí, slobody konania, ako 
jednej z najvzácnejších hodnôt ľudského života, 
ktorú si treba ctiť a chrániť. „Sloboda nie je  samo- 
zrejmostou, nie je  nezrušiteľná a nemusí byt' daná 
navždy. Bol by som preto rád, aby ste s i slobodu  
vážili, aby ste ju  vnímali ako dar predchádzajúcich

generácii, ako vzácny dar aj vašich rodičov a cítili 
zodpovednosť za je j uchovanie. To, že vynikáte vo 
svojom  štud ijnom  odbore, n ie je  iba zásluha va
šich schopností a talentu, ale aj toho, že študujete 
na škole, ktorá s i c tí idey s lobody a demokracie  
a ktorá právom považuje vzdelanie za základ slo
b ody“. uviedol rektor UK.

Na záver s lávnostnú atm osféru podu jatia  d o 
p ln ilo  vystúpenie  univerzitného kom orného vo- 
kálno-inštrumentálneho súboru Camerata Come- 
niana Bratislavensis so skladbami stredovekých 
m ajstrov.

Akademická pochvala rektora UK za rok 2002 bola udelená týmto študentom:

L e k á rs k a  fa k u lta  UK:
Jana ĎURFINOVÁ. študentka 5. ročníka
S prácou Klinické prejavy celiakálnej choroby u detí na II. detskej klinike 

LF UK sa stala víťazkou na fakultnej konferencii Š tudentskej vedeckej 
a odbornej činnosti. Svoj voľný čas venuje vo veľkej miere kontaktu s det
skými pacientmi na II. Detskej klinike. Patrí k vynikajúcim  študentom.

Zuzana ZELENSKÁ, študentka 6. ročníka
Aktívne sa zapojila do organizovania medzinárodnej výmeny študentov 

v rámci programov Socrates a Erasmus a pobytov zahraničných študentov 
na LF UK. Počas doterajšieho štúdia dosahuje študijný priemer 1,00.

J e s s e n io v a  le k á rs k a  fa k u lta  U K  v M a rtin e :
Kamil BIRINGER, študent 6. ročníka
S prácami Vplyv acidifikácie pažeráka na citlivosť kašľového reflexu pa

cientov s gastroezofageálnou refluxnou chorobou  a Infekcia a predčasný  
pôrod  úspešne reprezentoval fakultu i univerzitu na XXIII. Š tudentskej ve
deckej konferencii v Martine i na m edzinárodných študentských konferen
ciách v Českej republike.

Michal ODERMARSKÝ študent 5. ročníka
Je riešiteľom vedeckej práce s názvom Psychologické aspekty Mariánov

ho syndrómu, ktorú prezentoval na XXIII. Š tudentskej vedeckej konferencii 
JLF UK v Martine. Aktívne pracuje v rámci m im oškolských aktivít v Martin
skom klube medikov, v Asociácii slovenských študentov medicíny a v Me
dzinárodnej federácii asociácií študentov medicíny.

Jozef DRAGAŠEK, študent 6. ročníka
V júli tohoto roku poskytol bezodkladnú prvú pom oc žene, ktorá v dô 

sledku srdcového zlyhania bola v bezprostrednom  ohrození života a zdra
via. Úspešnou kardiopulm onálnou resuscitáciou preukázal nielen odborné 
schopnosti, ale tiež angažovaný postoj voči životu a zdraviu človeka.

F a rm a c e u tic k á  fa k u lta  U K:
Milan FABRICI, študent 5. ročníka
Už tretí rok spolupracuje s vedeckým tím om  Ústavu biochém ie a gene

tiky živočíchov SAV. Svojou prácou prispel k ob jasneniu m echanizm u 
rezistencie na tiobenzotiazolový antimykotický substrát, na ktorého základe 
sa podarilo zlepšiť antim ykotický účinok terbinafinu na kvasinkové m ikro
organizmy. Vedecké výsledky sú pripravené na publikovanie.

Michal CHOTÁR, študent 5. ročníka
S vedeckou prácou Biotechnológia vo farmácii reprezentoval univerzitu 

i fakultu na XXIII. Kongrese EPSA v Uppsale vo Švédsku. Dva roky spolu
pracuje so SAV v oblasti molekulárnej b iológie, prednáša na odborných 
podujatiach World Health Organization.

P rá v n ic k á  fa k u lta  UK:
Andrej GLÉZL, študent 4. ročníka
Je úspešným reprezentantom UK a PraF UK na národných i medziná 

rodných súťažiach v parlamentnom debatovaní, o.i na najprestížnejšom 
univerzitnom debatnom turnaji na svete Oxford Union Debating Com 
petition Založil a od r 2001 vedie Debatnú spoločnosť Právnickej fakulty 
ktorá svojou činnosfou vytvára podm ienky pre rozvoj debatovama medzi 
študentmi celej univerzity a pripravuje nových reprezentantov UK na pre
stížne medzinárodné súťaže.

Anton MARTVON, študent 4 ročníka
Aktívne sa zúčastňuje na medzinárodných konferenciách a seminároch 

a spolupracuje pri ich organizovaní na pôde Univerzity Komenského, pô 
sobí i v Dozornej rade Európskeho združenia študentov práva Ako aktívny 
člen Akademického senátu PraF UK i ako člen Discipimárnei kom isie de
kana sa ftodieľa na rozvoji študijného program u a reforme študijného po
riadku fakulty

F ilo z o fic k á  fa k u lta  UK:
Marek ADAMOV študent 5 ročníka
Inicioval vznik známeho a úspešného občianskeho združenia Truc sphen 

que, ktoré vedie a projektovo manažuje Aktivity združenia zahŕňajú pro
jekty a vzdelávacie aktivity v umeleckej i sociálnej oblasti. Takisto úspešne 
vedie žilinské tvorivé centrum Ateliér, zamerané na workshopy a tvorivé 
d ie lne rôznych výtvarných techník, ale aj hudby, d ivadla a tanca. A bso l
voval niekolko domácich i zahraničných stáží a w orkshopov a je tiež pub
likačné činný.

Barbora MEČIAROVÁ, študentka 3. ročníka
Druhým miestom v slavistickej sekcii sa úspešne zapojila do Študentskej 

vedeckej odbornej konferencie. S príspevkom Odborné názvoslovie chemic
kých prvkov a ich zlúčenín v slovenčine a bulharčine  reprezentovala UK 
a FiF UK na medzinárodnej balkanistickej konferencii v Brne. Participuje aj 
na m edzinárodnom grantovom projekte Balkanistika v Českej a Slovenské/ 
republike, podporovanom Vzdelávacou nadáciou Jana Husa v Brne

P ríro d o v e d e c k á  fa k u lta  UK:
Ján ČVENGROŠ, študent 5. ročníka
Počas celého štúdia dosahuje výborné študijné výsledky a aktívne sa 

zapája do výskumu v oblasti organickej chémie. Výsledky svojej práce viac
krát úspešne prezentoval na Študentskej vedeckej odbornej konferencii 
v rámci fakulty i na celoštátnej úrovni. Počas svojho pobytu v Bazileji vo 
Švajčiarsku pracoval na syntetizácii nových organ ických zlúčenín a o p ti
malizácii jej podm ienok. Je spoluautorom  viacerých odborných publikácií
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Peter KOSA, študent 5. ročníka
Je jedným z najtalentovanejších študentov fakulty. Svojou nesmiernou 

pracovitosťou dospel už počas š túd ia  k cenným  vedeckým  výsledkom  
v rámci výskumnej práce na vedeckom  projekte v oblasti biochémie. Ako 
spolurealízátor a spoluautor ich pub likova l aj v zahraničnom  časopise 
Current Genetics. Na fakultnej študentskej vedeckej odbornej konferencii 
sa umiestnil na prvom mieste.

F a k u lta  m a te m a tik y , fy z ik y  a in fo rm a tik y  U K:
Juraj FEDOR, študent 5. ročníka
Aktívne sa zapojil do vedeckovýskum nej činnosti v rámci fakulty i v Inšti

túte iónovej fyziky na univerzite v rakúskom Innsbrucku. V súčasnosti sa 
venuje výpočtom  metastabilných rozpadov molekúl pod vedením hosťujú
ceho profesora Tilmanna Marka. Výsledky vedeckej práce publikoval ako 
spoluautor v časopise Journal o f Physics B  Zúčastnil sa niekolkých medzi
národných konferencií.

Andrej HALABICA. študent 5. ročníka
V rámci spolupráce fakulty s Elektrotechnickým ústavom SAV sa orientuje 

na štúdium vlastnosti magnetorezistívnych materiálov a prípravu tunelových 
spojov. Je autorom , resp. spoluautorom  štyroch odborných príspevkov, 
publikovaných aj v jednom z najprestížnejších fyzikálnych časopisov Applied  
Physics Letters. Zúčastnil sa dvoch m edzinárodných konferencií vo Fran
cúzsku a írsku, na ktorých úspešne prezentoval vedecké výsledky z oblasti 
magnetorezistívnych materiálov.

R ím s k o k a to líc k a  c y r i lo m e to d s k á  b o h o s lo v e c k á  fa k u lta  UK:
Ing. Miloš GABALA, študent 4. ročníka
Študuje na Teologickom  inštitúte pri Kňazskom seminári v Nitre a výraz

nou mierou sa podieľa na vydávaní časopisu Gorazd. Je jeho redaktorom 
a aktívnym prispievateľom, časop is sa jeho zásluhou vyprofiloval na vysokú 
úroveň.

Pavol GOLDBERGER, študent 6. ročníka
Je veľmi aktívny v práci s mládežou. Významne sa podieľa na organizo

vaní letných táborov so zameraním na prípravu budúceho povolania. Je 
autorom a realizátorom viacerých programov prezentácie a propagácie štú
dia teológie.

E v a n je lic k á  b o h o s lo v e c k á  fa k u lta  UK:
Martin BUDAJ, študent 5. ročníka
Vedeckým výskumom v oblasti náboženských a etických dôsledkov vie

ry v reinkarnáciu sa snaží poukázať na ich negatíva v praktickom živote. 
Vdaka svojim technickým  i jazykovým schopnostiam  absolvoval ročný štu
dijný pobyt na univerzite v Múnsteri, kde pôsobil ako vedecký asistent. 

Dávid BENKA, študent 5. ročníka
Využívajúc svoje výborné jazykové znalosti časť š túd ia  absolvuje na 

Teologickej fakulte Univerzity v Túbingene. V rámci vedeckého výskumu sa 
zaoberá problem atikou mystéria tremendum a mystéria fascinans v Novej 
zmluve, pričom vychádza z diela nem eckého systematického teológa a re- 
ligiomstu Rudolfa Otta.

F a k u lta  m a n a g e m e n tu  UK:
Hana POTOCKÁ, študentka 5. ročníka
Dosahuje vynika júce štud ijné  výsledky. V rámci program u Socrates 

absolvovala študijný pobyt na Wirtschaftsuniversität Wien v Rakúsku, kde 
úspešne reprezentovala UK i FM UK. Na fakultnej študentskej vedeckej 
odbornej konferencii sa umiestnila na druhom mieste a postúpila do ŠVOČ 
na medzinárodnej úrovni.

Peter SIMKO, študent 5. ročníka
Je študentom s vynikajúcim i študijným i výsledkami a zodpovedným  prí

stupom k práci. V rámci program u Socrates reprezentoval UK a FM UK na 
študijnom pobyte na Univerzite v belgickom  Gente a v rámci projektu Leo
nardo da Vinci absolvoval päťmesačnú odbornú prax v nemeckej firme 
Amphenol-Tuchel, ktorá jeho pôsobenie ocenila ako prínos.

Problémy výučby biológie 
na amerických univerzitách: 

Špecifický, alebn všeobecný problém?
Predstavte si prírodovedca 17. storočia pozerajúceho sa do Leeuwen- 

hoekovho m ikroskopu na dovtedy neznámy svet m ikróbov. V prvej 
chvíli m usel byť fascinovaný variab ilitou ž ivota  na m ikroskop icke j 
úrovni. Zároveň však stál pred otázkou: „Ako budem schopný toto 
všetko študovat a pochop it7" Takto začína Steve Mirsky svoju exkur
ziu do súčasnej p regraduálnej výučby b io lóg ie  v septem brovom  
bulletine Howard Hughes Medical Institute (HHMI), jednej z najprestíž
nejších biom edicinskych inštitúcií podporujúcich vedu a vzdelávanie 

Dnešní vysokoškolskí učitelia b io lógie majú rovnaký problém ako 
pôvodný naturalista: inform ačný boom  prepína kuriku lá  študentov 
b io lógie a učitelia stoja pred dilem ou, ako tento problém riešiť, „ Sú
časná biológia naberá informácie geometrickým radom “, hovorí Peter 
J. Bruns, viceprezident HHMI pre granty a špeciálne programy. „O d  
objavenia štruktúry DNA Watsonom a Crickom po  sekvenovan.e ľud
ského genómu ubehlo púhych 50 rokov. Okrem toho je  moderná  
biológia plná chémie, matematiky, fyziky a informatiky“.

Štruktúra pregraduálnych kurzov b io lógie  sa však zmenila len mi
nimálne. Jednou z c iest riešenia je, že sa stretne skupina  zaintere
sovaných a rozhodne sa kurikulum zmeniť. Napríklad pred 4 rokmi 
postihla takáto revolúcia kurz virológie na veterinárnej fakulte Comei 
University. V podstate došlo k úplnej substitúcii starého kurzu novým 
„ Tradičným prístupom  bola sum arizácia charakteristík a spôsobu  
replikácie všetkých vírusov. Urobili sme kurz viac interdisciplinárnym, 
využijúc niektoré virusy ako príklady vyzdvihujúce všeobecné princípy 
m olekulárnej virológie a interakcie  živočíšnych, rastlinných a bakte
riálnych vírusov s ich hostiteľmi", vysvetľuje Gary Whitaker, ktorý sa na 
zmenách priamo podieľal.

Všeobecným trendom  odľahčenia pregraduálnych kurzov biologie 
je elim inácia kurzov, ktoré sú viac, či menej len prehľadom živočíš
nych a rastlinných druhov „ Presun dôrazu z tradičných „prehfadových'  
kurzov k bunkovým, molekulárnym a biochem ickým  témam je  skutoč
ne masívny,'  hovorí Gabriela Wienhausen, vedúca HHMI Undergra
duate Science Enrichment Program na University of California v San 
Diegu. Pravdaže sa treba vyvarovat prechodu z jedného extrému do 
extrému druhého: nahradenia „zberateľov druhov“ „zberateľmi mole
kúl", bez schopnosti vidieť veci v kontexte 

Prirodzenou potrebou vo výučbe modernej b iológie je interdiscipli
nárne vzdelávanie umožňujúce orientáciu v novovznikajúcich oblas
tiach ako sú genomika, proteom ika a bioinformatika. Na to, aby boli 
študenti schopní pracovat v týchto oblastiach a chápat problematiku 
od skladania proteínov po štatistické analýzy v epidem iológii, potre
bujú okrem biologického aj matematické a informatické vzdelanie. Na 
niektorých univerzitách už vznikli kurzy, na ktorých sú nástroje vyššej 
matematiky využívané na riešenie bio logických problémov.

K názoru, že infúzia matematiky, fyziky a počítačovej vedy do pregra
duálnych kurikúi je nevyhnutná, dosprela aj komisia National Research 
Council (NRC), ktorá mala za úlohu zhodnotit pregraduálne vzdelá
vanie b io lógov. Kom isiou pub likovaná štúd ia  zdôrazňuje význam 
interdisciplinárnej výučby nevyhnutnej na prípravu študentov pre no
vú éru v biológii. „Spôsob, akým je  uskutočňovaná súčasná veda, je  
dram aticky odlišný o d  situácie p red  20 -  30 rokm i", hovorí Lubert 
Stryer, neurobio lóg na Stanford University v Kalifornii a predseda 
komisie NRC. „Na druhej strane sa spôsob je j vyučovania zmenii len 
veľmi málo, dokonca aj na najlepších vzdelávacích inštitúciách". Táto 
aktivita vzn ikla  na podnet dvoch šp ičkových am erických inštitúcii. 
National Institutes of Health (NIH) a HHMI ako reakcia na znižovanie 
počtu m ladých bio lógov m otivovaných a adekvátne pripravených pre 
súčasný b io log ický výskum . Hoci súčasna b io lóg ia  sa podstatnou 
mierou opiera o počítačové m odelovanie a informačné technológie 
pregraduálne kurzy biológie a učebnice sú preplnené faktami, z kto
rých majú ich čitatelia často zmätok. Jednoznačným  záverom je ne
vyhnutnosť systematickej zm eny v prístupe k výučbe pregraduaine.. 
biológie.

Ci sa tento problém týka výhradne amenckých univerzít, alebo ma 
všeobecnejšiu platnosť, Stryerova kom isia neskúmala Posúdenie ak
tuálnosti týchto problém ov pre našu Univerzitu je na priamo zaintere
sovaných pedagógoch a študentoch

Podľa Mirsky S (2002). Cum culum  Congestion. Howard Hughes 
Medical Institute Bulletin (September): S-9: a Poweil. K (2002) 

Universities urged to  get with IT for bio logy. Nature 419: 102
spracoval L. Tomaška
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Je to takmer na neuverenie: aj taký, na univerzitnej pôde neveľmi tradičný študijný smer, akým nepochybne novinárstvo je  si pripomína už 
polstoročie jestvovania.

Päťdesiatiny Katedry žurnalistiky
S lovenské  vyso koško lské  š tú d iu m  žu rna lis tiky  vzn ik lo  v ro ku  1952 

v konkré tne j sp o lo č e n s k o -p o litic k e j s ituác ii. Na p ro fil š tú d ia  v jeh o  
začia tkoch však pôsob ili aj m ožnosti F ilozoficke j faku lty  UK, kde vzn ik
lo. Obísť sa neda jú  ani trad íc ie  s love n ské ho  novinárstva , k to ré  sa 
vyvíja lo  p redsa  len od lišne, a ko  v p rie m yse ln e  vysp e lých  š tá to ch  či 
národoch, ktoré nem useli bojovať o  svoju identitu  či p riam o existenciu. 
Preto napr. pohľad na novinárstvo  ako odn o ž  č i súčasť um eleckej lite
ra túry p retrváva l pom e rn e  d lho .

Prví uč ite lia  dnešne j Katedry žu rna lis tiky  FiF UK b o li zväčša  a b so l
venti iných  o db o ro v , k to rí pri p ro filo va n í nov iná rs tva  svo ju  p ô vo d n ú  
špec ia lizác iu  nezapre li. Aj p re to  sa  napr. d e jin y  nov iná rs tva  pon ím ali 
p red o vše tkým  ako  súčasť literá rne j h is tó rie . Tá to , v tedy zre jm e ne
vyhnutnosť, ovp lyvnila  nazeranie na žurna listiku  pozitívne i negatívne: 
na jedne j strane sa chápa la  ako tvo rba  (a vo  výučbe sa  zdôrazňova la  
je j tvo řivost), na  d ruhe j s trane  sa tým  s tráca la  je j špec ifickosť.

O bra t nastal v šesťdesiatych rokoch . Súvisel s p ríchodom  nebohého  
p ro fesora  M ieroslava H ysku, k to rý  vyšie l z k las icke j n em ecke j novi- 
novedy a v če sko -s lo ve nsko m  p ro s tre d í p rvý nasto lil p rob lé m  š p e c i
ficko s ti nov inárstva , resp. je h o  s p o lo č n ý c h  i d ife re n čn ých  č rt s um e
lecko u  č i ve d e c k o u  lite ra tú ro u . V p ria zn ive j s p o lo č e n s k o -p o lit ic k e j 
situácii, keď  sa da li če rpať p o d n e ty  zo  zahran ič ia . M. F lysko a jeh o  
na jb ližš í sp o lu p raco vn íc i p o lo ž ili zá k la d y  učen ia  o  nov iná rs tve  ako  
šp ec ificke j č innos ti, č o  sa  p re jav ilo  poz itívne  na  ko n ce p c ii v y s o k o 
ško lského  vzdelávania  nov iná rov . Z  u čeb n ých  p lá n o v  sa pos tu pn e  
o dstrán ili p redm ety , k to ré  so  žu rna lis tiko u  b e zp ro s tre d ne  nesúvise li. 
V še tky  ku rzy  z b lízkych  d is c ip lín  sa  za ča li d ô s le d n e  a p lik o v a ť na 
n o v in á rs tvo , na  č o  sm e aj d n e s  p rá v o m  hrd í. A  n a p o k o n  h is to r ic k é  
d isc ip líny  presta li v š tu d ijn o m  p ro g ra m e  dom inovať. Tým  sa na  našej 
ško le  po prvý raz, aj keď  aspoň  nepriam o, nasto lil p rob lém , k to rý nás 
zrejm e vždy bude  zaujímať: čo  vše tko  z histórie, teó rie  a praxe žu rna
listiky by m al náš abso lvent ovládať, ale aj v akom  pom ere a vzťahu.

O b d o b ie  o d  invázie  21. a ug u s ta  1968 d o  17. n ove m b ra  1989 bo lo  
v cele j h is tórii ka ted ry  na jde fo rm ova n e jš ie . S p ô sob o va la  to  ce lková  
s ituác ia  v sp o lo čn o s ti. N ov iná r sa  považova l za  p o litic k é h o  p ra co v 
níka a ka tedra  m a la  práve  v to m to  d u c h u  pôsob iť. S ku to čn osť na 
šťastie nebo la  až ta ká  jed n o s tra nn á , č o  o. i. m o žno  dokázať ú lohou  
väčš iny  n ov iná rov  v tzv. zam atove j revo lúc ii.

N ovem ber 1989 zam era l našu p ozo rn o sť na d o v te d y  nepoznané  
ú lohy, V podstate  išlo o fun dam entá ln u  p restavbu  v tedy  jed ine j 
našej novinárskej vysokej ško ly, aby  v teórii, h istórii a praxi p ri
pravovala čo na jlep šie  po slucháčo v na prácu v dem okratických  
m édiách suverénn eh o  a p lu ra lis tickéh o  S lovenska.

V prvej e tape to h to  procesu sa zo  š tud ijného  p rog ram u  vylúčili p red 
m ety b ezp ros tredne  zviazané s ide o ló g io u . To, sam ozre jm e, nes ta č i
lo. M uselo  ísť o  p res tavbu  a n esko rš iu  ino vá c iu  vše tkých  p rednášok, 
sem inárov a cvičení.

V yp u s te n ím  n ie k to rý c h  p re d m e to v  sa  n a ru š ila  s ta tik a  u č e b n é h o  
p rog ra m u . Ak sa m ala  d o ň  vrátiť, m useli sa  zaviesť kurzy, k to ré  si 
vyžiada li nové sp o lo če n ské  p o tre b y  (napr. m ed iá ln y  m anažm ent, 
Pub lic  R elations, využívan ie  p o č íta čo vých  databáz, p ráca  na in te rne 
te  a pod .) Ani to  však p rob lé m  nerieš ilo  ce lkom . B o lo  treba  p res ta 
vovať ce lkovú  ko n ce p c iu  u če b n é h o  p rog ra m u .

Neraz sm e sa m use li vrátiť k zá k la d n ým  o tázkam , k to ré  sm e si, há
dam , zodpoveda li raz navždy. Na jedne j strane sm e univerzitnou ško 
lou, na strane  d ruh e j naši abso lven ti o dch á d za jú  p red o vše tkým  do  
nov iná rske j praxe. U niverzitné  vzde lávan ie  novinárov však nikdy  
nebu de m ôcť byť len, či p revažn e  praktic is tické . N azdávam  sa, že 
zdan livý  p ro tik la d  m edz i zväčša  te o re tickým  vzdelávaním  a p raxou 
je  na S lovensku  p re to  ta ký  os trý , že u n ive rz itná  výu čba  nem á za tia ľ 
pendan t v  inak o rie n to va ne j výučbe . Po B ra tis lave  sa žu rna lis tika  na 
S love n sku  u p la tn ila  na  u n iv e rz itá c h  v N itre , T rnave  (tam  d o k o n c a  
vzn ikla  fakulta), Banskej Bystrici a aj v Prešove a R užom berku, ale stá
le nám  ch ýba jú  ško ly  m e d iá ln ych  sp o lo čn os tí, o d b o ro v ý c h  združení, 
akadém ie  a pod .

Ak na jedne j s trane  nech ce m e  význam  praxe preceňovať, nem ie 
n im e ju  ani podceňovať. U rč ite  však n em ien im e  o ds tú p iť od  praxe 
na  p ô d e  ka te d ry  a s n aš im i uč ite ľm i. In ým  p ro b lé m o m  sú naše  o b 
m edzené  te ch n ické  m ožnos ti. Bez oh ľadu  na  to , aby  som  za ten to  
s tav  v in il ko h o k o ľv e k , v id í sa  m i, že  p rax  by  sa  p re d sa  len väčšm i 
m o h la  zaujím ať o  „s v o je “ ško ls tvo .

Súčasťou nášho  u čeb n é ho  p lánu  sú  ku rzy  z teó rie , h is tó rie  a pra
xe. Časť na jpočetnejše j skup iny  p redm etov (teoretických) sa nekončí 
žu rna lis tikou  a zachádza  d o  m asove j ko m un iká c ie . Kurzy z h is tórie  
sm e v p o ro vn a n í s m in u lo s ťo u  vý ra zne  z re d u k o v a li a v s ú ča sn o s ti 
ich vyče rpáva jú  d e jiny  s lovenske j a d e jin y  sve tove j žu rna lis tiky .

Aj o tázku  un ive rzá lnosti č i šp ec ia lizác ie  nášho  š tú d ia  sm e si vy 
riešili. Prvé dva ročníky š túd ia  sú univerzálne, naši študenti sa špec ia 
lizujú od  tre tieho ročníka jednak podľa dvoch  skupín  m édií (pnntovych 
a e le k tro n ických ) a jed n a k  pod ľa  o dve tv í n ov iná rske j p ráce 

Popri jed n o od b o rovo m  š túd iu  sm e roky profilova li m agiste rskú  žu r
nalistiku v spojen í s ďalším o db o ro m  (po lito lóg iou , filozofiou, pedago 
g ikou, m oderným i filo lóg iam i a pod). O d ško lského  roka 1999 -  2000 
však ta ké to  d v o jo d b o ro vé  š tú d iu m  na F ilozo ficke j faku lte  UK ne 
jestvu je . S úvisí to  so  zaveden ím  k re d ito vé h o  systém u, k to rý  by m al 
um ožn iť n ie len  väzby m edzi je d n o tliv ým i šp ec ia lizác iam i na te| istei 
ško le , ale aj m edzi ško lam i v š iršom  p ries to re  

Zá k lad o m  nášho  š tu d ijn é ho  p ro g ra m u  b ud e  aj v b lízkej b ud ú cn os ti 
jed noodbo rová  m agisterská žurnalistika v rozsahu 10 sem estrov Tým  
by sa uvoľn ila  ces ta  ku  vzn iku  tro jro č n é h o  baka lá rskeh o  š túd ia  kto  
ré by nám  m ohlo  pom ôcť vyriešil už spom ínaný rozpor m edzi preváž 
ne te o re tickým  ch a ra k te ro m  š tú d ia  na ka ted re  a p o tre ba m i praxe. 
Baka lá rska  verz ia  by to tiž  zákon ite  neb o la  o rie n to va ná  až tak te o re 
ticky , ako  m ag is te rská . S tým  však súv is í aj o tá zka  väz ieb  m edzi b a 
ka lá rskym  a m ag is te rským  š tú d io m . V elké ú lohy nás čaka jú  v d ok to - 
ra nd sko m  š túd iu , k to ré  sa o tvo rilo  v ro ku  1996, ked  sm e nap o ko n  
získa li pre s lovenskú  žu rna lis tiku  na un ive rz itách  ak red itác iu . Práve 
tá to  fo rm a  š tú d ia  by m a la  KŽ FiF UK p o m ô cť vo  výchove  vě d e cko 
pedagog ického  „d o ra s tu “ . S účasná sk ladba  vedecko -pedagog ických  
hodností na katedre nie je zlá. Žiaľ, vekové zloženie p rofesorov a č ias
to čn e  aj d o c e n to v  nie je d ob ré , čo  nem á  na  sve do m í len m inu losť, 
a le aj, č i p redovše tkým , p rítom nosť, k to rá  v y so ko ško lské h o  p e d a g ó 
ga  nedoceňu je .

V e d ecko -p ed a g og ické  p raco v isko  si ťažko p redstav iť bez p u b lik a č 
nej č innos ti. Po s p o lo če n ských  zm e ná ch  v n ove m b ri 1989 sm e vy 
dali, resp. vydám e (včítane rukop isov  už odovzdaných  do  tlače) vyše 
päťdesiat učebných  textov. Pokia ľ poznám e situáciu  na žurna lis tických 
ško lá ch  v tra n s fo rm u jú c ich  sa k ra jinách , je  to  ro zho d n e  najv iac. P ô 
vodným  p ub likác iá m  venu jem e  p ozo rn o sť na jm ä preto , leb o  viem e, 
že bez n ich  nem ôže  vzn iknúť d o b rá  ško la . Uviesť treba  aj vedecký 
zborn ík Žurnalistika, z k to rého  sm e po  novem bri 1989 vydali päf dvo j
čísel.

Na o bm e d ze no m  pries to re  so tva  m o žno  posky tn ú ť p o d ro b ne jš iu  
in fo rm á c iu  o  m n oh o s tra n ne j aktiv ite  päťdes ia tročne j K atedry žu rna
lis tiky FiF UK vo  vše tkých oblastiach. Ale hádam  aj tých to  n ieko lko  in 
fo rm ác ií a úvah dalo  aspoň  č iastkovú  predstavu o  ceste, k to rou  prešla.

Každá ka ted ra  sú však p red o vše tkým  ľudia. P reto by som  aj z to h 
to  m iesta  vzdal ho ld  vše tkým  81 p raco vn íko m , k to rí kedy na Katedre 
žu rna lis tiky  FiF UK pôsob ili, a lebo  p ôsob ia . N ajm ä je j zak ladate ľov i 
a d lh o ro čn é m u  vedúcem u , n eza budnu te ľném u  „baťkov i" p ro f. D a li
bo ro v i M. Krnovi, ale aj da lším , d ne s  už nebohým , prof. V lad im írov i 
K lim ešovi, prof. JU D r. M ieros lavovi H ýskovi, CSc.. doc. Ing Ivanovi 
Tom ašovov i, C Sc., d oc . PhDr. E m ilov i K adnárovi, CSc., d oc . PhDr. 
V lad im írov i H o linov i a Ing. Karo lovi D louhém u . R ovnako  m i nedá  ne
spom e n ú ť naš ich  sú časn ých  i n iekda jš ích  e m eritn ých  učiteľov: prof. 
JUDr. Ľudovíta Jacza, CSc., doc. Jozefa W eisera, CSc., doc. JUDr. Ľu
boša Šefčáka, CSc., doc. PhDr Petra Baláža, CSc., doc  PhDr Borisa 
D roppu , CSc., PhDr. Zuzanu  D uha jovú , C Sc. a PhDr. Ju ra ja  Vereša. 

V še tkým  m enovaným  i nem e n o van ým  pa trí o n o  hv iezdoslavovské: 
Česť Vašej statočnej práci na poli K atedry  žurna lis tiky  F ilozo 

fickej faku lty  U niverzity  K om enského!
Prof. PhDr. Juraj Vojtek, CSc.
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Pri príležitosti 50. výročia založenia Farmaceutickej fakulty UK boli v m esiaci októbri a novembri inštalované v Čitárni FaF UK tri výstavy: d v e ^ s ta v y  
výtvarných die l farmaceutov -  maliarov a výstava fotografií dlhoročného zamestnanca fakulty. Kedže sa výstavy stretli s velkym záujmom stude - 
tov, pedagógov a zamestnancov fakulty, radi by sme našich umelcov predstavili aj akademickej obci UK. _______________

Výstavy k výročiu fakulty

Miroslav Vórós sa narodil 6. marca 1957 v Šali, 
v roku 1982 absolvoval odbor klinická farmácia na 
FaF UK a v roku 1985 získal titul doktora farmá
cie. V súčasnosti je majiteľom lekárne „Na nábre
ží“ v Nových Zámkoch.

Výtvarné vzdelanie získal M. Vórós u akade
mického maliara doc. Rolanda Hanusa. Venuje sa 
najmä akvarelu a verejnosti sa prezentoval sa
m ostatným i výstavam i v Šali, Štúrove, Nových 
Zámkoch, Bratislave a v Bojniciach.

M. Vórósa možno charakterizovat ako maliara 
slovenského juhu. Predovšetkým mu učarovala 
príroda úrodného a rovinatého Ž itného ostrova 
s množstvom malebných zátiší a scenérií, ktoré sa 
umelec snaží zachytif v dynam ike času. Možno 
povedať, že Vórósovo farebné videnie je orig iná l
ne, výstižné a realistické a popritom  jednoduché.

Velkej obľube sa vždy tešili jeho m iniatúrne 
oleje, v ktorých dokazuje skutočné majstrovstvo. 
Tém y z c iest po Toskánsku a juhu Francúzska, 
motívy Kráľovej pri Šali, Nových Zámkov, kde žije 
a pracuje, oblasť Bajču medzi Komárnom a No
vým i Zám kam i, m otívy rieky Váh a poľnohospo
dárske majere zobrazil jem ne, až fo togra ficky 
a farebne veľmi citlivo, pohľadom skutočne orig i
nálnym a preňho špecifickým. Ako sám hovorí -  
krajina, príroda a okolitý  svet je pre neho nevy
čerpateľným zdrojom  inšpirácie.

*  *  *

Ján Štrba sa narodil 3. júna  1952 v S loven
skom Grobe. V roku 1971 maturoval na SPŠE 
v Bratislave, teraz je zamestnaný ako technik na 
FaF UK a žije v Pezinku. Fotografu je  od roku 
1974, výstav sa zúčastňuje od roku 1976. Absol
voval štvorročné dialkové štúdium fotografie, je 
členom Zväzu slovenských fotografov a lektorom 
pre fotografiu, členom  Fotoklubu Q v Bratislave. 
Jeho fotografie sú publikované vo fotografických

časop isoch a v knihách, je autorom  tiež v iace
rých farebných pohľadníc.

Od roku 1979 mal šesf sam ostatných výstav 
v Bratislave, Pezinku, Mosonmagyaróvári (Maďar
sko) a v Mladej Boleslavi (ČR). Je tiež spoluau
torom knižky „Pezinok Bigbeat town“ a pripravuje 
vydanie monografie „Nejaký vzdialený deň“ .

Za svoje práce získal viacero celoštátnych oce
není.

„Ján Štrba je  svojráznou postavou v slovenskej 
fotografii, jedným  z mála autorov, ktorí zostávajú 
stále samými sebou  zaznamenávajúc prosté oka
mihy života ľudí vo chvíľach vzájomného kontaktu 
snímaného so snímajúcim ... Pokojne pokračuje 
vo fotografovaní ľudí okolo seba, s ktorými sa 
rozpráva, obracajúc k nim svoju láskavú tvár a vy
voláva v nich tú odozvu, v ktorej sa prejavujú vo 
svojej prostej jedinečnosti. Vzniká tým prívetivé 
svedectvo o lepších stránkach ľudí, preniknuté 
vierou a dobrou vôľou ... Láskyplná prostota sa 
javí mnohým ako prežitok, ale ak je pôvodná a ne
narušená, ako u Štrbu, je tým východiskom, kto
ré umožňuje prežiť búrky nevôle a nepredajnosti, 
i nenávisti. Utvrdzuje nás v tom, že ľudia môžu 
napriek všetkém u spolu vychádzať Štrba to 
svojím d ie lom  dokazuje, a tým v dnešnej dobe 
prináša stále aktuálne a potrebné posolstvo“ . Tý
m ito slovam i charakterizoval V ladimír Vorobjov, 
nestor slovenskej fotografie a vysokoškolský pe
dagóg, fotografie Štrbových „Ľudí“

•  •  •

Zdenek Bugáň sa narodil 24. apríla 1957 
v Čadci. V rakoch  1972 -  1976 študoval na SZŠ 
v Banskej Bystrici, od roku 1976 na Farmaceutic
kej fakulte UK v Bratislave (odbor technologická 
farmácia). V rokoch 1977 -  1981 absolvoval súk
romné výtvarné štúdium v ateliéri akademického 
maliara Jozefa Bubáka v Bratislave, v roku 1981 
získal Cenu rektora UK a profesný titul doktor 
farmácie. V období rokov 1983 -  1985 študoval 
opäť na FaF UK odbor všeobecná farmácia, v ro
ku 1984 vykonal I. atestáciu v odbore lekáren- 
stvo, v roku 1985 sa stal členom  Slovenského 
fondu výtvarných um elcov v Bratislave -  odbor 
voľná grafika, v roku 1989 členom Zväzu sloven
ských výtvarných um elcov v Bratislave. V roku
1984 vydali v Dánsku monografiu o jeho grafickej 
práci s textom  dr. V ilém a Stránského, od roku
1985 ilustračne spolupracuje s vydavateľstvami 
Osveta, Martin a Slovenský spisovateľ, Bratisla
va, od roku 1992 spolupracuje so súkromnými 
vydavateľstvam i grafiky a b ib lio fílie  v Belgicku, 
Čechách a Flolandsku, venuje sa kresbe, malbe, 
voľnej a užitej grafike a knižnej ilustrácii. Od roku 
1982 žije v Ružomberku a pracuje v lekárni v Lip
tovských Sliačoch. Počnúc rokom 1981 mal 37 sa
mostatných výstav napr. v Čechách, vo Fínsku, 
v Rusku, Litve, Poľsku, Japonsku, USA, Belgicku 
či Dánsku.

Ocenenia a medaily získal v Poľsku, USA, Kó
rei, Kanade a v ČR. Zúčastnil sa asi na 130 ko
lektívnych výstavách grafiky v Argentíne. Anglicku, 
Slovinsku, Taliansku, Francúzsku, Flolandsku, 
USA, na Novom Zélande, v Austrálii, Litve, Estón
sku a v dalších krajinách.

D lhoročný Bugáňov priateľ, ko lega -  básnik, 
lekárnik v Strakoniciach PharmDr. Jiří Staněk 
takto charakterizoval jeho tvorbu: „ Obrazy a gra
fika Zdenka Bugáňa nesú v sebe pečať autorovho 
exaktného farmaceutického vzdelania. Bipolarita 
otvárania sa a hľadania odpovede na základné 
otázky zmyslu ľudskej existencie je vyjadrená v na
chádzaní kľúčových symbolov, ktoré v hutnej skrat
ke zachytávajú Bugáňovu zastávku na nekoneč
nej púti, pretože si je  vedom ý nem ožnosti nájst 
definitívne a konečné riešenie. Hľadanie je  zárukou

neustáleho vývoja a premeny výtvarného rukopisu, 
ktorý smeruje stále viac ku geometrickej abstrak
cii, k priamym a neozdobným líniám, oprostujúc sa 
od surrealistických východísk ku kosmogénnemu 
zobrazeniu času, ktorý -  chápaný ako neka -  uná
ša lodičku našich životov".

Na Prešovskej univerzite p>od vedením grafika, 
ak. maliara Petra Kocáka, vznikla dip lom ová prá
ca Vladimíra Zozuliča: „Zdenek Bugáň, život a die
lo, exlibris“ . Citujeme z nej: „Úvodné obdobie, kto
ré už možno ponímat ako samostatný, obsahovo 
kompaktný celok, sa začína u Bugáňa na vysokej 
škole a vrcholí v roku 1988. Sú to snivé a fanta
zijné diela, ktoré prechádzajú do dialógu, dialógu 
človeka s človekom respektíve jeho jednotlivých 
segmentov -  hlavy a zvyšku trupu, rúk, nôh, dialó
gu človeka so zvieraťom .

Absurdný, miestami až drastický dojem pomá
hajú vyvolávať deformácie ako dominantný výra
zový prostriedok. Koncom 80. rokov a začiatkom  
90. rokov upúšťa od dialógu človeka s človekom  
a prechádza do kontaktu človeka s prírodou. Člo
vek ako dominanta diela zostáva, je  však dop l
nený prírodným motívom. V rokoch 1992 -  1993 
prechádza ku kontaktu človeka s jeho vnútorným 
svetom, s mystickými kultúrami. Zobrazuje opus
tené torzá, torzá bez hláv, torzá kráľov, opustené 
katedrály, labyrinty . . .P o  tomto zhniba dvojroč
nom obdob í nastáva u autora značný obrat. Ob
sahová stránka zostáva nezmenená, grafiku a kres
bu však nahrádza malba. Pre lepšie precítenie  
samotného aktu maľovania dokonca na dva roky 
zanecháva akúkoľvek grafickú tvorbu. Vracia sa 
k nej až koncom  roka 1997, kedy sa začína aj 
jeho  doteraz posledný článok tvorby, ktorý sa ne
sie v duchu existencie človeka ako súčasti ves- 
míru. Celé jeho dielo  ye nesporne obrazovou ilus
tráciou psycho lógie , v ktore j autor veľmi citlivo  
a pritom  v n iektorých sférach až tragicky, č i d rs
ným spôsobom  rozohral hru človeka s ľudským  
vnútrom “.

Autor d ip lom ovky požiadal o názor na Bugaňo- 
vu tvorbu aj Josa van Waterschoota. redaktora 
vydavateľstva Exlibriswereld z Holandska a exper
ta na európske grafické umenie. „M am  záľubu 
v surrea listickom  umení. A keď  sme videli yeho 
grafiky, bo li sme ohúrení úžasnou sférou jeho  
tlačí. Neskôr, v roku 1992. som napísal článok 
o jeho práci, kde som hovonl o  /ehe „grafických  
piesňach, pretože pre nás je  ako Orfeus, spieva
jú c i svoye mystérie ... A jedným  slovom môžem  
povedať, že jeho dielo je  plné m ysténľ.

A my. viac či menej ovplyvnení citátmi spome
nutých odborníkov na výtvarne umenie, celkom 
isto môžeme konštatoval, že PharmDr Zdene*. 
Bugaň ie nepochybne výnim očnou osobnosťou 
slovenskej farmácie.

Ludmila Ozabalova
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Vedecká konferencia k životnému jubileu 
jazykovedca J. Kačaiu

V tomto roku sa význam ný slovenský ja 
zykovedec, slovakista, univerzitný profesor 
a vedúci Katedry slovenského jazyka PdF UK 
v Bratislave PhDr. Ján Kačala, DrSc., dožil 
v plnom fyzickom zdraví a v dobrej duševnej 
pohode 65 rokov. Pri tejto príležitosti zorgani
zovala koncom júna 2002 Katedra SJ PdF UK 
vedecký seminár o vedeckovýskumnej, vedec- 
ko-organizačnej, popularizačnej a pedagogic
kej práci jubilanta, na ktorom sa zúčastnili pra
covníci katedry a fakulty, pracovníci FiF UK i FiF 
Prešovskej univerzity, ako i zástupcovia Jazyko
vedného ústavu L. Štúra SAV.

Na začiatku konferencie pozdravil jubilu júceho 
jazykovedca dekan PdF UK prof. M. Zelina a odo
vzdal mu Striebornú medailu za vedeckovýskum 
nú a pedagogickú činnosť na fakulte.

G. Gotthardová vo svojom vystúpení upriamila 
pozornosť na tri monografické práce J. Kačaiu, 
ktoré predstavujú osobitný, nový pohľad na syn
tax jednak so zreteľom na jej č iastkové javy -  
vymedzenie doplnku v slovenčine a problematiku 
slovesa a sémantickej štruktúry vety, a jednak na 
syntax ako kom plexný systém slovenského ja 
zyka.

Iniciátor tohto vedeckého sem inára a koord i
nátor jeho odbornej časti V. Blanár vo svojom 
referáte zhodnotil štyridsaťročnú neobyčajne roz
siahlu prácu J. Kačaiu v jazykovede, ktorou patrí 
medzi najproduktívnejších slovenských lingvistov. 
Jeho vedeckú produkciu predstavuje 6 samostat
ných knižných monografií, okolo  300 pôvodných

vedeckých prác uverejnených vo vedeckých ča
sopisoch a zborníkoch doma i v zahraničí, spolu
autorstvo na 7 knižných prácach a na 8 vedec- 
ko-popularizačných publikáciách a učebniciach, 
vyše 400 odborných a vedecko-popularizačných 
príspevkov a do 100 recenzií, správ a príležitost
ných príspevkov.

M. Pisárčiková, pracovníčka JÚ L. Štúra SAV, 
pozdravila  svo jho bývalého ko legu a spolupra
covníka príspevkom, ktorého cieľom bolo pred
staviť J. Kačaiu ako lexikológa, lexikografa i ako 
rozhodujúcu autoritu pri kodifikovaní súčasných 
kodifikačných jazykovedných diel.

A. Rollerová z bohatej vedeckovýskumnej čin
nosti J. Kačaiu načrtla hlavné zam erania jeho 
doterajšej výskumnej a pedagogickej práce so 
zreteľom  na m orfo log ickú  stránku skúm aných 
javov. Podrobnejšie sledovala niektoré myšlien
ky priamo súvisiace s témou jej dizertačnej prá
ce Diferenciácia substantiv mužského rodu podľa 
kategórie  životnosti, pri ktorej je prof. J. Kačala 
jej konzultantom.

J. Porubcová vo svojom  príspevku hovorila 
o učebnicových textoch a jazykovedných prácach 
jubilanta, ktoré sa viažu k štúdiu v ZŠ a na VŠ 
a ktoré používajú v každodennej práci odborní 
pracovníci, redaktori, učitelia, žiaci, rodičia a širšia 
kultúrna verejnosť.

Svoje rozsiahle matenálové vedomosti vie J Ka
čala využívať aj pri objasňovaní problematických 
javov z každodennej jazykovej skúsenosti. Na 
jeho angažovanosť v otázkach pestovania jazy
kovej kultúry vo verejnom živote, v jazykovej po

litike a v jazykovom zákonodárstvo poukázala vo 
svojom vystúpení A Osifová 

A. Pavlásková sa vo svojom referáte venovala 
publikácii J. Kačaiu Kultúrne rozmery jazyka z kto
rej pripom enu la  eseje dotýka júce sa viacerých 
základných zistení o podstate a spoločenskom 
fungovaní jazyka i aktuálnych otázok o našej ja
zykovej kultúre a jazykovej politike 

V poslednom vystúpení T Oravec pnblíiil účast
níkom štúdie J Kačaiu, v ktorých je pod jeho 
drobnohľadom diachróma národného jazyka, a to 
najma téma Bernolákovho a Štúrovho kodifikač
ného činu. a p rob lem atika  novších dejín nášho 
spisovného jazyka 

Texty prednesených príspevkov a referátov vyj
dú v osobitnom čísle zborníka PdF UK PhiloJogia

Ladislav Korbuly, Katedra SJ PdF UK

Ceny Slovenskej sporiteľne 2002
Už po tretí raz sa toho roku udeľovali ceny za najlepšie dip lomové práce študijného zamerania „Ekonom ická a finančná matematika (EFM)" na Fakulte 

matematiky, fyziky a informatiky UK. Prvý raz, v roku 2000, nám na ceny poskytla prostriedky americká vládna nadácia U.S. Agency for International 
Development, vlani a tento rok to už bola Slovenská sporiteľňa, a.s.

Študijné zameranie „Ekonom ická a finančná matematika“ na FMFI UK 
je pomerne mladé, náročné štúdium m oderného strihu, ktoré kom binuje 
hlboký matematický základ s teoretickou ekonóm iou a kvantitatívnymi 
financiami. Jeho prví absolventi končili v roku 1999, takže tohoroční ab
solventi sú štvrtými v poradí.

Na návrh poroty, ktorou bola ako obvykle obhajobná komisia, dekan 
FMFI UK udelil 6 cien:

1. cenu získali Ján Ďuraš za prácu Maximum entropy econometrics 
(vedúci M. Grendár, Matematický ústav SAV) a Miroslav Kotov za prácu 
Modely všeobecnej ekonomickej rovnováhy (vedúci V. Páleník, Ústav slo
venskej a svetovej ekonom iky SAV);

2. cenu získal Lubomír Schmidt za prácu Model špekulatívnych me
nových útokov (vedúci A. Černý, London School o f Economics);

3. cenu získali Mária Alexová za prácu Dvojfaktorové m odely derivátov 
úrokových m ier so stochastickou volatilitou  (vedúci D. Ševčovič, FMFI 
UK), Andrea Borčinová za prácu Analýza citlivosti ekonom iky na špe
kulačné tlaky (vedúci A. Zlacký, ING) a Michal Orlovský za prácu Aukcie  
a aukčný mechanizmus (vedúca E. Šikudová, FMFI UK).

A teraz aspoň stručne k obsahu víťazných prác.
Ekonómia sa od prírodných vied líši okrem iného aj tým, že sa v nej 

fažko robia experimenty. O to  dôležitejšie sú prognózy, aké bude maf to- 
ktoré hospodárske opatren ie následky. Od dôb  starého Ríma, keď sa 
budúcnosť predpovedala z útrob obetovaných zvierat, sme predsa len 
ďalej -  pokúšam e sa zapojiť m atem atiku a vyčítať budúcnosť z m ate
matického modelu, zostaveného z historických dát.

Krajiny, ktoré dlhý čas bežia podľa viac-menej rovnakých regulí, ich 
majú spravidla dosť. Ale čo rozvojové krajiny, ktoré dáta vôbec nemajú, 
alebo tranzitívne krajiny, ktorých staršie dáta sa vďaka zmenám v sys
téme nedajú použiť?

Pre tieto účely vyvinuli nadnárodné organizácie (MMF, Svetová banka) 
„Com putable general equilibrium “ (CGE) modely, na ktorých vytvorenie 
vystačia štatistické dáta o tokoch medzi výrobným i odvetviami, obyvateľ
stvom, verejným sektorom a zahraničím, teda tzv. SAM (Social Accounting

Matrix) m atica z jedného roku. Vytvorenie m odelu a jeho použitie na 
prognózu efektov nejakého zásahu do ekonom iky však vedie cez zložité 
optimalizačné výpočty.

O CGE modelovaní a SAM maticiach sú práce, ktoré dostali prvú cenu 
M. Kotov ako prvý na Slovensku vytvoril funkčný CGE model a použil ho 
na prognózu vplyvu investícií do oblasti životného prostredia, ktoré si vy
žiada náš vstup do EÚ.

A čo, ak nie sú všetky úda]e pre SAM maticu k dispozícii? To zasa rieši 
práca J. Ďuraša: doplní sa tak, aby bol uspokojený prírodný zákon maxi
ma entropie.

Schmidtova práca je z oblasti verejných financií. Riešením optim alizač
ného problému menového špekulanta sa snaží určiť, ako sa bude počas 
menovej krízy správať. Netreba to  brať ako návod na špekulovanie -  
skôr tak, že súpera treba poznať. O m enových krízach je aj práca
A. Borčinovej, ale z iného pohľadu, ony sú totiž iba v menšej miere die
lom špekulantov. H istória hovorí, že krízu predchádzali úkazy, z ktorých 
bolo možné ju očakávať. Diplomantka analyzovala nový. tzv signálny 
prístup, a odskúšala ho na kríze Európskeho m enového systému v ro
koch 1992 -  1993.

Aká je budúcnosť, to zaujíma aj investorov do cenných papierov Aby 
sa mohli rozhodnúť, radi by vedeli, ako sa budú vyvíjať úrokové miery Už 
roky sa za tým  účelom  vyvíjajú m atem aticky náročné m etódy Bude 
A lexovej dvojfaktorová m etóda lepšia, ako doterajšie? To ukáže budúc
nosť

Živou témou súčasnej ekonom ickej teórie sú trhové mechanizmy pri 
asym etrickej inform ácii. Ako m odel slúžia aukcie, v ktorých účastníci 
vedia, kolko im je dražená vec hodná, ale vypisovateľ to nevie Pri Orlov- 
ského dip lom ovke porota ocenila eleganciu, s ktorou zhrnul roztrieštené 
publikácie o probléme.

Porota mala ťažkú úlohu, lebo bolo z čoho vyberať a musela sa zmieril 
s tým , že nemohla odmeniť všetky práce, ktoré by si to zaslúžili. To sú 
však starosti príjemné, veríme, že vďaka pom oci Slovenskej sporitelne ich 
budeme mat aj o rok.

Pavel Brunovský
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T ý ž d e ň  k o n c ilu  na S lo v e n s k u

40 rokov od otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu
J e d n o u  z  n a jd ô le ž ite jš íc h  u d a lo s t í d v a d s ia te h o  s to ro č ia  a n a jv ý z n a m n e jš o u  v h is tó rii K a to líc k e j c irkv i b o l D ru h ý  v atikán sky  

k o n c il.

Druhý vatikánsky koncil otvoril 11. októbra 1962 v Chráme sv. Petra pá
pež Ján XXIII. za účasti 2 540 koncilových otcov z celého sveta, 48 pozo
rovateľov z iných kresťanských cirkví, ako i ďalších početných účastníkov. 
Z vtedajšej Československej republiky sa koncilu zúčastnil apoštolský ad
m inistrá tor b iskup Eduard Nécsey z N itry a apoštolský adm in istrá tor 
trnavský biskup Ambróz Lazík. Z českých diecéz to bol neskorší kardinál 
František Tomášek a Eduard Oliva, kapitulný vikár v  Litoméŕiciach.

Po smrti pápeža Jána XXIII. (3. 6. 1963) pokračoval v koncile pápež Pa
vol VI. Koncil bol ukončený 8. 12. 1965.

Na koncile bolo akreditovaných vyše tritis íc  novinárov z celého sveta.
Koncil prijatím štyroch konštitúcií, deviatich dekrétov a troch deklarácií 

dal jasne najavo, aká bude orientácia Cirkvi v súčasnom svete, čo sú jej 
priority a akým spôsobom  bude pokračovať v ďalšej činnosti tak na pôde 
Cirkvi, ako aj vo vzťahu k vonkajšiemu svetu.

Význam Druhého vatikánskeho koncilu zdôraznil rímsky kardinál Rober
to Tucci, SJ, známy ako organizátor ciest pápeža, ktorý doslova povedal: 
„Koncil ukázal celému svetu, že v Cirkvi vládne velká sloboda diskusie a že 
dochádza k takmer jednohlasným záverom. Skutočnosť, že všetci účastníci 
podpísali koncilové dokumenty, demonštruje schopnosť hľadieť potrebám  
dnešnej doby priamo do očí."

Koncil skutočne priniesol velké otvorenie sa náboženskej slobode, po
ložil základy pre pokroky v ekum enizm e predovšetkým tým, že prekonal 
dôvody rozdelenia, ktoré už neplatia. Cirkev sa otvorila pre dialóg s inými 
náboženstvami, ale aj s tými, ktorí sú od kresťanstva vzdialení.

Naša vlasť a Cirkev v dobe prípravy Druhého vatikánskeho koncilu, jeho 
otvorenia, priebehu i ukončenia, ako aj počas nasledujúcich rokov bola 
v zóne Východného bloku. Nebolo preto mnohokrát možné o koncile in
formovať, písať, vydávať jeho dokumenty, aby sa mohli uviesť do života Na
priek všetkým problémom liturgická obnova na Slovensku prebehla dosť 
plynulo, najmä čo sa týka vydania liturgických kníh v slovenskom jazyku. 
Slovensko patrilo medzi prvé národy, ktoré sa mohli nimi prezentovať krátko 
po skončení koncilu.

Pri príležitosti 40. výročia otvorenia koncilu CMBF UK v Bratislave 
v spolupráci s redakciou Duchovného pastiera organizovala Týždeň 
konc ilu  na S lovensku  pod patronátom apoštolského nuncia arcibiskupa 
Mons. Henryka J. Nowackeho, veľkého kancelára fakulty a rc ib iskupa -  
metropolitu Mons. Jána Sokola a arcibiskupa -  m etropolitu Mons. Alojza 
Tkáča.

V týždni od 11. do 18. októbra 2002  sa na všetkých pedagogických 
pracoviskách Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK 
(Bratislava, Nitra, Badín, Spišské Podhradie, Košice) a tiež na Gréckoka
tolíckej fakulte PU v Prešove realizovali početné prednášky k problema
tike Druhého vatikánskeho koncilu a jeho aplikácie na Slovensku. Na kon
ferencii sa zúčastnili študenti, pedagógovia, ako aj široká verejnosť. Pri 
tejto príležitosti vyšiel v redakcii Duchovného pastiera rozsiahly zborník 
s rovnomenným názvom Týždeň koncilu na Slovensku 1 1 .-1 8 . 10. 2002

Viliam Judák

Aká je situácia v ubytovaní študentov UK v tomto akademickom roku?
Celkovo o ubytovanie k 31. 10. 2002, kedy boli 

aktualizované údaje, žiadalo 9480 slobodných štu
dentov UK v Bratislave a 732 v Martine Okrem 
toho žiadosti o ubytovanie si podalo aj 44 štu
dentských manželských párov (+  6 detské lôžka) 
a 146 mladých zamestnancov UK, ako aj 23 man
želských párov mladých zamestnancov UK. O uby
tovanie žiadali aj dälšie subjekty v celkovom počte 
380 miest (lektori, stážisti FiF UK, zdravotníci, ÚMV 
PraF UK, EBF UK, TJ Slávia UK, spevácky zbor 
Comenius, mimoškolská činnosť, AISEC, Sokra
tes), Univerzita Komenského poskytla ubytovanie 
aj 281 študentom VŠMU.

Z celkového počtu žiadateľov UK nebolo m ož
né vyhovieť 1 432 s lobodným  študentom  UK. 
v dôsledku čoho si študenti hľadali iný spôsob 
ubytovania (v Bratislave 10,7 %). Reálne neubyto
vaných žiadateľov zostalo 421, z ktorých si už nie 
všetci uplatňujú nárok na ubytovanie v ŠD.

Rozdielna situácia v porovnaní s minulým ro
kom je v ŠD L  Štúra. Ešte stále je tu velký pohyb 
v ubytovávaní a objavil sa aj nový fenomén -  štu
denti sa z ubytovania odhlasujú. Jedným  z dô 
vodov je ekonomický faktor -  študenti bývajúci 
v kratších vzd ia lenostiach od Bratislavy, chcú 
cestovať denne dom ov a radšej znášajú nákla

dy na dopravu, ako náklady na ubytovanie a stra
vovanie v ŠD Ďalší študenti odchádzajú na 
štud ijné pobyty do zahraničia, čo sa odráža na 
migrácii študentov v ŠD. N iektorým  študentom  
nevyhovuje aj úroveň poskytovaných ubytovacích 
služieb.

Snahou Vedenia UK je naďalej pokračovať v ge
nerálnej oprave ďalších ob jektov študentských 
dom ovov a vo zvyšovaní ubytovacieho štandar
du ŠD. Schopnosť UK rekonštruovať ďalšie uby
tovacie objekty však priamo závisí od pridelenia 
finančných prostriedkov z MŠ SROV.

Ubytovanosť študentov UK podľa jednotlivých fakúlt UK v šk. r. 2002/2003 k 31 .10 . 2002 (bez študentov-manželov)

Fakulta UK 1 2 3
4

5 6
A b c

LF UK Bratislava 2 121 1 246 1 048 198 - 198 84.1 100

JLF UK Martin 1 146 732 732 - 100 100

FAF UK 948 750 638 112 112 85.1 100

PRAF UK 2 052 1 295 1 061 234 104 130 81.9 92

FIF UK 2 781 1 258 988 270 147 123 78.5 88.3

PRIF UK 2 467 1 603 1 423 180 65 115 88.8 95.9

FMFI UK 1 801 1 050 1 047 3 3 99.7 100

FTVŠ UK 724 542 400 142 105 37 73.8 80.6

PDF UK 2 514 1 122 955 167 167 85.1 100

EBF UK 166 155 155 100 100

FM UK 995 429 303 126 126 70.6 100

FSEV UK 94 30 30 100 100

C e lk o m 17 809 10212 8 780 1 432 421 1 011 86 95.9

z toho: Bratislava 16 663 9 480 8 048 1 432 421 1 011 84.9 956

Legenda

stĺp. č. 1 -  Celkový počet študentov UK (bez RKCMBF, ÚJOP, JC) -  denné štúdium baka
lárske, magisterské, doktorské, doktorandské 

stĺp. č. 2 -  Aktualizovaný počet žiadateľov -  študentov o ubytovanie 
stĺp. č. 3 -  Celkový počet ubytovaných študentov v ŠD (ŠD UK, iný ŠD) 
stĺp. č. 4 ^ Celkový počet neubytovaných študentov v ŠD: 4a -  celkove, 4b -  reálne neuby

tovaní, 4c -  ubytovaní iným spôsobom, zanechané alebo prerušené štúdium

stĺp. č. 5 -  Ubytovanosť v percentách (pomer ubytovaných v ŠD k žiadateľom) 
stĺp. č. 6 -  Ubytovanosť v percentách (jximer ubytixanych v ŠD a ným spôsobom k žiadate- 

lom)
Spracovai" 

Ing. L. Garova. 
RNDr. M Turí Nagyova
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Veltrh pomaturitného vzdelávania -  Akadémia 2002

V priestoroch Domu odborov Istropolis  
v Bratislave sa v dňoch 5. -  7. novembra 2002  
konal 6. ročník veltrhu pomaturitného vzdelá
vania AKADÉMIA 2002 a 4. ročník VAPAC, vel
trh vzdelávania, práce a cestovania.

Na veltrhu sa prezentovalo ce lkom  39 vy
stavovateľov. Medzi nim i bo lo  12 slovenských 
a 10 českých vysokých škôl, zástupcovia  z Ra
kúska a z Maďarska, ako aj expozície ďalších 
organizácií a inštitúcií, in form ujúcich  š tudentov 
o možnostiach štúdia jazykov na Slovensku i v za
hraničí, o ce loživotnom  vzdelávaní, ako i o re
kvalifikačných kurzoch. Novinkou bola ponuka 
pracovných miest na Slovensku, ktorá bola pre
zentovaná ako tretia sekcia v spolupráci s Ná
rodným  úradom  práce, podn ikm i a agentúram i 
pôsobiacim i na S lovensku. Prezentovalo sa aj 
francúzske veľvyslanectvo, ktoré počas vzdelá
vacieho salónu predstavilo  systém  vzdelávania 
na vysokých školách a m ožnosti štúdia vo Fran
cúzsku.

Tradične sa na veltrhu zúčastnila aj Univerzita 
Komenského, aby mohla záujemcom o štúdium 
poskytnúť čo najviac informácií o možnostiach 
štúdia na našich 13 fakultách. Univerzitu Komen
ského na oficiálnej prezentácii jednotlivých vyso
kých škôl a vzdelávacích inštitúcií reprezentoval

prorektor UK doc. RNDr. P. Súra, PhD., a vedúca 
Pedagogického oddelenia RUK RNDr. M. Holic
ká, ktorí kom plexne informovali o možnostiach 
štúdia na UK v roku 2003/04. Záujem o našu ex
pozíciu bol už tradične mimoriadne velký, ale vďa
ka aktívnemu a zodpovedném u prístupu pracov
níčok študijných oddelení jednotlivých fakúlt UK 
v spolupráci s PDO RUK a OVSV RUK. sme 
mohli poskytnúť návštevníkom dostatočné množ

stvo informácií a pomôcť im orientoval sa v m ož
nostiach ďalšieho pomaturitného vzdelávania 

Môžeme s potešením konštatovať, že Univerzita 
Kom enského i na tom to  ročníku inform ačného 
veltrhu. ktorý získava postupne medzinárodné roz
mery, obstála na výbornú.

RNDr Maria Holické.
RNDr. Viera Horvatovičová

R e c e n z ia

Marček T., Kukurová E.: 
Regenerácia. Kompendium lekárskej fyziky pre integrovanú výučbu

A sclep ios, B ratislava 2 0 0 2 , 3 0 8  s. (form át A 5, 41 obr., 13 tab ., čb.)

Regenerácia je kom plexný fyzio logický proces obnovy telesných a duševných síl po pred
chádzajúcej záťaži. Regeneráciou sa odstraňuje únava. Regenerácia je veda, ktorá používa celé 
spektrum prostriedkov (pedagogické, psychologické, b io logicko-fyzikálne a farmakologické) na 
dosiahnutie cieľa, teda na zotavenia sa z únavy, prípadne vedúcich k adaptácii na zvýšené 
zaťaženie a prevenciu preťaženia a poškodenia organizmu. Na Lekárskej fakulte UK už 3 roky 
prebieha v spolupráci s FTVŠ UK m edziodborové štúdium „Regenerácia“ , ktoré vzniklo predo
všetkým na základe požiadaviek regeneračných, najmä športových pracovísk, ale ktoré má 
význam aj pre zdravotnícku prax. Týmto študentov chýba ešte stále základná študijná literatúra 
a preto radi vítame na knižnom trhu jednu z prvých odborných publikácií v tom to druhu štúdia 
od gestora tohto štúdia na LF UK doc. MUDr. Tibora Marčeka, CSc., prednostu Kliniky telovýchov
ného lekárstva LF UK, a od garanta výučby, lekárskej biofyziky doc. MUDr. Eleny Kukurovej, 
CSc., skúsenej autorky viacerých učebných textov pre medikov.

Autori v publikácii nastoľujú stručnú základnú anatóm iu a fyziológiu ľudského organizmu 
(svalstvo, krvný a lymfatický obeh, nervový systém, koža), venujú sa problematike únavy (telesná 
a duševná), podstate regenerácie a formám, ktoré sa v tomto procese využívajú. Osobitnú pozor
nosť venujú významu voľných radikálov a antioxidantov pre regeneráciu. V ďalšej časti približujú 
základy fyziatríe a jej ciele a podrobnejšie opisujú jednotlivé liečebné prístupy (mechanoterapia, 
termoterapia, hydroterapia, svetloliečba a liečba laserom, liečba ultrazvukom, elektroterapia, 
m agnetoterapia a psychoterapia).

V druhej časti sa autori venujú špeciálnej problem atike lekárskej biofyziky a jej vkladu pre 
regeneráciu. Osobitne hodnotím časť Kľúčové slová z lekárskej fyziky, kde autori v abecednom 
zoznam e encykloped ickým  spôsobom  vysvetľujú najdô ležite jšie  pojm y z danej problem atiky. 
Pre študentov je to m imoriadne dôležitá časť, ktorá im dovoľuje zvládať náročnú interdiscipli
nárnu teóriu. Moderným prvkom knihy, ktorý sa určite bude uplatňovať v celom spektre odbornej 
a učebnicovej literatúry, je zoznam odporučených internetových stránok určených pre rozšírenie 
vedom ostí a samostatné štúdium a samozrejmosťou je zoznam odporučenej literatúry.

Publikácia je súčasťou grantového projektu VEGA Profesia vysokoškolského učiteľa na lekár
skych fakultách a vyšla so sponzorskou podporou fi Chemstar a Slovakofarma.

Záverom chcem autorom zagratulovať k tejto publikácii, k ich invencii, ale aj k schopnosti riešiť 
celý rad zložitých ekonom ických a organizačných otázok súvisiacich s prípravou vysokoškol
ského učebného textu, ktoré by v krajine s rozvinutým školstvom rozhodne nemali patriť k pra
covným povinnostiam vysokoškolských učiteľov.

Som presvedčený, že tá to  pub likácia  sa stane cennou rukoväťou nielen pre študentov špe
cializovaného štúdia „Regenerácia", ale aj pre ďalších študentov lekárskej fakulty (pre biomedi- 
cínske, ošetrovateľské aj lekárske štúdium), ale aj pre mnohé odbory štúdia na FTVŠ UK.

M. Bernadič
Ako nás upozornili študenti Univerzity tretieho veku, publikácie je  vhodná i pre našich seniorov, 

študujúcich odbor Gerontológia, ako aj pre všetkých, ktorým záleží na regenerácii svojich síl. 
Titul je  už v predajni učebníc a skript LF UK na Sasinkovej ul. 4.

Deň prekračovania litánie 
a búrania múrov

Tak, ako hranice delia jednotlivé štáty, tak 
si každý z nás vo svojom vnútri vytvára hrani
ce, ktoré oddeľujú jedného človeka od dru
hého. Deň 18. novembra 2002 na Evanjelickej 
bohosloveckej fakulte UK v Bratislave by sa 
dal nazvať dňom  prekračovania hranie a bú
rania múrov. Zahraniční študenti z Chorvát
ska, Juhoslávie a Rumunska vyhlásili „deň 
bezvízového styku“ a pozvali spolužiakov na 
večierok, ktorého cieľom bolo vzájomné roz
širovanie vnútorných hraníc a prekonávanie 
vnútorných bariér, ktoré nás rozdeľujú. Mot
tom stretnutia bol text z proroka Micheáša 
7,11: „To bude deň budovania tvojich múrov, 
ten deň rozšíri tvoje hran ice ." Študenti sa 
m ohli sami presvedčiť, že silou, ktorá má 
m oc rozširovať vnútorné hranice, je evan
je lium  Kristovo a Božia láska rúca deliace 
múry.

V úvodnej časti stretnutia zahraniční štu
denti stručne priblížili históriu svojich krajín, 
situáciu v cirkevných zboroch a pomery Slo
vákov žijúcich v zahraničí. Program obohatili 
recitáciou básní po srbsky a rum unsky, čí
taním 23. žalmu po chorvátsky, púšťaním 
nahrávok ľudových piesní a spevom K po
silneniu vzájomných vzťahov prispeli aj m od
litby, piesne a spoločné rozhovory pri boha
tom  občerstvení, ktoré s láskou pripravili 
zahraniční študenti

Tomáš Akvmský povedal, že byť vďačný 
znam ená priznať si. že sme získali d o b ro 
denie, pamatať naň, vyjadriť slová uznania 
a pokiaľ m ožno, odvďačiť sa skutkom  Aj 
tou to  cestou by sme chceli spolužiakom  
poďakovať za krok k vzájomnému zblíženiu 
a vyjadriť slová uznania s nádejou, že toto 
stretnutie nebolo posledné

E. Kmecová

10



K osemdesiatinám profesora MUDr. Branka Brozmana, CSc.

ča s  je neúprosný spoločník, nedá sa ovplyvniť, 
ani zastaviť. Iba nedávno sme si laudáciou pripo
menuli trištvrťestoročie prof. B. Brozmana, CSc., 
a už 26. decembra 2002 uplynie 80 rokov od jeho 
narodenia. Patrí ku generácii, ktorá svoj aktívny 
život žila v m inulom  storočí. M ladý B. Brozman 
bol svedkom biedy, chudoby na Horehroní, prežil 
vojnu, bol aktívnym účastníkom Slovenského ná
rodného povstania, potom ukončil štúdium na Le
kárskej fakulte v Bratislave a 1. augusta 1949 sa 
stal asistentom na Fyziologickom  ústave. Anga
žoval sa aj v spoločenskom  živote, zažil mnohé 
prelomové udalosti, zaznamenal víťazstvá, úspe
chy, ale aj prehry a pády. Je to  však tvrdý chlap, 
pevný vo svojej životnej filozofii, ťažko ho niečo 
zlomí, možno iba zanechá hlboké jazvy na duši. 
Optim izmus a pozitívne myslenie je jeho základ
nou životnou orientáciou, iba málinko „postihnu
te j“ seniorským vekom.

Prof. B. Brozman po celý svoj život zostal verný 
fyzio lóg ii. Vychoval nespočetné počty lekárov. 
Rád prednášal, jeho prednášky boli dobre nav
števované a vynikajúco hodnotené, a to nielen na 
Lekárskej fakulte UK v Bratislave, ale aj na iných 
fakultách na Slovensku. V roku 1953 odchádza 
do Košíc na m iesto prednostu Fyzio log ického

ústavu. Po vybudovaní pracoviska a položení zá
kladov pre experimentálnu prácu vracia sa späť 
do Bratislavy, kde neskôr je 16 rokov vedúcim  
Katedry fyziológie LF UK. V roku 1990, po viac ako 
štyridsiatich rokoch, končí s aktívnou prácou na 
Lekárskej fakulte UK.

V experim entálnej práci sa prof. B. Brozman 
zameriaval na problematiku centrálno-nervovej 
regulácie glycidového metabolizmu a jeho pod- 
m ieneno-reflexné zmeny, na vplyv podtlaku na 
zloženie krvi a metabolizmus cukrov, neskôr ciele
ne orientuje výskumnú činnost ústavu, v spolu
práci s inými experimentálnymi pracoviskami, na 
riešenie úloh dôležitých z hľadiska klinickej praxe. 
Prof. B. Brozman publikoval okolo 200 odborno- 
vedeckých titu lov  v našich, ale aj zahraničných 
vedeckých časopisoch.

Výsledky ce loživotného úsilia a práce prof. B. 
Brozm ana boli ohodnotené mnohými vyzname
naniami. Spomeniem iba Zlatú medailu a Pamät
nú medailu LF UK, Pamätnú medailu J. B. Gwot- 
ha. Za aktívnu účast v SNP bol vyznam enaný 
Radom SNP a č s l. vojenskou medailou Za záslu
hy II. stupňa, ako aj mnohými ďalšími.

Ani po odchode z lekárskej fakulty nestráca prof.
B. Brozman kontakt s naším pracoviskom. Jeho

permanentný záujem o veci verejné ho prirodze
ne vedie k túžbe prediskutovať ich s tým i, k to 
rých roky poznal a mal ich rád. Ako fyzio lóg 
dobre vie, že jeho fyzické sily prirodzene pomaly 
ubúdajú, hovorieva, že doznieva: “Nie som ne
šťastný. Som smutný. Smutný z toho, šo  som mat 
urobiť, mohol som urobiť a neurobil som a z toho. 
šo som chcel urobiť, m ohol som urobiť a už ne
urobím".

Milý Branko, želám Ti pokojnú jeseň života 
so všetkými radosťami v kruhu Tvojej široko 
rozvetvenej rodiny. Viem, že sa nenudíš, viem, 
že vieš byť sám so sebou, tak ako hovorievaš -  
máš so sebou zaujímavého spoločníka -  celý 
Tvoj život so všetkými radosťami aj smútkami, 
výhrami aj prehrami, úspechmi aj neúspech
mi, ale aj s neutíchajúcim záujmom o všetko, 
čo sa vo svete dialo, deje a bude d ial Verím, že 
sa Ti o 20 rokov splní a j Tvoje ďalšie želanie -  
nadchýnať sa prekrásnou slovenskou prírodou 
niekde pod Čertovicou a pokojne, vyrovnane sa 
rozprávať s priateľmi. Teším sa na to!

Ad multos annos!

Doc. MUDr. Igor Béder, CSc., prednosta 
Fyziologického ústavu LF UK

Výstava sôch Alojza Drahoša v Prezidentskom paláci

V priestoroch Prezidentského paláca v Bra
tislave sa v novembri 2002 konala síce komor
ná, ale výberom zaujímavá výstava dvanástich 
sôch akademického sochára a vysokoškolské
ho pedagóga Alojza Drahoša. Reprezentačný 
charakter prostredia, jeho kom orné ladenie i at
mosféra predurčili a vymedzili koncepčný zámer 
výstavy, ktorá predstavila podstatné a kľúčové 
charakteristiky doterajšieho um eleckého sm ero
vania autora i fakt, že um elec už tradične a z pri
rodzenej potreby neustále obnovovať cez sochy 
dialóg so skutočnosťou, i tu prezentoval niektoré 
nové práce. Ako mohli návštevníci Prezidentského 
paláca vidieť, výstava naplnila predstavy, očakáva
nia i doterajšie poznatky o umelcovi i o jeho diele.

Ak. sochár Alojz Drahoš, absolvent Vysokej 
školy výtvarných um ení v Bratislave, a v súčas
nosti pedagóg na Katedre výtvarnej výchovy 
Pedagogickej fakulty UK, dnes už patrí ku gene
rácii sochárov, ktorých diela nesú znaky vyzre
tosti a jasne form ulovaného programu. Kolekcia 
dvanástich diel, ktorým i sa predstavil na výstave, 
potvrdila jeho dnes už vyhranený sochársky prog
ram, vyvierajúci z presvedčenia poskytovať divá
kovi zážitok, ktorý by plne a v kom plexnosti od 
krýval jeho umelecké a ľudské zaujatie všetkým, 
čím žije, čo vníma, pozoruje, čo cíti a čo prežíva. 
Poznajúc a uvedomiac si súčasný zložitý i boles
tivý svet. chce tvárnymi prostriedkami tak skvelých 
materiálov, ako je bronz a mramor, poskytnúť nie
len dôležité posolstvo m yšlienok a pocitov, ale aj 
krásu a pôžitok. Poznanie prírodného a spolo
čenského, ktoré pretavuje do ušľachtilých foriem, 
odkrýva jeho schopnosť prenikavo reflektovať rea
litu, nachádzať v nej bohatosť inšpirácie i poéziu 
(Maska XI. -  XIV., bronz 2002). Dominujúcim vý
chod iskom  jeho m yšlienok a pocitov je figúra  
(O tvorenosť I. a II., bronz 2001, 2002). Narába 
s ňou voľne, rešpektujúc charakter a výrazové 
kvality materiálov, akými sú bronz a kameň. Ten
to pohľad prelína celú jeho kom ornú kolekciu.

Pre dielo A. Drahoša je kľúčovým atribútom po
hyb a dynam ika foriem, zvyčajne vertikálne kon
cipovaných, a s tým súvisiace plynutie v čase. 
Zdanlivo staticky pôsobiace, nehybné sochy však 
uvádzajú do pohybu naše vnímanie, ich pohyb 
všetko preskupuje, je všade prítomný. Nie je bu
rácajúci, je ľahký, zdanlivý (Vzlet, bronz, 2002). 
Zm yslom  celej kolekcie je vytvoriť v d ivákovi 
joocit harmónie pokoja a pohybu, ktorý, aj keď nie 
je naliehavý, vyjadruje duševné prežívania au
tora, usilujúceho sa o pravdivé vyjadrenie harmó

nie a myšlienky. V tom to narušenom, chaoticky 
pôsobiacom  svete, je to  pnjemná zmena 

Kolekcia, ktorou sa Alojz Drahoš predstavil 
v Prezidentskom paláci, nenesie so sebou závaž
né ľudské a spoločenské posolstvá, nie je výsta
vou velkých tém. Jeho sochy však nezaujaté nie 
sú. Cítime a chápeme ich ako osobne posol
stvá komorných, súkromných tern. ktoré napĺ
ňajú aj náš každodenný život.

PhDr. Ladislav Hmčirik
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T job rod ružstvo  
zakúsiť Work and 

Travel program už 
hádam šteklilo pod  
nosom každého študen
ta. Predstava vreciek 
napchatých tvrdou 
menou a zásobou cesto
vateľských zážitkov je  
naozaj veľkolepá. Lenže 
krásne plány sa často 
utopia v agentúre, ktorá 
vytdíva hazard celého 
programu. Nie je  žiad
nym tajomstvom, že 
každý účastník si musí 
pred  odletom p r ip ra v iť  
okolo 70 tisíc korún vrá
tane letenky, vízových 
poplatkov a povinnej 
predpísanej čiastky 
potrebnej na prechod 
cez hranice.
Vo všeobecnosti všetci 
odhodlaní jednotlivc i 
vstupujú do agentúry 
s rizikom, že im nebudú 
udelené víza. Ide 
konkrétne o J - I  víza 
určené vládou USA pre 
výmenné programy.
Cena je  v takom prípade 
vysoká. Z  konta vám 
môže ubudnúť niekoľko 
desiatok tisíc. Za nevrá
tené organizačné 
poplatky účtované 
každou agentúrou indi
viduálne, nepočítajúc 
pritom  ,. stornosumy " za 
vopred zakúpené 
letenky. Spomínaná 
organizačná diera už 
spláchla peniaze nejed
ného „š ťa s tlivca “ .
Na druhej strane je  sna
hou dobrej agentúry 
podobné prípady  
nearchivovať.
V roku 2002 udelila 
americká ambasáda na 
Slovensku 3449 J - l  víz. 
Americký imigračný 
úrad sa snaží sprísniť 
kontrolný systém 
vzhľadom na terorizmus. 
Zavádza sa lepší moni
torovací systém cudzin
cov v USA, ktorý by 
však výdaj J - l  víz nemal 
ovplyvniť. Študenti však 
môžu očakávať zvýšené 
preverovanie žiadateľov. 
Podľa Paula Oglesbyho, 
asistenta ambasády 
USA pre styk s vere

jnosťou, sa situácia nez
mení ani v  dohľadnej 
budúcnosti. Treba s tým 
počítať.

Daniela Čekovská

Študentským perom —

Véčko je tu znova!
Od marca tohto roku oficiálne opäť 

funguje V  klub. Preto sme jeho dra- 
maturgičke pani Jane Liptákovej položili 
niekoľko otázok.

Prečo ste sa rozhodli obnoviť činnosť 
V klubu?

Má to čosi do seba, keď sa povie Véčko. 
Zrodili sa tu znám i speváci, hudobné 
skupiny, herci, básnici, spisovatelia. Je to 
klub, ktorý má za sebou bohatú tradíciu, 
o čom by vedel najlepšie porozprávať textár 
a básnik Kamil Peteraj, Boris Filan či Peter 
Lipa. A  v centre Bratislavy neexistuje za
riadenie podobného typu. Veľmi som privíta
la, keď generálny riaditeľ Národného osve
tového centra, PhDr. Ján Tazberik, CSc., po 
odchode Českého centra, ktoré tu istý čas 
pôsobilo, povedal, že by sme mohli obnoviť 
V  klub. Milan Kňažko s tým súhlasil a prišiel 
klub slávnostne otvoriť. A j keď sme začali 
oficiálne fungovať až od marca, už od sep
tembra minulého roku sme robievali poet
ické večery, diskusné kluby s Nadáciou To
lerancia v kultúre, literárne večierky a vere
jné nahrávky so Slovenským rozhlasom, 
aby sme zistili, či je záujem o tento priestor 
a o podujatia takéhoto typu.

Trošku sme sa možno odklon ili od 
bývalého Véčka. Súčasné je zamerané skôr 
pre generáciu od tých 30 rokov vyššie. To 
však neznamená, že mladi, ktori budú mať 
záujem o literatúru a poéziu, o divadlo, 
o malé hudobné zoskupenia, o šansóny, 
o kabarety by sem nemohli prísť. Chodia a 
sme tomu radi Myslím si, že žánrovo to 
bude veľmi bohaté a ponuka bude stále 
pestrejšia a pestrejšia.

Ako chcete prilákať viac mladých štu
dentov?

Napríklad aj tým, že spolupracujeme so 
Štátnym konzervatóriom. Mladí ľudia môžu 
prilákať svojich kamarátov, spolužiakov. 
Keď sa robili oslavy storočnice V. Clementi- 
sa a predstavenie hry Hádička od autora 
Petra Štrelingera bolo len pre gymnáziá, 
sála bola plná. Mladí ľudia, ktorí nemali 
žiadne znalosti o Clementisovi, sedeli a 
počúvali. Zaujímalo ich to.

Akým žánrom sa chcete venovať?

Predovšetkým takým, ktoré v Bratislave 
chýbajú. Nie sú kabarety, zanikla opereta

ako žáner. Cez divadlo sa chceme vrátiť 
k poľskej, ruskej, chorvátskej dráme a iným. 
Úplne sme totiž zabudli na dramatickú tvor
bu autorov postkomunistických krajín.

Čo chystáte v najbližšom obdobi?

Cyklus večerov, ako je napríklad 
Bratislavská káva, kde bude vždy účinkovať 
Ľubom ír Feldek, jeho dcéra Katarína, 
klavirista Pavol Šuška a prizvaní hostia. 
Každý mesiac bude Folk z prvej ruky. Je to 
diskusný večer Mirka Turčana a jeho hosti 
na tému Stav spoločnosti a ľudské práva. 
Rokujeme s Jánom Melkovičom o projekte 
kabaretného večera pod názvom Ján 
M elkovič a jeho hostia.

Chystáme hosťovanie z Divadla Andreja 
Bagara v Nitre, s ktorým budeme pripravo
vať hru Nekonvenčné dialógy, kde si zahrajú 
nitrianski aj bratislavskí herci. Premiéra 
bude aj vo Véčku, aj v Nitre.

Budete spolupracovať aj so znám ejší
mi slovenskými hercami?

B udem e sp o lu p raco va ť so znám ym i 
aj s menej známymi hercami a možno aj so 
začiatočníkmi. Práve im by sme chceli dať 
priestor Mladým režisérom, ktori sa nemajú 
kde realizovať, mladým hercom, ktori sa 
nemajú kde prezentovať

Aký je záujem zúčastniť sa na takých
to večeroch či diskusiách?

Podľa toho, aký je to večer, na akú tému 
alebo aký je to žáner Napríklad v septembri 
sme vyše týždňa maii rôzne podujatia veno
vané V. M ináčovi a V. C lem entisovi. 
Navštívilo nás asi 600 ľudí, čo bolo úžasné.

A čo vstupné?

Nie je vysoké. Aj hostia chodia do tejto 
d iskusie bez nároku na honorár. Sme 
príspevková organizácia. My si síce mu
síme vo Véčku čiastočne aj niečo zarobiť, 
ale rozhodne na tom nechceme len získa
vať.

Myslíte si teda, že tento klub má budúc
nosť?

Rozhodne áno.

Martina Halušková

Na Vianoce vraj policajtov netreba

Nezabudli sm e
N aša katedra  si pripo
m ína 50 . výročie svojho  
za lo ž e n ia . In fo rm ác ie  
o m edzinárodnom  sem i
nári, s lávnostnom  v eč e 
re v M oyzeso vej sieni a 
spom ienkach absolven
tov na roky štúdia si 
n á jd ete  z o p á r  riadkov  
v januári.

Poznáte to, pokoj, dobro, láska. Všade je 
toho plno. Na ulici sa ľudia na seba 
usmievajú, podávajú si ruky, potľapkávajú 
sa po pleci. „Šťastné a veselé", kričí na vás 
sused, ktorého koza vám minulý týždeň 
rozryla dvor. Zlodejov a žobrákov vonku 
vôbec nevidieť. O všetkých sa na Vianoce 
stará charita.

Niektorých z nich dokonca na chvíľu za
mrzí všetko to  zlo, čo napáchali: „Tú 
peňaženku som pred týždňom  naozaj 
nemusel ukradnúť, pomyslí si jeden z nich 
pri pohľade na romanticky vyzdobený výk
lad teska.

Aj vodiči sa správajú ohľaduplnejšie. Na 
každom prechode vám zastaví auto hned, 
ako nohou vkročíte na cestu. Žiadne dlhé 
vyčkávanie. Nejeden vodič vám aj zamáva 
a na znak sympatie zabliká diaľkovými svet
lami.

Policajti, ked to všetko vidia, vezmú si 
dovolenku a oddychujú s rodinami. Zvláš
tne vyznieva len predvianočné vyjadrenie 
policajného riaditeľa v Petržalke, ktorý sa 
sťažuje, že má málo policajtov. „V čase, ked 
v Petržalke neboli veľké obchodné centrá, 
pracovalo na obvodných oddeleniach 72 
policajtov. Dnes ich je o desať menej", 
povedal Jaromír Mach pre TASR Nové 
hypermarkety a nákupné zóny v Petržalke, 
cez ktoré podľa policajných štatistík prejde 
denne 15 až 20 tisíc ľudí, vytvorili priestor 
na nové druhy trestnej činnosti. Ide najmä 
o pouličnú prostitúciu, vykrádanie áut, 
krádeže cenností, peňazí či osobných dok
ladov.

Na Vianoce to hádam prestane Ved 
supermarkety by mali byť zatvorené Aspoň 
ja si to myslím.

Monika Žemlová

D ávať  i prij ím ať
Každý piatok podvečer sa 

pred dverami Detského d ia 
g n o s t ic k é h o  c e n tra  v n á 
šej b ratis lavske j Trnávke 
stretne zopár mladých ľudí 
s dobrou náladou a chuťou 
rozdávať ju i za týmito dve
rami. Vo svete, kde vždy 
niekoľko mesiacov žijú deti 
opustené, nechcené, prob
lémové, týrané .. Deti, kto
rých zväčša v najbližších ro
koch čaká neružová budúc
nosť v detskom domove.

Budúci psychológovia, fy
zici, právnici i prírodovedci 
pravidelne otvárajú preskle- 
né dvere, za ktorými sa po 
chodbách rozlieha detský 
džavot i plač, kde niet 
rodičov, iba vychovávateľov

Niektoré deti ich už dô
verne poznajú, iné sem 
s očakávaním i veľkou det
skou dôverou prichádzajú 
po prvýkrát

N eodm yslite ľnou súčas
ťou spoločných stretnutí sú 
piesne, rozprávky, divadlá, 
modlitba í rozhovory na váž
ne i menej vážne témy Pro
gram je  podľa veku deti 
vždy rozdelený na dva hodi
nové bloky Kym m e nš i sa 
n e u s tá le  b ijú  o právo za
hrať si na gitare vačši sa 
zvačša snažia otvoriť svoje 
dobré  JA pred „cudzím i 
dospelakm ľ a porozprával 
im o svo jich nových zá 
žitkoch a starých prob lé
moch.

Po prekonaní počia toč
ných bariér tu často vznika
jú veľké kamarátstva. Deti 
vedia, že nič z toho, čo na 
stretnutí povedia, sa teta 
vychovávate ľka  nedozvie, 
ak je j to nebudú chcieť 
povedať samy. A  to je na 
tom  predsa to  najlepšie. 
Tam, kde chýba mama, je 
totiž každý veľký kamarát 
zvonka tak trochu láskavou 
mamou.

Svoju zodpovednosť za 
vnútorný svet týchto deti si 
určite uvedomujú i študenti, 
pre ktorých sa malí ľudkovia 
z „DDCéčka" už stali m lad
šími súrodencami a týždeň 
bez tejto piatkovej návštevy 
si vedia predstaviť iba veľmi 
ťažko. „Tie deti nám dávajú 
oveľa viac, ako môžeme dať 
my im", tvrdia svorne týždeň 
čo týždeň m ladí dobro 
voľníci.

Deti prichádzajúce z ce
lého S love n ska  o s táva jú  
v ústave iba krátky čas. Po 
niekoľkých týždňoch alebo 
mesiacoch odchádzajú do 
naozajstných detských do
movov

Aj tam  si ich však ich 
starší bratia a veľké sestry 
vedia nájsť Prichádzajú za 
nimi, aby zistili, ako sa im 
darí a aký život v domove 
vedú, A ro z p rá v a jú  im  
tro šku  aj o svojom vlast
nom živote

Michaela Sonlajtnerová
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